
 

  

 

 

  

Spisová služba – setkání členů ICT UNIE 

Vážení členové, 

zveme Vás na setkání na téma spisová služba, které navazuje na setkání z října 

2018, a uskuteční se ve středu 13. března 2019 od 16.00 v sídle ICT UNIE, Na 

Florenci 2116/15 Praha 1, zasedací místnost „PRAHA“. Předmětem tohoto 

setkání bude: 

1. Stav realizace projektu dle usnesení vlády ČR č. 630 ze dne 3. 10. 2018, 
kterým ukládá Ministerstvu vnitra provést analýzu elektronických 
systémů spisové služby a jiných informačních systémů spravujících 
dokumenty. Výměna zkušeností, srovnání předaných požadavků 
s odsouhlaseným zadáním. 

2. Legislativní změny (vypořádání připomínek k novele vyhlášky č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, stanovisko 
k metodickým materiálům k aplikaci eIDAS) 

3. Různé 
Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail sarka.stulova@ictu.cz.  

Rozdíly mezi regiony ČR  

Regionální rozdíly v ČR narůstají. Zatímco většina regionu v období 2007-2016 

oproti průměru EU rostla, region Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) se 

naopak od průměru EU vzdálil. Zpráva mj. konstatuje, že při plnění doporučení 

z roku 2018 vykázala Česká republika určitý pokrok  v těchto oblastech: 

snížení administrativní zátěže pro investice a řešení nedostatků v postupech 

zadávání veřejných zakázek, 

posílení schopnosti vzdělávacího systému poskytovat kvalitní inkluzivní 

vzdělávání a podpory zaměstnávání žen, osob s nízkou kvalifikací a osob se 

zdravotním postižením.  

Omezeného pokroku bylo dosaženo v této oblasti: 

odstranění překážek brzdících výzkum, vývoj a inovace. 

Žádného pokroku nebylo dosaženo v této oblasti: 

zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.  

Více Zpráva o České republice 2019. 

ČR je první v připravenosti na kybernetické útoky 

Česká republika obhájila prvenství v National Cyber Security Index (NCSI), který 

měří připravenost států na kybernetické hrozby a incidenty, ale …. . 

Podrobnosti najdete ZDE. Česko za rok 2018 dosáhl na skóre 90,91 bodu, které 

je totožné s Estonskem. V žebříčku bodovalo také Slovensko, které se umístilo 

na deváté pozici.  

Praha má tolik dat, že je nestačí zpracovávat 

Umíme posbírat obrovské množství dat o Praze, teď ale musíme s politiky 

mluvit o tom, jak je konkrétně použít ve prospěch města, říká šéf pražské 

Datové platformy. elektronického záznamu. Podrobnosti najdete ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

Valná hromada ICT UNIE 
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší 
orgán spolku, se koná 20. března 
2019 v budově Florentinum, (recepce 
A), Na Florenci 2116/15, Praha 1, 
zasedací místnost PRAHA - 14:30  
hod. prezence, od 15:00 hod. 
zahájení.  
Pozvánku, včetně programu a 
podkladů, obdrží členové 
elektronicky 6. března 2019. 

Společenský večer členů ICT UNIE - 

31. 3. 2019 

Tradiční společenský večer v předvečer 
zahájení konference ISSS v Hradi Králové. 
Pro bližší informace kontaktujte kancelář 
ICT UNIE. 

 

ICTU golf tour 2019 

Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících 

květen - září 2019. 

První turnaj – 16. 5. 2019, BOTANIKA 

Organizace tour:  

 všechny turnaje se uskuteční 
systémem postupný start 

 všechny turnaje vyjma turnaje na 
Konopišti 20. 9. jsou na 9 jamek 

 hraje se na stablefordové body netto 
s úpravou HCP 

 vstup na driving a tréninkové plochy 
včetně míčů před turnajem zdarma 

 občerstvení v průběhu hry a po 
turnaji zajištěno 

 vložené soutěže – pouze na turnaji na 
Konopišti 20. 9. 2019 

 do výsledků tour se počítají 3 nejlepší 
výsledky ze všech odehraných turnajů  
 

Pozvánky na turnaje obdržíte e-mailem. 
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ČR podpořila jednotný evropský trh bez bariér a rozvoj výzkumu v 

oblasti umělé inteligence 

Náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko na neformálním jednání Rady 

pro telekomunikace v Bukurešti zdůraznil význam témat, jako jsou datová 

ekonomika, blockchain nebo umělá inteligence, která povedou k posílení 

konkurenceschopnosti a zlepšení života našich občanů. Zástupce ČR též uvedl: 

„do budoucna nevidíme rozdíl mezi jednotným trhem a jednotným digitálním 

trhem, oba musejí být posuzovány společně jako jeden, s důrazem na digitální 

aspekt jednotného trhu, který napomáhá prohloubení fungování jednotného 

vnitřního trhu EU.“. Podrobnosti najdete ZDE. 

Dopady brexitu na české firmy i když ještě nenastal  

Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem odchodu Velké Británie 

z EU pocítilo 28 procent společností. Nepřímý vliv například v podobě dalších 

administrativních nákladů nebo úprav smluvních podmínek evidovaly čtyři 

z deseti firem. Vyplývá to z průzkumu Bibby Financial Services a Britské 

obchodní komory mezi českými firmami obchodujícími s Británií. 

Zpravodaj OPIK – vyšlo třetí číslo  

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává Informační 

zpravodaj „OPIK“. Cílem je zajištění informovanosti podnikatelů o dění ve výše 

uvedeném programu. Zpravodaj najdete ZDE. 

Veletrh it-sa a možnost čerpání dotace 

Mezinárodním veletrhu IT bezpečnosti it-sa se koná 8. - 10. října v Norimberku. 

Veletrh je zařazen do projektu OPPIK, NOVUMM KET, agentura CzechTrade 

organizuje na it-sa 2019 společnou expozici českých firem. 

Dotace je určena malým a středním výrobním podnikům (MSP) se sídlem či 

provozovnou mimo Prahu. Každá zúčastněná firma má při splnění kritérií 

možnost čerpat dotaci max. 90 000 Kč na způsobilé výdaje. Povinná výše 

participace firmy činí 50 %. Podmínky projektu a další informace najdete na 

webových stránkách agentury CzechTrade. 

Participace na společné expozici s kompletním zázemím vyjde vystavující firmu 

na zhruba na 55 tisíc korun, podílí-li se na ploše 6m2. Organizace je pro 

zúčastněné firmy velmi nenáročná, koordinaci a stavbu expozice zajištuje 

dodavatel vysoutěžený agenturou CT. Máte-li zájem o zaslání více informací jak 

k veletrhu, dotaci či společnému stánku, kontaktujte výhradní zastoupení 

veletržní společnosti v CR, paní Naďu Lichte, info@proveletrhy.cz, tel.: 

775 663 548.správy, mimo jiné také systému CzechPoint a datových schránek. 

Vypnutí DVB-T se rychle blíží 

Zemské televizní vysílání ve formátu DVB-T má před sebou poslední rok. Už 

během letoška ho v některých regionech nahradí úspornější standard DVB-

T2/HEVC. A kdy se změna dotkne vaší televize? Nejvyšší čas se poohlédnout po 

trhu s televizními přijímači nebo alespoň set-top boxy, které umožní přijímat 

budoucí DVB-T2/HEVC vysílání. Podrobnosti najdete ZDE. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
 
 

ITIL4, COBIT 2019 a DevOps = 
konference ManDay.IT 2019 – 13. 3. 
2019 
Zveme Vás na manažerskou konferenci 
ManDay.IT, která se koná 13. března 
2019! Přijďte načerpat cenné informace z 
oblasti Řízení IT, které by měli dnešní IT 
manažeři mít v malíku a jsou považovány 
za klíčové. 
Program, registrace a další informace 
k akci naleznete na www.manday.it 

 
Vyhlášení eOsobnosti roku –
20.3.2019 
Vyhlášení eOsobnosti EGOVERMENTU v 
letošním roce proběhne  20. 3. 2019  v 
Nové budově Národního muzea v Praze. 
Nominaci zašlete nejpozději do 10. 3. 
2019. Podrobnosti najdete ZDE. 
 

ISSS/V4DIS 2019 – 1. - 2. 4. 2019 
Již 22. ročník oblíbeného setkání zástupců 
veřejné správy, dodavatelů technologií a 
všech ostatních, kteří se zajímají 
o digitalizaci života či moderní formy 
komunikace státu s občany se uskuteční 
tradičně na jaře v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové – tentokrát ve 
dnech 1. – 2. dubna 2019. Podrobnosti 
ZDE. 
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