
 

 

 

 

  

Konala se Valná hromada ICT UNIE  
Valná hromada ICT UNIE z. s., která je podle stanov nejvyšším orgánem spolku, 

se konala 22. března 2017 v budově Florentinum (v prostorách Hospodářské 

komory, Na Florenci 2116/15, Praha 1 od 15:00 hodin. Valná hromada mj.  

 schválila výroční zprávu o činnosti ICTU za rok 2016  

 schválila zprávu Dozorčí rady ICTU za rok 2016 

 schválila změny Stanov ICTU 

 schválila rámcový plán práce a návrh rozpočtu ICTU na rok 2017 

 zvolila tři členy Řídícího výboru pro informační společnost (ŘVIS) – Z. 

Pilze, R. Kauckého a V. Macha 

 potvrdila tři nové členy do Představenstva za ŘVIS - Z. Pilze, R. 

Kauckého a V. Macha. 

Na zasedání ŘVIS v průběhu Valné hromady byl předsedou řídícího výboru 

zvolen Zdeněk Pilz. 

Valná hromada ICT UNIE, po schválení změn Stanov ICTU (doplnění nového 

Článku XIII. Čestný prezident Spolku), schválila na návrh Představenstva 

čestným prezidentem Svatoslava Nováka.  

Změna sídla ICT UNIE 
Jednou ze změn Stanov ICT UNIE z. s., přijatých včerejší Valnou hromadou, byla 

i změna sídla ICTU – sídlo spolku se nachází na adrese: 

 Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika. 

Iniciativa 202020 a Anketa o nejoblíbenější on-line služby 

eGovernmentu - II. kolo – blíží se konec hlasování 

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, 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
 

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. 

 

Legislativní komise EK – 28. 3. 2017 
Jednání Legislativní komise EK se koná 
v úterý 28. března 2017 od 9:00 hod. 
v budově Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1. 
 

Vážení,  
dovolte, abychom Vás pozvali na 
společenský večer ICT UNIE a partnerů, 
který se bude konat již tradičně večer 
před zahájením 20. ročníku konference 
ISSS 2017, v neděli, 2. dubna 2017 od 
21:00 ve vinárně a restauraci hotelu U 
královny Elišky, Malé náměstí 117, 
Hradec Králové. 
Svou účast, prosíme, potvrďte na e-mail: 
asistentka@ictu.cz. 
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 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. V současné době již hlasovalo 

několik tisíc respondentů.  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.  

  

Cesta pro 5G otevřena 

Evropský parlament ve středu 15. března 2017 definitivně odsouhlasil nová 

pravidla pro využívání telekomunikačního kmitočtového pásma 700 MHz. Tyto 

frekvence jsou v současnosti využívány pro potřeby terestriálního televizního 

vysílání (a částečně pro bezdrátové mikrofony). Od roku 2020 budou uvolněny 

pro širokopásmový internet (sítě 5G, sítě pro IoT), přičemž tato lhůta může být, 

v souladu s pozicí, kterou v jednáních zastávala ČR, prodloužena o dva roky. 

Více najdete ZDE.  

Studie o národních plánech pro širokopásmovou infrastrukturu v EU-

28: konektivita, cíle a opatření 

Zveřejněná studie o současném stavu národních plánů pro širokopásmovou 

infrastrukturu v EU zachycuje širokopásmové politiky ve všech 28 členských 

státech. Poskytuje přehled o současném a budoucím stav konektivity, včetně 

schopnosti k dosažení cílů EU do roku 2020 a rozvíjení inovativních opatření - 

potenciální zdroj inspirace pro rozvoj digitálních sítí. Podrobnosti najdete ZDE. 

Veletrh it-sa: možnost 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. Seznam vystavujících firem a podrobnosti 

k veletrhu naleznete ZDE. 

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

společný stánek českých firem. Firmy se mohou zúčastnit expozice za 

výhodných finančních podmínek. 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. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
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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