
 

 

 

  

Nový člen ICT UNIE 

Od 1. února 2017 rozšířila řady ICT UNIE společnost GEOREAL spol. s .r.o..  

Společnost GEOREAL spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a mezi její hlavní 

aktivity patřily veškeré práce v oboru zeměměřictví, katastru nemovitostí ČR a 

realitní činnost. V dalších letech se rozrostly její aktivity zejména do oblasti 

speciální (inženýrské) geodézie a od roku 1995 firma začala získávat první 

zkušenosti i v oblastech zpracování komplexních pozemkových úprav a letecké 

digitální fotogrammetrie. Další významnou pracovní oblastí je sběr dat a tvorba 

geografických informačních systémů (GIS) a rovněž 3D vizualizací 

a modelování. Pořízení přístroje pro pozemní laserscanning, přineslo další 

možnosti v oblasti rychlého sběru velkého množství kvalitních dat. V oblasti 

leteckého měřického snímkování a zpracování digitálních dat metodami 

letecké a pozemní fotogrammetrie disponuje společnost kompletní 

technologickou linkou a může tedy provádět komplexní práce v oboru, včetně 

zajištění návaznosti na odvozené aplikace ve specializovaných oborech.  

Iniciativa 202020 a ISSS  

Rok se s rokem sešel a blíží se opět konference ISSS, konference zaměřené 

nejen na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci 

společnosti. Letos se koná již 20. ročník, tedy tak trochu jubilejní. Slavnostního 

zahájení 20. ročníku konference ISSS v pondělí 3. dubna dopoledne by se měl 

podle zprávy z Úřadu vlády zúčastnit i premiér ČR Bohuslav Sobotka. Ten se 

ostatně aktivně zapojil i do představení projektu Iniciativa 202020, který má za 

cíl do konce roku 2020 posunout Českou republiku v rozvoji e-governmentu 

v Evropě mezi prvních 20 států. Lze tedy předpokládat, že Iniciativa 202020 a 

její vize budou jedním z nosných témat jak účasti předsedy vlády, tak i celé 

konference. 

  
Stále připomínáme našim členům možnost aktivně se zapojit do dějinného 

procesu. 

V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020 a která 

se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci našeho života, 

pracuje odborná skupina – Platforma 202020, jejíž činnost je zaměřena na 

kontinuální naplňování programu Iniciativy. Dosud nepřihlášení zástupci z 

členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz) a přihlaste se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 3. 2. 2017 
Jednání spojených skupin na téma 
Aktualizace prostorové normy - ČSN 73 
6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení (Prostorová norma), 
se koná v pátek 3. února 2017 od 10:00 
hod. v budově Florentinum (recepce A), 
Na Florenci 2116/15, Praha 1. 
 
PS Usnadnění výstavby – 7. 2. 2017 
Jednání PS Usnadnění výstavby se 
uskuteční v úterý 7. února 2017 od 11:00 
hod. v budově Florentinum (recepce A), 
Na Florenci 2116/15, Praha 1. 

 
Představenstvo ICT UNIE – 15. 2. 2017 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. února 2017 v 11:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
 

PS Cloud Computing – 21. 2. 2017 
Jednání PS Cloud Computing se uskuteční 
v úterý 21. února 2017 od 15:00 hod. 
v budově Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1. 
 

Valná hromada ICT UNIE  
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší orgán 
spolku, se koná 22. března 2017 
v budově Florentinum, (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1, zasedací 
místnost PRAHA - 14:30  hod. prezence, 
od 15:00 hod. zahájení.  
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Jmenován tajemník ICT UNIE 

Představenstvo ICT UNIE ke dni 1. 2. 2017 jmenovalo PhDr. Roberta Ledvinku 

tajemníkem ICT UNIE. Tajemník bude odpovědný za pravidelné odborné 

agendy, které ICTU zabezpečuje jak pro své členy, tak i navenek - zejména 

činnost pracovních skupin a spolupráce s dalšími institucemi. 

Novela zákona o vojenském zpravodajství – dopis předsedovi vlády 

Jedním ze dvou „nosných“ témat dnešních dní je vládní novela zákona o 

Vojenském zpravodajství a dalších zákonů (včetně novely zákona o 

elektronických komunikacích – Sněmovní tisk 931) – zajištění kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany ČR. Nejasností a nepřesností je v návrhu 

celá řada a snad jen autoři vědí, co návrhem mysleli. Stačí si jen projít média 

dnešních dní např. ZDE nebo ZDE. Autorský článek ministra obrany Martina 

Stropnického pro Právo z 30. 1. 2017 najdete ZDE. 

Zástupci tří významných profesních internetových organizací poslali v pondělí 

30. ledna otevřený dopis předsedovi vlády České republiky, v němž ho 

upozorňují na nedostatky, které přináší novela zákona o Vojenském 

zpravodajství. Dopis je zveřejněn mj. na webu ICT UNIE.  

A titulky v médiích se předhánějí v používání vojenských pojmů: Boj o novelu 

zákona o Vojenském zpravodajství, resp. Zpravodajci pod palbou kvůli 

kybernetické obraně. A není se co divit. Bez komentáře uvádíme doslovný 

přepis vystoupení šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna v Českém 

rozhlase, stanice Radiožurnál dne 30. ledna v 17:00 hod.: 

„Operátor sám tu krabičku, když to budu nazývat takto, pořídí, otestuje si jí ve 

své síti, nakonfiguruje ji tak, jak my to budeme potřebovat, a pak ji my 

začneme používat. To zařízení bude stoprocentně pasivní, to nebude umět 

žádné kroky na síti, aby mohlo tu síť ovlivňovat nebo aby mohlo zdržovat ty 

zprávy a bude stoprocentně otestováno tím operátorem a ten operátor bude 

ručit za to sám sobě a svým klientům, že mu nezpůsobí žádné škody a výpadky 

na síti.“. 

Předseda vlády svolal na 31. ledna 2017 zástupce parlamentních stran a  

Vojenského zpravodajství k vyjasnění situace. 

Boj s mobilními operátory 

Druhým ze dvou „nosných“ témat dnešních dní jsou ceny mobilních dat a navíc 

ještě zabalené do slupky ochrany spotřebitele.  

Předseda vlády ve svém zveřejněném stanovisku uvádí, že ceny za mobilní 

datové služby jsou u nás bohužel jedny z nejvyšších v rámci celé Evropy. Takový 

stav je pro něj nepřijatelný a dlouhodobě neúnosný a chce ho řešit. Názor 

premiéra najdete ZDE. 

Trochu jiné pohledy na uvedenou problematiku nabízí komentátoři pod titulky 

Největší nepřátelé demokracie v Česku a Virtuální boj Českého 

telekomunikačního úřadu . 

Veletrh CeBIT 2017 

ICT UNIE zajistila volné vstupenky na mezinárodní veletrh CeBIT v Hannoveru, 

který se koná 20. - 24. března 2017. Zájemci kontaktujte kancelář ICT UNIE 

(tel. 732 727 005, asistentka@ictu.cz). 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Konference G2B•TechEd – 6. – 7. 2. 
2017  
Odborná IT konference G2B•TechEd se 

koná ve dnech 6. a 7. února 2017 v Brně. 

Více informací na www.G2BTECHED.cz. 
 

Diskuzní fórum Nové veřejné zakázky 
– 22. 2. 2017 
Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá 
diskusní fórum, které se bude konat 22. 
února 2017 v hotelu Fortuna West,  
Mrkvičkova 1091/2, Praha  6 od 10:00 do 
14:00 hod. Registrace nejpozději do 14. 
února 2017 tímto online formulářem. 
Dotazy: regionální kancelář SP ČR, Bc. 
Michal Kotalík (tel: 225 279 812 nebo 
mailto:mkotalik@spcr.cz, Freyova 948/11 
| 190 00 Praha 9). 
 

Seminář JAK SE TAM DOSTANEME - 

14. 2. 2017 

Magazín Egovernment pořádá seminář 
(nejen o Iniciativě 202020) 14. února 
2017 v Jihlavě. Podrobnosti ZDE. 
 

ISSS 2017 – 3. – 4. 4. 2017 
Konference ISSS 2017 se koná ve dnech 3. 
a 4. dubna  v Hradci Králové. Podrobnosti 
ZDE. 
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