
 

 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – již za 13 dní! 

Valná hromada ICT UNIE z. s., 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.  

 Zahájení, schválení programu jednání VH 

 Volba orgánů VH   

 Schválení výroční zprávy o činnosti ICTU za rok 2016  

 Schválení zprávy Dozorčí rady ICTU za rok 2016 

 Schválení změny Stanov ICTU 

 Schválení rámcového plánu práce a návrhu rozpočtu ICTU na rok 

2017 

 Volba tří členů Řídícího výboru pro informační společnost (ŘVIS) 

s mandátem do roku 2020 

 Různé, diskuse, závěr  

Iniciativa 202020 a sociální sítě  

Iniciativa 202020 má své přispěvatele, komentátory a fanoušky také na 

sociálních sítích – Facebook a Twitter. Na sociálních sítích jsou často lidé 

otevřenější a přímější. A tak se v posledních příspěvcích můžeme dočíst 

například, že „všechno by se zařizovat po internetu nemělo. Ale je pravda, že 

chodit na tři úřady je fakt zbytečný. A to nemluvím o vypisování formulářů.“.  A 

k tomu ihned reakce: „No mně spíš vadí, že k mým údajům má už teď 

potenciálně přístup přes 400000 státních úředníků a bude to ještě horší.“.  

A jiný názor: „Výhody elektronické komunikace zaměstnaný člověk docení, 

když mu začnou od úřadů chodit mraky dopisů na poštu, která má otvírací 

dobu v jeho pracovní době. Taky jsem byl nucen si pořídit datovou schránku.“. 

  
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. 

Stále je co řešit. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
 

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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Model hodnocení a kritérií pro program podpory VYSOKORYCHLOSTNÍ 

INTERNET schválen – co bude dál? 

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.  

Další podmínka pro vyhlášení výzev (Národní plán rozvoje sítí nové generace 

byl již vládou schválen) v tomto programu je tedy splněna, ale některé ještě 

chybí. A to máme již rok 2017. A tak se nemůžeme divit (vždyť se také blíží 

volby), že se dvě ministerstva dohadují „kdo za to může“. A nejen v programu 

OPPIK. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvádí na pravou míru informace z 

vyjádření ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové ve včerejším (7. března) 

pořadu Události v České televizi, že v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) MPO nestíhá hodnotit žádosti o 

podporu, předložené ze strany podnikatelského sektoru. Podrobnosti najdete 

ZDE. 

 

Aktuální Index DESI 

Evropská komise zveřejnila výsledky Indexu digitální ekonomiky a společnosti 

(DESI) za rok 2017. Tento index uvádí výkonnost 28 členských států EU v široké 

řadě oblastí, od konektivity a digitálních dovedností až po digitalizaci podniků a 

veřejných služeb. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2017 

ukazuje, že EU pokročila, ale rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími digitálními 

hráči je stále příliš veliký. K využití všech výhod jednotného digitálního trhu je 

třeba vynaložit více úsilí a investic. Podle Evropské komise je zapotřebí větší 

úsilí a investice, aby se vytěžilo co nejvíce z jednotného digitálního trhu. 

Česká republika je v indexu digitalizace DESI na 18. místě ze zemí EU. 

Pokulháváme zejména ve využívání internetových služeb - hlavně v oblasti 

eGovernmentu. Fakta o České republice najdete ZDE. 

Kam bude směřovat EU 

Budoucnost EU: Poslanci diskutovali pět scénářů stanovených Jean-Claude 

Junkerem, zveřejněných v tzv. Bílé knize. Výhody a nevýhody pěti možných 

scénářů budoucího vývoje Evropské unie najdete 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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