
 

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – opravený zápis 

Vážení členové, 

dne 19.  4. 2018  Vám byl zaslán zápis z jednání Valné hromady ICT UNIE, ve 

kterém bylo uvedeno, že je Richard Stonavský místopředsedou představenstva 

ICT UNIE a předsedou Řídícího výboru pro elektronické komunikace. Tato 

informace byla mylná, předseda ŘVEK bude zvolen na nejbližším jednání 

řídícího výboru. Tímto se za špatnou informaci omlouváme. Opravený zápis 

naleznete  ZDE.  

sekretariát ICT UNIE 

Třetí datový balíček EU 

Evropská komise představila 25. dubna 2018 v Bruselu soubor opatření, které 

navrhla s cílem zvýšit dostupnost dat pro potřeby evropského hospodářství. 

Smyslem návrhů má být podpořit vznik inovací založených na datech a zlepšit 

jejich využívání například v oblasti zdravotnictví, vědy, výzkumu nebo i ve státní 

správě. Obsahem návrhu je mj. revize směrnice o opakovaném použití 

informací veřejného sektoru. Navrhované změny by měly usnadnit využívání 

otevřených dat získaných výzkumy, které byly financovány z veřejných zdrojů a 

podpořit politiku otevřeného přístupu i u dalších institucí. Podrobnosti najdete 

ZDE. 

Podnikatelská aktivita v eurozóně nejslabší od počátku 2017 

Podniky v zemích eurozóny zakončily první čtvrtletí nejslabším růstem od 

začátku roku 2017. Na zpomalení růstu nových objednávek v březnu se 

podepsalo chladné počasí a silné euro. Souhrnný index nákupních manažerů 

(PMI), který je považován za barometr zdraví firem ve zpracovatelském sektoru 

a v sektoru služeb, v březnu klesl na 55,2 bodu z únorových 57,1 bodu. Byl to 

nejprudší měsíční pokles za téměř šest let, index je však stále vysoko nad 

hranicí 50 bodů, která odděluje růst aktivity od poklesu. Ekonomika eurozóny 

v březnu sice ztratila tah, nicméně i tak expanze pokračuje. Podrobnosti ZDE. 

Na výzkum, vývoj a inovace půjde víc peněz 

Vláda schválila v pondělí změny v národním programu TRIO, který spravuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dotace na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje tak bude možné čerpat o jeden rok déle a 

bude jich podstatně víc. Konkrétně se program prodlouží do konce roku 2022 a 

jeho rozpočet se zvýší ze stávajících 3,7 mld. Kč na téměř 6,1 mld. Kč. Na 

čtvrtou veřejnou soutěž v rámci TRIA tak bude k dispozici cca 1,65 mld. Kč. 

MPO předpokládá, že ji vyhlásí letos v září. Program TRIO se zaměřuje na 

aplikovaný výzkum. Konkrétně na technologie náročné na znalosti a 

kvalifikovanou pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby 

s vysokou přidanou hodnotou. Podrobnosti najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
Představenstvo ICT UNIE – 14.5.2018 

Zasedání představenstva ICT UNIE se 
koná dne 14. května 2018 od 15:00 
v sídle ICT UNIE. 

 

 

Golfový turnaj ICT UNIE 

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se od 15:00 
v areálu Golf Beřovice uskuteční první 
golfový turnaj ICTU golf tour 2018. 
Pozvánku, včetně podrobností, obdržíte 
e-mailem. 
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https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 
 

Vláda uzavřela memorandum se společností Uber 

Dohodu mezi vládou České republiky, společností Uber a Hlavním městem 

Prahou se podařilo uzavřít 30. dubna 2018. Dohoda upravuje konkrétní závazek 

společnosti sdílet s Ministerstvem financí data, takže vláda ČR bude mít větší 

přehled nad daněmi placenými v Česku. Všechny strany se rovněž dohodly na 

tom, že společnost zavede pro své služby elektronickou evidenci tržeb (EET). 

Zároveň mají všichni řidiči plnit podmínky podle zákona. Podrobnosti, včetně 

uzavřeného memoranda, najdete ZDE. A taxikáři neuberou. 

Česko může přijít o dotace na vysokorychlostní internet 

Vlastní chybou může Česko přijít o 14 miliard korun z evropských dotací na 

vysokorychlostní internet. První výzvu ministerstvo průmyslu vyhlásilo před 13 

měsíci, zájem byl minimální – a to kvůli nedostatečné komunikaci mezi 

úředníky a operátory. Teď v červnu chystá resort výzvu druhou. Směřovat bude 

na obytné budovy, kde soukromí investoři rychlé připojení neposkytují. 

Podrobnosti najdete ZDE. 

Informace k OPPIK 

Potřebujete informace k operačnímu programu OP PIK?  Informace poskytuje 

Agentura pro podnikání a inovace (API), která má Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na starosti. Podrobnosti, kontakty 

a adresy najdete ZDE. 

Nový ředitel České pošty 

Novým generálním ředitelem České pošty bude dosavadní šéf firmy SAP ČR a 

SAP Slovensko Roman Knap. Zvítězil ve výběrovém řízení, uvedlo ministerstvo 

vnitra. Knap nahradí Martina Elkána, kterého ministr vnitra v demisi Lubomír 

Metnar (za ANO) odvolal ke konci února, protože podle něho neměl jasnou vizi 

dalšího směřování firmy. Do výběrového řízení se přihlásilo 19 lidí. Zájemce 

musel být vysokoškolák s českým občanstvím, musí mít tři roky praxe ve 

vrcholovém výkonném managementu státem vlastněné firmy a minimálně pět 

let praxe ve statutárních orgánech nebo vedení jiné obchodní korporace. 

Musel také umět anglicky a mít prověrku pro přístup k utajovaným informacím 

stupně Důvěrné. Podrobnosti najdete ZDE. 

OVM o mobilních datech 

Jaký je stav trhu mobilních služeb, stav úvah o regulaci, ceny služeb mobilních 

operátorů v ČR a srovnání ceníků zveřejněné EK – to byly otázky v pořadu 

Václava Moravce dne 15. dubna 2018. Kromě moderátora se jí zúčastnili také: 

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí a 

Ondřej Malý, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro internetizaci ČR. 

Záznam si můžete přehrát ZDE. 

ISSS 2018 skončil a ISSS 2019? 

Příští, již 22. ročník konference ISSS, se bude konat ve dnech 1. – 2. dubna 

2019, opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 

 

Konference TechEd-DevCon – 14. 5. - 
17. 5. 2018 
Počítačová škola Gopas zve na 16. ročník 
největší odborné IT konference v 
Čechách, TechEd-DevCon. Akce se koná 
14. – 17. 5. 2018 a těšit se můžete na 
aktuální témata ze světa IT, včetně 
přednášek zaměřených na cloud, IoT, IT 
bezpečnost, Windows 10, .NET, C♯, 
Arduino, SQL, TFS, VSTS, SharePoint atd. 
Více informací na www.teched.cz. 
 
 
 

Seminář Kybernetická bezpečnost – 

18. 5. 2018 

Cílem seminářů je upozornit české 
společnosti na přínosy zahraniční 
spolupráce a související rizika, která se 
mohou objevit při jejich spolupráci se 
zahraničními partnery, zejména v 
souvislosti s kapitálovým vstupem 
zahraničních investorů do českých 
podniků, ochranou práv duševního 
vlastnictví a unikátního know-how a 
nebezpečím transferu technologií.  
Seminář se uskuteční 18. 5. 2018 od 
10.00 (registrace od 9:30) v budově 
Ministerstva průmyslu a obchodu Na 
Františku 32, Praha 1. Detailnější 
informace: 
https://www.czechtrade.cz/kalendar-
akci/archiv-akci/kyberneticka-bezpecnost 
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