
 

 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – již za týden! 
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 Anketa o nejoblíbenější on-line služby 

eGovernmentu - II.kolo 

Anketa o nejoblíbenější on-line služby eGovernmentu má za sebou hlasování 

občanů a výběr odborné poroty složené ze zástupců Garančního výboru 

Iniciativy 202020. Do užšího finále postoupily služby: 

 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí – ČÚZK, 

 eAmbulance – Kraj Vysočina, 

 Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje – Jihočeský kraj, 

 Nahlížení do veřejné části Živnostenského rejstříku – MPO, 

 Elektronicky podepsaný výpis z Živnostenského rejstříku – MPO. 

Hlasovat až do neděle 26. března můžete ZDE. Slavnostní vyhlášení Ankety o 

nejoblíbenější on-line službu eGovernmentu a předání ceny proběhne 3. dubna 

2017 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2017 v Hradci 

Králové.  

  
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 

 
 

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.  
 

PS Cloud Computing – 27. 3. 2017 
Jednání PS Cloud Computing se uskuteční 
v pondělí 27. března 2017 od 15:00 hod. 
v budově Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1. 
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Bezpečnostní rada státu: pracovní skupina pro hybridní hrozby 

Bezpečnostní rada státu schválila na svém zasedání 8. března 2017 ustavení 

odborné pracovní skupiny pro hybridní hrozby. Na práci skupiny se budou 

podílet zástupci členů Bezpečnostní rady státu společně se zástupci 

zpravodajských služeb České republiky, Národního bezpečnostního úřadu, 

Policie České republiky, České národní banky, Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost a vládní zmocněnec pro oblast kybernetické bezpečnosti. 

Národní koordinátor pro digitální agendu – konec s úspěchem nebo s 

prohrou 

Končící národní koordinátor pro digitální agendu Tomáš Prouza 8. března v 

rámci bilancování své činnost zveřejnil na Twitteru seznam toho, co se jemu, 

jeho kanceláři a partnerům podařilo za poslední rok v digitální agendě udělat. A 

to včetně  aktualizovaného Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, 

schváleného 8. března 2017. Trochu jiné hodnocení najdete ZDE. 

Iniciativa příští generace 

Otevřená konzultace k Iniciativě příští generace (NGI) se konala od 10. 

listopadu 2016 do 9. ledna 2017. Zpráva o výsledku, která shrnuje hlavní 

zjištění konzultace je nyní k dispozici on-line. 

Veletrh it-sa: dotace pro české vystavovatele 

Mezinárodní veletrh IT bezpečnosti it-sa, který se koná 10. - 12. října 2017 

v Norimberku, je určen zejména pro vystavovatele a odborníky z praxe ze 

všech segmentů zabezpečení IT. Aktivní účast na veletrhu it-sa je vhodná pro 

firmy, které nabízí řešení pro zabezpečení IT, poradenství, výzkum a hledají 

cestu na zahraniční trh. Seznam vystavujících firem a podrobnosti k veletrhu 

naleznete ZDE. Minulého ročníku se zúčastnilo 489 vystavovatelů a během tří 

veletržních dnů jej navštívilo přes 10 000 odborníků. 

Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade organizuje na veletrhu it-sa 

společný stánek českých firem. Firmy se mohou zúčastnit expozice za 

výhodných finančních podmínek. Společná expozice je spolufinancována 

z programu OPPIK. Informace k dotaci naleznete ZDE. Každá zúčastněná firma 

má při splnění kritérií možnost čerpat dotaci z evropských fondů do výše 

90 000 Kč na způsobilé výdaje. Povinná výše participace firmy je 50 %. 

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni veletrhu it-sa paní Naďu Lichte, tel.: 

775 663 548, lichte@proveletrhy.cz. 

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 

 
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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