
 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE se blíží! 
Řádná Valná hromada ICT UNIE z. s. se koná již 5. dubna 2018. Valná hromada, 

která je podle stanov nejvyšším orgánem spolku, se uskuteční v sídle ICT UNIE 

v budově Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1, zasedací 

místnost PRAHA – od 09:00 hod. prezence, od 9:30 hod. zahájení. Na programu 

bude mj. schválení výroční zprávy o činnosti ICT UNIE za rok 2017, schválení 

zprávy Dozorčí rady ICT UNIE za rok 2017, schválení plánu práce a návrhu 

rozpočtu na rok 2018. Letošní zasedání bude také volební – podrobnosti v boxu 

vpravo.  

Tripartita - zejména důchody, ale i digitální agenda 

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 14. března 2018 sešli na 

dalším jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Tripartita projednala 

zejména růst penzí a postup v digitální agendě. Podle vyjádření premiéra 

v demisi Andreje Babiše hlavním cílem agendy jsou efektivní online služby pro 

občany a firmy, zvýšení kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě a efektivní 

a centrální koordinace ICT veřejné správy. Podrobnosti najdete ZDE. 

Jednání Rady EU pro konkurenceschopnost 

V pondělí 12. března se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro 

konkurenceschopnost ve formátu ministrů odpovědných za oblasti vnitřního 

trhu a průmyslu. Delegaci České republiky vedl náměstek ministra průmyslu a 

obchodu Marian Piecha. Zástupci členských států přijali závěry Rady ke strategii 

průmyslové politiky EU pro konkurenceschopnost, růst a inovace, které mimo 

jiné zdůrazňují význam průmyslové politiky pro evropskou ekonomiku. Ministři 

se také zabývali digitalizací hospodářství a připomněli si 25. výročí existence 

vnitřního trhu EU. Bulharské předsednictví v Radě EU dále informovalo o 

výstupech konference k tématu zlepšování právní úpravy a belgická delegace 

upozornila na příliš přísná pravidla státní podpory, která neumožňují členským 

státům podporovat inovativní firmy. Během pracovního oběda pak ministři 

diskutovali s komisařkou Jourovou o připravovaném balíčku návrhů v oblasti 

ochrany spotřebitele. Podrobnosti naleznete  ZDE. 

Přeshraniční dodávání balíků 

V době od 12. 3 do 16. 3. 2018 proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání 

Evropského parlamentu. Europoslanci schválili návrh nařízení o službách 

přeshraničního dodávání balíků, který přispěje k vyšší transparentnosti sazeb 

za přeshraniční doručování zásilek, což by mělo vést ke snížení bezdůvodných 

rozdílů v cenách. Hlavním cílem návrhu je pak zejména zajistit efektivnější 

fungování trhu prostřednictvím lepšího regulačního dohledu a posílením 

hospodářské soutěže. Tiskovou zprávu k návrhu nařízení naleznete zde. 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Valná hromada ICT UNIE – 5. 4. 

2018 
Řádná valná hromada ICT UNIE se bude 
konat dne 5. dubna 2018 od 9:30 v sídle 
ICT UNIE, v zasedací místnosti PRAHA. 
Jednání bude volební, budou se volit dva 
členové Řídícího výboru pro informační 
společnost (mandát končí A. Kučerovi a 
V. Palatovi). Dále se bude volit 1 člen 
Dozorčí rady (za Pavla Koláře, který 
rezignoval). Nakonec bude VH potvrzovat 
5 členů představenstva za ŘVEK a dva 
členy představenstva za ŘVIS. 

 

Společenský večer  - 8. 4. 2018 

V neděli 8. dubna se již tradičně 
v předvečer konference ISSS od 21:00 
v hotelu U královny Elišky v Hradci 
Králové uskuteční společenský večer ICT 
UNIE a partnerů. Svou účast, prosíme, 
potvrďte na e-mail: 
sarka.stulova@ictu.cz.  

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

IT projekt roku 
Po uzávěrce přihlášek na 15. ročník 
soutěže IT Projekt roku 2017 probíhá 
vyhodnocení projektů. 
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 
dne 22. března 2018. Podrobnosti 
soutěže naleznete na: 

 http://www.cacio.cz/it_projekt_roku 
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https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-projednala-rust-penzi-a-postup-v-digitalni-agende-163983
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vnitrni-trh-eu-funguje-jiz-25-let---235472/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0149(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0149(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180309IPR99423/improving-cross-border-parcel-delivery-to-boost-buying-online
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
http://www.cacio.cz/it_projekt_roku
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 
 

 

EU se zajímá o umělou inteligenci  

Evropská unie se chce zapojit do vývoje kolem umělé inteligence. Konkrétně 

Evropská komise ještě letos v květnu plánuje rozjet iniciativu European AI 

Alliance, do které hodlá zapojit odborníky z akademické i byznysové sféry. 

Komise dnes otevřela přihlášky do takzvané „High-Level Expert Group“. Termín 

podání přihlášek je do 9. dubna letošního roku. Podrobnosti najdete ZDE, ZDE 

a ZDE. 

Analýza hospodářské situace v EU 

Evropská komise zveřejnila svou každoroční analýzu hospodářské a sociální 

situace v členských státech. Evropské hospodářství roste a pozitivní 

hospodářský výhled se projevuje v lepších podmínkách na trhu práce a 

příznivější sociální situaci. Podrobnosti najdete ZDE. 

Česká republika má pochvalu za silný hospodářský růst, stabilní objem investic 

a postupné zvyšování mezd. Podrobnosti najdete ZDE.  

Ceny mobilního broadbandu v EU 

Evropská komise 13. března 2018 zveřejnila EK zveřejnila studii o 

maloobchodních cenách mobilního broadbandu v EU a některých dalších 

zemích např. Islandu, USA, Japonsku, Turecku. Podrobnosti včetně studie 

najdete ZDE. 

Monitorovací zpráva ČTÚ 

Otestování přístupu k sítím 5G, předávání údajů oprávněným orgánům 

mobilními operátory, množící se stížnosti převážně ze strany seniorů na vysoké 

faktury za volání na audiotexové služby a další informace jsou obsahem 

pravidelné monitorovací zprávy ČTÚ č. 3/2018.  Podrobnosti najdete ZDE. 

Po aukci začíná testování v pásmu 3,7 GHz 

Po O2 Czech Republic a.s. další operátor Nordic Telecom spouští pilotní provoz 

na kmitočtech v pásmu 3,7 GHz, do kterých investoval v loňské aukci kmitočtů 

406 milionů Kč. Zatím se zkušební provoz týká Prahy, Vinoře a Dobříše, 

oznámila firma v tiskové zprávě. Podle operátora se na síti daří v reálných 

podmínkách dosahovat rychlostí přes 400 Mb/s. Podrobnosti najdete ZDE. 

Zruší se poplatky za volání do zahraničí? 

Poplatky za volání ze zahraničí skončily v červnu 2017, poplatky za volání do 

zahraničí zůstaly. Zrušení těchto poplatků za volání do jiných zemí Evropské 

unie žádá v dopise ministrům unijních zemí skupina europoslanců.  

Podrobnosti najdete ZDE. 

ISSS 2018 

Ve dnech 9. – 10. dubna 2018 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 

uskuteční již 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné 

správy a samosprávy. Mnoho dalších informací o cca 200 přednáškách včetně 

předběžného programu najdete ZDE.  

 

 

 
ISSS 2018 – 9. – 10. 4. 2018 
Konference ISSS 2018 se koná ve dnech 9. 
a 10. dubna v Hradci Králové. 
Podrobnosti ZDE. 

 
 
QuBit Conference 2018 – 18. – 
19.4.2018 
Konference QuBit Conference 2018 (o 
kybernetické bezpečnosti) se koná ve 
dnech 18. a 19. dubna 2018 v Praze. 
Podrobnosti najdete na 
https://prague.qubitconference.com/ 
 
 

Digital Trust & Paperless – 24. 4. 
2018 
6. ročník konference Digital Trust & 
Paperless se koná dne 24. dubna 2018 
v Praze. Podrobnosti najdete na 
https://www.sefira.cz/digital-trust-
paperless-conference-2018/ 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/artificial-intelligence-commission-kicks-work-marrying-cutting-edge-technology-and-ethical
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://www.lupa.cz/aktuality/eu-za-zacala-zajimat-o-umelou-inteligenci-shani-odborniky-na-tvorbu-pravidel/?utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/mobile-broadband-prices-europe-2017
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-monitorovaci-zprava-c-32018
https://www.lupa.cz/aktuality/nordic-telecom-spustil-pilotni-provoz-v-pasmu-3-7-ghz-dosahuje-rychlosti-400-mbit-s/
https://technet.idnes.cz/eset-smart-tv-android-tv-bitcoin-coin-miner-ransomware-p16-/tec_video.aspx?c=A180226_153551_tec_video_kuz
http://www.isss.cz/list/program
https://www.isss.cz/
https://prague.qubitconference.com/
https://www.sefira.cz/digital-trust-paperless-conference-2018/
https://www.sefira.cz/digital-trust-paperless-conference-2018/

