
 

 

 

 

  

Vláda ČR: odborníci nalezeni  

Tak se snad vše pohne kupředu. Doufejme, že to nebude pod heslem: Kupředu 

levá, zpátky ni krok. I když výroky některých nových čelních představitelů budí 

vážné obavy. Dnes (tj. v úterý 28. listopadu) chybí podle vítěze voleb jen 

obsadit v připravované vládě pouze post ministra/ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy.  
Podle posledních zveřejněných informací i programové prohlášení vlády je již 

zhruba hotovo. Zatím bylo zveřejněno jen několik tezí – ty o zvyšování důchodů 

a o snižování finanční zátěže zejména drobných živnostníků. Bude zajímavé číst 

prohlášení celé, tj. zda v něm bude i aspoň naznačeno, kde na to nastupující 

vláda vezme prostředky. Státní rozpočet není bezedný, pokud se nepočítá se 

schodky. 

A další otázky se vynořují. Bude jedním z priorit nové vlády také eGovernment? 

Bude nová vláda podporovat myšlenky Iniciativy 202020, jak byly 

zformulovány, a také podporovány současnou vládou? „Signatáři iniciativy jsou 

přesvědčeni, že Česká republika má potenciál pohybovat se ve vyšších patrech 

žebříčku států, které chtějí a umí využívat moderní technologie pro 

zjednodušení komunikace mezi občany a jejich státem, a proto budou usilovat, 

aby se do konce roku 2020 Česká republika umístila mezi prvními 20 státy v 

kvalitě a rozsahu využívání eGovernmentu podle kritérií EGDI/OSN.“ 

Dosáhneme toho a stihneme to? 

 

ČSÚ – aktuální data o používání internetu 

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu má přístup k internetu  77 % 

českých domácností a zvyšuje se také podíl těch, kteří přes internet nakupují. 

Podrobnosti najdete ZDE. 

Naopak poměrně málo jsou zatím využívány nové on-line služby spolujízdy 

nebo sdílení ubytování. Například ubytování od soukromých osob si přes 

internet sjednala 4 % Čechů. Tento způsob zajištění ubytování využívají 

především osoby ve věku 25 až 44 let s vysokoškolským vzděláním. Sdílenou 

jízdu s dalšími osobami si přes internet zařídila 2 % obyvatel. Nejvíce využívají 

spolujízdu studenti (8 %). 

Více informací naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem Využívání 

informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 

2017. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

ŘVIS – 29. 11. 2017  
Jednání ŘVIS ICTU se koná dne 29. 
listopadu od 11:00 hodin v sídle ICTU, 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 

Vážení členové! 

Přijměte pozvání na předvánoční 
setkání členů a přátel ICT UNIE, které 
se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 
2017 od 18:30 hodin v restauraci 
Altány Kampa, Nosticova 2a, Praha 1 
– Malá Strana. Svoji účast, prosíme, 
potvrďte nejpozději do 24. listopadu 
e-mailem na ictu@ictu.cz. 
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Pravidla pro zeměpisné blokování 

 V pondělí 20. listopadu se Evropská komise, Evropský parlament a Rada 

v rámci trialogu dohodly na konečné podobě pravidel, která mají odstranit 

neodůvodněné zeměpisné blokování na internetu. Nařízení o řešení 

zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace kvůli státní příslušnosti, 

místu bydliště či místu usazení zákazníků usnadní zejména přeshraniční nákupy 

na internetu. Díky této nové právní úpravě už prodejci nebudou moci dělat 

rozdíly mezi zákazníky z různých států EU. Podrobnější informace naleznete 

v tiskové zprávě Evropské komise ZDE. 

Diskuse kolem ubytovacích a dopravních služeb v EU 

Ve středu 22. listopadu se uskutečnilo 14. setkání Pracovní skupiny Výboru 

Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) k 

jednotnému digitálnímu trhu pod názvem „Ubytovací a dopravní služby a 

jednotný digitální trh: Jak zajistit možnost volby pro spotřebitele a férovou 

soutěž“. Podrobné informace o tomto setkání, včetně jeho záznamu, naleznete 

ZDE. 

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat  

Seminář o kybernetické bezpečnosti a ochraně dat, pořádaný Agenturou pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest, se uskuteční 12. prosince 2017 v 

prostorách Kybernetického polygonu Masarykovy univerzity v Brně, na adrese 

Botanická 554/68a. Cílem semináře je představit současnou situaci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ochrany dat v ČR zejména z pohledu stávající a 

připravované legislativy a jejích dopadů na podniky (včetně malých a středních) 

a instituce. Pořadatelé chtějí také rozvinout debatu o souvisejících 

zkušenostech, perspektivách a praktických opatřeních. Do diskuze proto plánují 

zapojit jak relevantní hráče tohoto odvětví, tak subjekty, kterých se toto téma 

může dotknout v praxi. Vstup na seminář je bezplatný, vzhledem k omezené 

kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu prosím 

o potvrzení účasti nejpozději do 10. 12. 2017 na e-mailovou adresu 

eva.bartonova@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, 

název společnosti či instituce a e-mail.  

Egovernment The Best 2017 – výsledky 

Snahou magazínu Egovernment je cestou soutěže shromáždit a prezentovat 

nejzajímavější projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a 

veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. 

Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží dle předem stanovených kritérií v 

jednotlivých kategoriích. Vyhlášení výsledků probíhá v Praze v Obecním domě, 

letos se tak stalo 20. listopadu 2017. Podrobnosti najdete ZDE. 

Akce je za dveřmi! Již tento týden! 
Každoroční předvánoční akce ICT UNIE,z. s.  Slivovice Nouveau se v letošním 

roce bude konat ve čtvrtek 30. listopadu od 18,30 hodin. Protože jde o 

tradiční akci s hojnou účastí členů a hostů, bude se akce konat opět v 

restauraci Altány Kampa. Podrobnosti viz box vpravo (strana 1). 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

Pozvánka na G2B�TechEd 2018 – 29. 
– 30. 1. 2018 
Počítačová škola Gopas zve všechny CIO, 
IT Pro, IT odborníky, vývojáře, securiťáky 
a databázisty na odbornou IT konferenci 
G2B�TechEd 2018, tzv. brněnský TechEd. 
Akce se koná již 29. – 30. ledna 2018! 
Program, registrace a další informace 
k akci naleznete na www.g2bteched.cz  
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