
 

 

 

  

Iniciativa 202020 a česká povaha 

Rozhovor zveřejněný na webu Iniciativy 202020 plně odráží českou povahu. 

Sice o nebezpečí víme, a v jiných státech ho poznali „na vlastní kůži“, ale nám 

se nemůže nic stát. Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské 

zdravotnictví i celou řadu španělských podniků.  
Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, se redaktoři webu zeptali 

bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše 

Pojara. Podle něj Česká republika, resp. její instituce a odpovědné orgány, 

podceňuje kybernetickou bezpečnost a doufá, že se nic nestane. Česká 

republika musí v první řadě přestat situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti 

podceňovat. Pak si musíme uvědomit, že zajištění bezpečí, svobody a 

prosperity vždycky něco stojí. Nakonec se ale rozumné výdaje vždycky vyplatí. 

Šetřit na kybernetické bezpečnosti tak, jako se to děje doposud, znamená 

vystavovat riziku naše občany, naši bezpečnost, naši prosperitu i naši svobodu. 

Celý rozhovor ze dne 8. června 2017 najdete ZDE. 

 
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. 

Aktuální akce viz box vpravo. 

Jednotný cíl politických stran - lákadlo pro volby? 

Volby se blíží a politici svorně lákají voliče na sliby rychlého internetu do každé 

vesnice. Politici bez rozdílu barev jdou totiž do podzimních voleb se slibem 

rychlého internetového připojení od Prahy až po poslední vísku. A někteří 

dokonce voličům slibují, že je to nebude nic stát. Podle programů i vyjádření 

opozičních politiků také strany v opozici slibují rychlý internet, ovšem s tím, že 

kritizují dosavadní přístup koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podrobnosti najdete 

ZDE. 

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2017 

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke 

dni 7. června 2017 aktualizovaný dokument Harmonogramu výzev OP PIK pro 

rok 2017. Jeho aktuální znění je k dipozici na webových stránkách Agentury pro 

podnikání a inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a to konkrétně ZDE. 

Výpis provedených změn, včetně odůvodnění naleznete ZDE. 
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Vážení členové, 
dovolte, abychom Vás pozvali na 
přátelské posezení členů a přátel ICT 
UNIE, které se uskuteční ve středu 28. 
června 2017 od 17:30 hodin, ROHAN 
BOAT PRAGUE, U Libeňského mostu 1 
(Rohanský ostrov), Praha 8. Kromě 
informace o aktuálním dění kolem ICT 
UNIE a Iniciativy 202020 Vás čeká 
příjemné posezení a lehce zábavný 
program. 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-
mail: ictu@ictu.cz, nebo telefonicky, 
tel. 739 316 624. Oblečení neformální. 

Budeme se těšit na viděnou. 

 
 
Jednání ŘVIS – 15. 6. 2017 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve čtvrtek 15. června 
2017 od 16:00 hod. v sídle ICTU, 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

Platforma 202020 – 19. 6. 2017 
Jednání odborné skupiny Platforma 
202020 se uskuteční v pondělí 19. června, 
od 13:00 hodin v sídle ICTU, Na Florenci 
2116/15, Praha 1.  Náplní jednání bude 
aktuální informace k  vývoji v Iniciativě 
202020 a další plány rozvoje. 

 

Výjezdní zasedání členů ICT UNIE – 
21. 9. 2017 
Výjezdní zasedání ICT UNIE se uskuteční 
ve čtvrtek 21. září 2017 od 15:00 hodin v 
areálu hotelu GOLF Konopiště. Zájemci se 
mohou registrovat na 
sarka.stulova@ictu.cz. 
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Semináře k programu podpory Vysokorychlostní internet 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na průběh realizace záměrů 

schválených v Národním plánu rozvoje sítí příští generace (NPRSNG), 

souvisejících s „I. výzvou programu podpory Vysokorychlostní internet“ podle 

programu OP PIK vyhlášenou dne 31. března 2017 organizuje sérii seminářů 

k této problematice. 

Data a místa konání: 

19. června:  Pardubice, UNIT - KD Dukla, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice V 

20. června: Přerov, Hotel JANA, Koliby 2824/2,  

27. června: HOTEL DVOŘÁK TÁBOR s.r.o., Hradební 3037, Tábor. 

Zájemci o účast na některém semináři kontaktujte v předstihu MPO na adresu 

kavi@mpo.cz. Vstup volný. 

Potvrzeno – brexit bude, ale jak to bude s roamingem 

Britský ministr pro otázky odchodu Spojeného království z Evropské unie David 

Davis se 19. června zúčastní oficiálního zahájení výstupových rozhovorů mezi 

Londýnem a Bruselem. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil Davis s tím, že 

jako první je nutné vyřešit status občanů Evropské unie a Británie. Řekl rovněž, 

že britští a ani unijní občané se nemusí o budoucí práva bát, neboť věří 

k uzavření dohody s EU.  

Finále 1. středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti 

Finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované 

Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, 

akademických a profesní organizací se uskutečnilo 1. června 2017 v rámci 

mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017 

v Brně. Vítězem finále se stal Jakub Smejkal ze Střední školy informatiky, 

poštovnictví a finančnictví Brno. Oficiální výsledky jsou zveřejněny na webu 

soutěže. 

Druhý ročník soutěže začne již v září 2017. 

Změna ve firmě Dell EMC 

Miroslav Filip se stal obchodním ředitelem pro segment významných firemních 

zákazníků firmy Dell EMC Česká republika. Podrobnosti najdete ZDE. 

Mezinárodní veletrh TAITRONICS 

Mezinárodní veletrh TAITRONICS se koná ve dnech 11. - 14. října 2017 

v hlavním městě Tchaj-wanu. V rámci veletrhu nabízí tchajwanská strana 

potenciálním kupujícím z řad českých malých a středních podniků státní 

pobídku ve formě příspěvku na úhradu ubytování nebo letenky dle výše obratu 

společnosti v posledních třech letech. Informace o veletrhu naleznete na 

webové stránce: http://www.taitronics.tw/. V případě jakýchkoli dotazů lze 

kontaktovat kancelář: (+420) 233 322 415, ecoasist2@teco.cz, 

ecoasist1@teco.cz. Tamtéž lze  zaslat i vyplněnou přihlášku nejpozději do  11. 

září 2017. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Podpora exportu a růstu firem 
s využitím práv průmyslového 
vlastnictví – 23. 6. 2017 
Odborný seminář organizuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky ve 
spolupráci s Úřadem průmyslového 
vlastnictví. Seminář se uskuteční v pátek 
23. června 2017 v budově MPO, na 
Františku 32, Praha, zasedací místnost č. 
239. 
Cílem semináře je seznámit zástupce 
podnikatelské sféry s možnostmi a riziky 
spojenými s využíváním patentů a jejich 
ochrany na některých exportně 
významných trzích. V rámci jednotlivých 
bloků vystoupí ministr průmyslu a 
obchodu Jiří Havlíček, předseda Úřadu 
průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl, 
zástupci patentově a exportně aktivních 
firem a řada dalších odborníků. Program 
semináře bude zveřejněn na webových 
stránkách MPO. Účast nahlaste do 5. 
června 2017 na e-mailovou adresu 
srolerova@mpo.cz. Kapacita je omezená. 
V případě dalších otázek se neváhejte 
obrátit na Mgr. Sáru Kalvachovou, tel.: 
224 852 250, email: kalvachova@mpo.cz . 
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