
 

 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – již za 21 dní! 
Valná hromada ICT UNIE, která je podle stanov nejvyšším orgánem spolku, se 

koná 22. března 2017 v budově Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 

Praha 1, zasedací místnost PRAHA – od 14:30 hod. prezence, od 15:00 hod. 

zahájení. Na programu bude mj. schválení výroční zprávy o činnosti ICT UNIE za 

rok 2016, schválení zprávy Dozorčí rady ICT UNIE za rok 2016, schválení plánu 

práce a návrhu rozpočtu na rok 2017. 

Iniciativa 202020 a předseda vlády ČR  

Konferenci s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů 

uspořádal 28. února 2017 Energeticko-technický inovační klastr ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR. Cílem konference bylo představit chytrá řešení usnadňující 

občanům jejich běžný život, zvyšující jejich každodenní životní komfort, 

bezpečnost, usnadňující celoživotní přístup ke vzdělání, pomáhající rozvoji 

jejich kompetencí a zvyšující jejich uplatnitelnost na pracovním trhu a 

umožňující snadnější komunikaci s poskytovateli služeb i státní správou a 

samosprávou. V průběhu konference vystoupil i předseda vlády ČR na téma 

podpora digitalizace. Začal tím, že na tom ČR není dobře, zmínil nedůstojné 

postavení České republiky v rámci EU. Vyzdvihl spolupráci s ICT UNIÍ, s níž byla 

spuštěna Iniciativa 202020, která mapuje situaci a dává si za cíl zlepšení 

umístění ČR v žebříčku zemí. V rámci svého vystoupení také zmínil ustavení 

koordinační rady v čele se státním tajemníkem Tomášem Prouzou, rychlý 

internet a 14 mld. z fondů EU, Průmysl 4.0 a další ožehavá témata. 

  
Na webu Iniciativy 202020 byl zveřejněn další z rozhovorů s osobnostmi ICT 

průmyslu – s Martinem Řehořkem.  V závěru uvedl následující: „Postupné 

přecházení na elektronickou formu komunikace s občany by mělo být pro stát 

zásadní. Nechci se opakovat, ale čísla mluví jasně. Výrazně ušetřit se podařilo 

tam, kde se zavedla e-komunikace, kde zafungoval eGovernment. Jak budou 

vypadat on-line služby v příštím období, ve velké míře závisí na státní správě. 

Pevně věřím, že iniciativu rozvoje převezmou komerční subjekty, a to díky 

rostoucí nabídce open government dat.“. 

V rámci ICT UNIE 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 přihlašte se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Legislativní komise EK – 9. 3. 2017 
Jednání na téma veřejná konzultace k NIO 
- 2. kolo se koná ve čtvrtek 9. března 2017 
od 9:00 hod. v budově Florentinum 
(recepce A) zasedací místnost Ostrava, Na 
Florenci 2116/15, Praha 1. 
 

Představenstvo ICT UNIE – 15.3. 2017 
Jednání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. března 2017 v 11:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 
 

Valná hromada ICT UNIE  
Valná hromada ICT UNIE 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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http://202020.cz/martin-rehorek-potrebujeme-skutecne-sluzby-egovernmentu-ne-jejich-spatne-imitace/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 
 

 

Model hodnocení a kritérií pro program podpory VYSOKORYCHLOSTNÍ 

INTERNET schválen 

Monitorovací výbor (MV) pro Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014 - 2020 na svém zasedání 28. února 2017 schválil 

Model hodnocení a kritérií pro hodnocení a výběr projektů - Výzva I programu 

podpory VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET. Předseda MV Tomáš Novotný 

informoval, že předseda vlády Bohuslav Sobotka apeloval na schválení tohoto 

dokumentu a bere tento projekt jako svou prioritu. V procesu schvalování 

nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Též přítomný zástupce EK neměl 

žádné oficiální 

připomínky. 

Zástupce ICT UNIE 

Svatoslav Novák 

navrhl MV, aby byla 

panu premiérovi 

předána žádost MV 

o maximální snahu 

vlády k zajištění 

usnadnění výstavby 

sítí elektronických komunikací, neboť spolu s dotacemi se jedná o „spojené 

nádoby" a bez usnadnění výstavby nebude možné úspěšně čerpat dotace EU 

do sítí v České republice. 

Aliance Společnost 4.0 

Vláda ČR na svém zasedání dne 15. února 2017 schválila ustavení Aliance 

Společnost 4.0 a uložila členům vlády aktivně spolupracovat s koordinátorem 

digitální agendy a aktivně se zapojit do činnosti Aliance Společnost 4.0 a 

naplňování opatření, která vzejdou z její činnosti. Výbor pro digitální 

ekonomiku, který bude zároveň Řídícím výborem  Aliance, chce aktualizovat 

zapojení všech relevantních zástupců. Proto vyzval své členy, aby své členství 

ve výboru jakkoliv korigovali, např. nominovali dalšího zástupce. Současně 

Výbor předložil svým členům k diskuzi pracovní návrh „Metodiky pro 

hodnocení dopadů regulace z pohledu nástrojů ICT k digitalizaci“. 

Digitální televize po druhé 

Ve středu 1. března 2017 začala v České republice éra vysílání pozemní digitální 

televize DVB-T2. Bude spuštěna distribuce v tomto standardu z vysílačů Praha 

– Žižkov a Praha – Cukrák na 31. kanálu. Podrobnosti  ZDE. 

Veletrh AMPER 2017 

ICT UNIE zajistila volné vstupenky na 25. mezinárodní veletrh AMPER 2017, 

který se koná 21. - 24. března 2017 na výstavišti v Brně. Zájemci kontaktujte 

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

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 

 
Seminář Sítě FTTx v roce 2017 – 9. -
10. 3. 2017 
Odborný seminář Sítě FTTx v roce 2017 a 
Mistrovství světa v mikrotrubičkování se 
uskuteční ve dnech 9. – 10. března 
v Brně.  
Pozvánka s programem semináře ZDE. 
Registrace možná ZDE.  
 

eOsobnost eGOVERNMENTU 2017 – 

21. 3. 2017 

Do soutěže eOsobnost eGOVERNMENTU 
2017 lze nominovat osobnosti do 1. 
března ZDE. 

Ochrana osobních údajů v EU a v ČR, 
Dopad nařízení GDPR Evropské unie 
na legislativu ČR a na podnikatelské 
prostředí – 28. 3. 2017 
Odborný bezpečnostní seminář pro 
všechny zájemce, zejména z řad výše 
uvedených profesních organizací, kteří 
mají zájem o bezpečnost a ochranu 
osobních údajů a mají zájem se seznámit 
s dopady směrnice GDPR Evropské unie 
na legislativu ČR a na podnikatelské 
prostředí. Seminář se uskuteční 28. 
března 2017 od 9:30 hod. na Policejní 
akademii, Lhotecká 7, Praha 4. 
Registrovat se zdarma můžete 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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https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-02-15
http://www.rozhlas.cz/digital/televize/_zprava/ostre-vysilani-dvbt2-v-cesku-zacne-1-brezna-jako-prvni-se-docka-praha--1701262
mailto:asistenka@ictu.cz
mailto:asistenka@ictu.cz
http://www.profiber.eu/files/Pozvanka_Site_FTTx_2017.pdf
http://www.profiber.eu/Seminar-Site-FTTx-v-roce-2017-a-Mistrovstvi-sveta-v-mikrotrubickovani/
https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost/
http://www.afcea.cz/gdpr
https://www.isss.cz/

