
 

 

 

 

  

Dozorčí rada ICT UNIE zasedala 

Dne 4. října 2017 zasedala dozorčí rada ICT UNIE. Kromě toho, že zkontrolovala 

čerpání rozpočtu ICT UNIE za 3. čtvrtletí t.r., byl  František Korbel na jejím 

jednání zvolen novým předsedou dozorčí rady (Pavel Kolář rezignoval na 

členství v dozorčí radě z důvodu ochodu z ČSOB). Dále se dozorčí rada usnesla, 

že do konání řádné valné hromady ICT UNIE v březnu 2018, kooptuje 

náhradníka z řad členů ICTU. 

Iniciativa 202020 – volby jsou přede dveřmi  

Žádné 20. místo, ale asi hned za Estonsko se posune Česká republika pár 

měsíců po volbách. 

Stačí si jen přečíst volební programy kandidujících stran a hnutí, stačí se 

zaposlouchat do volebních besed, klání či duelů, které nám zprostředkovávají 

jednotlivé televizní kanály. Skoro by se dalo říct, že většina kandidujících, každý 

trochu jinými slovy, vyznávají historické heslo: Dohnat a předehnat. Ale jakmile 

budete chtít vědět, kde na to vezmou prostředky nebo jak budou jednotlivé 

aplikace (systémy) na sebe navázány a jak budou spolu navzájem komunikovat 

či zda si občan stále „ušoupe nohy“ běháním po úřadech, nastává ticho, resp. 

informace nejsou k dispozici.  

Přejme si, aby volby dopadly dobře a námi zvolení zástupci prosazovali nikoli 

svůj prospěch nebo prospěch pro stranu, kterou zastupují, ale takové principy, 

zákony, či projekty, které nás (Českou republiku) skutečně posunou 

v žebříčcích hodnocení (a nejen v nich) na místa, kam nejen historicky patříme. 

  

V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020 a která 

se aktivně podílí již mnoho let na postupné elektronizaci našeho života, 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 přihlaste 

se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

POZOR! Rezervujte si termín! Akce se blíží! 

Tradiční výroční akce ICT UNIE,z. s.  Slivovice Nouveau se v letošním roce bude 

konat ve čtvrtek 30. listopadu od 18,30 hodin. Místo je zatím utajeno, ale 

protože jde o tradiční akci s hojnou účastí členů a hostů, bude se akce konat v 

……………….. . Podrobnosti viz box vpravo. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Úvodní schůzka na téma eHealth – 
16. 10. 2017 

Cílem schůzky je potvrzení zájmu na 
činnosti pracovní skupiny a příprava 
návrhu na její zřízení a její pracovní náplň.  
Program: 
- deklarace zájmu jednotlivých členů 
v další činnosti, 
- předmět činnosti PS, krátkodobé cíle na 
další období, 
- návrh na dobu trvání PS pro následující 
období, 
- návrh na vedoucího  PS a případného 
zástupce, 
- návrh na executive sponzora, 
- podmínky pro obnovení členství v PS. 
Schůzka se koná 16. října 2017 v 17:00 
hod. v sídle ICT UNIE. 

Představenstvo ICT UNIE – 30. 10. 
2017  
Jednání Představenstva ICTU se koná dne 
30. října od 9:00 hodin v sídle ICTU, 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 

 

Vážení členové, 
dovolujeme si Vás upozornit na výroční 

akci Slivovice Nouveau ICT UNIE,z.s. Letos 

se bude konat 30. listopadu v 18:30 hodin. 

Podrobnosti na e-mail 

sarka.stulova@ictu.cz    
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Další nápad, jak zajistit vysokorychlostní internet 

Vysokorychlostní internet, jehož využívání je u nás pod průměrem Evropské 

unie, by do regionů nemusely přivést soukromé firmy, ale stát. Počítá s tím 

Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. Nové sítě by mohly 

vzniknout jako vedlejší produkt budování infrastruktury pro samořiditelná 

auta. Podrobnosti najdete ZDE. 

Opět NAKIT 

Zástupci ministerstva vnitra hodnotí jako nevyhovující, zastaralý a uživatelsky 

nepřívětivý portál veřejné správy a proto je podle nich potřeba nechat vyvinout 

nový. Rozhodli se využít „osvědčené“ cesty a tento úkol svěří státnímu podniku 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). 

Ministerstvo za tuto přímou zakázku zaplatí 10 milionů korun. A co k využívání 

takového postupu řekl NKÚ již v roce 2015:  „Některé veřejné zakázky 

související s realizací kontrolovaných projektů nebyly podle názoru NKÚ zadány 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Mezi nejzávažnější nedostatek patří 

nesprávné použití § 18 odst. 1 písm. e), tzv. in-house výjimka.“. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

Bezplatné připojení už za 3 roky 

Vysokorychlostní internetové připojení by mělo být od roku 2020 bezplatně k 

dispozici na nejméně 6000 místech v EU. Projekt dohodnutý v květnu, potvrdily 

9. října 2017 členské země. Obce, nemocnice a další veřejné subjekty budou 

moci požádat o peníze na instalaci přístupových bodů k Wi-Fi sítím, pokud v 

místě neexistuje soukromé ani veřejné připojení. Přístupové portály WiFi4EU 

mají být mnohojazyčné a snadno rozpoznatelné. Celkové náklady by měly 

dosáhnout 120 milionů eur (přes 3,2 miliardy Kč). Podrobnosti najdete ZDE. 

Komentáře k návrhu nařízení ePrivacy  

V návaznosti na vydání revidovaného textu k návrhu nařízení ePrivacy, byly 

estonskému předsednictví zaslány písemné komentáře ČR. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

Možnosti čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v 

oblasti digitální agendy 

Zajímá Vás přehled možností čerpání Evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF) v digitální oblasti? Podívejte se přehled ZDE. Jedná se o výzvy, 

které byly vyhlášeny v jednotlivých operačních programech k 15. září 2017. 

Všechny tyto výzvy jsou celkově zaměřeny na oblast digitální agendy. Přehled 

bude aktualizovaný na měsíční bázi. 

Nabídka našeho člena - stále aktuální 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno nabízí členům ICT 

UNIE ubytování v období veletrhů v Brně v hotelové části ubytovací kapacity. 

Pro členy nebudou uplatňovány žádné veletržní ceny.  

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

SCADA Security – 12. - 13. 10. 2017 
Mezinárodní konference SCADA Security 
se koná ve dnech 12. – 13. října 2017 
v Praze, hotelu DAP. Aktuální informace o 
konferenci najdete ZDE. 
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http://ceskapozice.lidovky.cz/vysokorychlostni-site-hodla-stat-zbudovat-podel-ceskych-silnic-pxk-/tema.aspx?c=A171005_131525_pozice-tema_houd
http://ekonomicky-denik.cz/krmeni-otesanka-jmenem-nakit-pokracuje-dostane-10-mio-portal-obcana/
https://www.euroskop.cz/8953/29777/clanek/zeme-eu-potvrdily-plan-na-vysokorychlostni-internet-zdarma/
http://www.ictu.cz/aktualne/detail-aktuality/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&cHash=5fee4ef4236959010fcfbcd34bb16883
http://digiczech.eu/moznosti-cerpani-evropskych-strukturalnich-a-investicnich-fondu-v-oblasti-digitalni-agendy/
http://www.cichnovabrno.cz/
http://www.future-forces-forum.com/events/default/17_scada-security-conference?lang=cs

