
 

 

 

  

eGovernment cloud  

Vážení členové ICT UNIE,  

jak jste byli průběžně informováni, naposledy v rámci jednání Valné hromady 

ICT UNIE, již téměř dva roky probíhá pod gescí Ministerstva vnitra příprava 

realizace Strategického rámce Národního Cloud computingu.  

Podle dosavadních informací může zřízení eGovernment cloudu generovat 

velmi významné dopady i do činnosti většiny členů ICT UNIE. Vzhledem k 

významu tohoto projektu a možným dopadům na členskou základnu ICT UNIE, 

považuji za zcela nezbytné vás seznámit se všemi důležitými aktuálními 

informacemi a prodiskutovat také pozici ICT UNIE k aktuálním návrhům. 

Dovolte mi proto, abych vás pozval k setkání všech členů ICT UNIE k tématu 

eGovernment cloudu. V rámci setkání vám také bude poskytnuta informace o 

aktuálním stavu  přípravy prioritního úkolu ICT UNIE, kterým je příprava tzv. 

legislativního balíčku.   

Setkání se uskuteční dne 23. května 2018 od 15.00 v sídle ICT UNIE, Na 

Florenci  2116/15, Praha 1, vchod A 4. patro. Prosím o potvrzení vaší účasti na 

e-mail sarka.stulova@ictu.cz. 

Uvědomuji si, že je toto setkání organizováno ve velmi krátké lhůtě, ale jsme 

nuceni reagovat na aktuální vývoj, zejména vzhledem k potencionálním 

dopadům na trh ICT. Věřím proto, že se podaří zajistit účast odpovědných 

zástupců všech našich členů a maximálně tak v následném postupu ICT UNIE 

zohlednit všechny názory, připomínky a podněty.  

S přáním hezkého dne 

Zdeněk Zajíček • prezident 

Vepříkovská deklarace chce ovlivnit strukturální fondy EU 

Sdružení místních samospráv chce zasáhnout do příprav budoucího nastavení 

evropských strukturálních investičních fondů v období let 2021 až 2027. Měly 

by podle něho víc odrážet potřeby venkova, kterému chybí infrastruktura 

i veřejné služby a přestává být pro obyvatele atraktivní. Požadavky shrnuje 

Vepříkovská deklarace podepsaná na začátku května ve Vepříkově na 

Havlíčkobrodsku. Podrobnosti najdete ZDE. Deklaraci najdete ZDE. ZDE také 

najdete požadavky SMS na vysokorychlostní internet. Dostupnost rychlého 

připojení k internetu veřejnost vnímá v dnešní době jako samozřejmost, která 

však v části venkovského prostoru chybí. SMS ČR neúnavně žádá změnu. 

EU a Informační společnost v dubnu 2018 

V měsíci dubnu se v EU v rámci informační společnosti staly následující 

události. Komise představila celoevropský přístup k umělé inteligenci. Komise 

navrhla kodex zásad boje proti šíření dezinformací online. Nová pravidla pro 

online platformy by měla zajistit více transparentnosti a spravedlnosti pro 

podniky. Rada přijala pravidla přeshraničního dodávání balíků. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 
eGovernment cloud – 23. 5. 2018 

Setkání se uskuteční dne 23. května 2018 
od 15:00 v sídle ICT UNIE, Na 
Florenci  2116/15, Praha 1, vchod A 4. 
patro. Prosím o potvrzení vaší účasti na 
e-mail sarka.stulova@ictu.cz. 

 

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. 

 

ŘVIS -14. 6. 2018 
Zasedání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná 14. června 2018 od 
13:00 v sídle ICT UNIE. 

 

ŘVEK -14. 6. 2018 
Zasedání Řídícího výboru pro 
elektronické komunikace se koná 14. 
června 2018 od 13:00 v sídle ICT UNIE. 

 

Představenstvo ICT UNIE -14. 6. 2018 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se 

koná 14. června 2018 od 15:00 v sídle ICT 

UNIE. 

 

24. ročník sympozia EDI – 24. 5. 2018 

Konference na téma Efektivní využívání 
elektronické komunikace v obchodních 
vztazích se koná 24. května 2018 od 9:00 
hod. ve Florentinu, Na Florenci 2116/15, 
Praha 1. Účastnický poplatek za 1 osobu 
činí 1 600 Kč (1936 Kč s DPH) pro členy 
HK ČR, ICT Unie a 2 000 Kč (2420 Kč 
s DPH) pro ostatní zájemce. Podrobnosti 
ZDE. 
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Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017 

Český telekomunikační úřad zveřejnil svoji výroční zprávu. Najdete v ní např.:  

-       u služeb vysokorychlostního přístupu mírně narostl podíl optických 

přípojek (z 523 tis. v roce 2016 na více než 589 tis. v roce 2017). Mírně 

posiloval i podíl přístupů přes WiFi sítě (27 %). Ty tak i v roce 2017 

představovaly nejpoužívanější technologii pro vysokorychlostní přístup 

k internetu.  

- na pokutách udělovaných ve správním řízení ČTÚ v roce 2017 vybral 

11,158 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů představují výnosy z aukce 

kmitočtů (1,015 mld. Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra (1,07 mld. Kč).  

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017 je ke stažení ZDE. 

Nej.cz třetí největší poskytovatel internetu 

 Finanční skupina Kaprain chce vytvořit důstojnou konkurenci pro prvního a 

druhého největšího poskytovatele pevného připojení k internetu. Už dva roky 

pohlcuje menší regionální poskytovatele připojení v čele s Nej.cz a Rio Media. 

Na začátku května oznámila, že letos tyto firmy spojí pod jednu značku Nej.cz. 

Kdo je první a kdo druhý poskytovatel a další informace najdete ZDE. 

Soud a spolek provozující Wi-FI - nejasno 

 Spor královéhradeckého sdružení HKFree, které se soudí s Finanční správou 

o návrácení vyměřených daní, má za sebou první soudní rozhodnutí. Okresní 

soud v Hradci Králové zrušil stanovisko, kterým okresní finanční správa zamítla 

odvolání spolku proti registraci neziskovky k platbě DPH. Soud nerozhodoval 

o jádru věci: zda má pravdu finanční úřad, podle kterého sdružení vykonává 

podnikatelskou činnost a musí tedy platit DPH, nebo spolek, který je 

přesvědčený o tom, že nepodniká a DPH by tedy platit neměl. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

CEBIT 2018 Hannover  

Počínaje rokem 2018 budou formovat Přední evropský obchodní festival 

inovací a digitalizace čtyři platformy. Je to d!conomy, hotspot pro technické 

giganty, kteří představí své nejnovější koncepty pro praktické využití. Hned 

vedle toho: d!tec. Zde poznáte kreativní vizionáře a uvidíte jejich mimořádné 

inovace v akci. Dále to jsou d!talks, kde Vám experti a ikony umožní 

nahlédnout prostřednictvím keynote speeches do digitální budoucnosti. A 

konečně d!campus: emocionální jádro CEBITu. Tato část obchodního festivalu 

je zážitkem pro všechny smysly a potrvá dlouho do noci. Veletrh se koná od 11. 

června do 15. června 2018.  

A to nejlepší? S jednou vstupenkou budete u všeho dění. K zakoupení 

vstupenek online přes Ticketshop na https://www.cebit.de/en/be-part-of-

it/tickets/ můžete použít tento slevový kód (promotion code)- platí pouze pro 

členy ICT UNIE: y9yBTeXDPW . 

Uvedením slevového kódu (promotion code) při koupi vstupenek přes 

Ticketshop se sníží cena uvedená v Ticketshopu o 50 %. Další informace: 

info@hf-czechrepublic.com, tel.+fax: 220510057, http://www.cebit.com.  

 

 

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 

 

Fujitsu Day 2018 – 31. 5. 2018 
Fujitsu Day 2018 se letos koná 31. května 
v Kongresovém centru Praha. Registrujte 
se prosím zde nebo přímo na microsite 
www.fujitsuday.com: ZDE. 
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