
 

  

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE 

Vážení členové, 

zveme Vás na Valnou hromadu ICT UNIE z. s., která se koná ve středu 

20. března 2019 od 15:00 v sídle ICT UNIE, Na Florenci 2116/15 Praha 

1, v zasedací místnosti „PRAHA“. Prezence začíná od 14:30 hod. 

Program VH: 

1. Zahájení, schválení programu jednání VH 

2. Volba orgánů VH  (předseda VH, 2 členové mandátové komise, 

2 ověřovatelé zápisu, zapisovatel)  

3. Schválení výroční zprávy o činnosti ICTU za rok 2018  

4. Schválení zprávy Dozorčí rady ICTU za rok 2018 

5. Schválení změny Stanov ICTU 

6. Schválení rámcového plánu práce a návrhu rozpočtu ICTU na 

rok 2019 

7. Volba pěti členů Řídícího výboru pro elektronické komunikace 

(ŘVEK), sedmi členů Řídícího výboru pro informační společnost 

(ŘVIS) a tří členů Dozorčí rady s mandátem do roku 2022 

8. Přestávka  - sčítání hlasů, zasedání obou Řídících výborů 

s jediným bodem jednání – volba členů do Představenstva (pět 

za ŘVIS a pět za ŘVEK) 

Zasedání představenstva – volba prezidenta 

9. Vyhlášení výsledků voleb do ŘVEK, ŘVIS a Dozorčí rady 

10. Potvrzení nových členů Představenstva 

11. Různé, diskuse, závěr  

Pozvánku, včetně programu a podkladů, obdrželi členové elektronicky. 

sekretariát ICT UNIE z.s. 

Noví členové ICT UNIE 

Dne 1. 3. se členská základna ICT UNIE rozšířila o dva nové členy, společnosti 

Algotech a.s. a VUMS LEGEND spol. s.r.o.  

Algotech je významnou českou ICT společností s evropskou působností 

nabízející špičkový firemní informační systém Je společností působící v oblasti 

telekomunikačních řešení, v oblasti plánování zdrojů v organizaci, stejně jako 

ve službách spojených s poskytnutím prostoru v cloudu. Více o firmě ZDE. 

Společnost VUMS LEGEND, spol. s r.o. byla založena v polovině roku 1994 a 

navazuje na více než 20 let zkušeností Výzkumného ústavu matematických 

strojů. Jádro společnosti tvoří zkušené týmy expertů: analytiků, projektantů, 

systémových odborníků, odborníků pro databázové zpracování, programátorů  

využívajících nejmodernějších vývojových nástrojů a odborníků pro 

komunikace. Více o firmě ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

Akční plán pro boj s vendor lock-inem 
a rozšíření využití open source ve 
veřejné správě 
Jednání na uvedené téma se uskuteční 20. 
března 2019 od 13:00 v sídle ICTU. 
Materiál byl rozeslán 12. 3. Cílem jednání 
bude zformulování hlavních bodů 
připomínek. Prosíme o potvrzení Vaší 
účasti. 

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. 
Večer se uskuteční v neděli 31. března 
2019 od 21:00 ve vinárně a restauraci 
hotelu U královny Elišky, Malé náměstí 
117, Hradec Králové. 
Svou účast, prosíme, potvrďte na e-mail: 
sarka.stulova@ictu.cz. 

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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Memorandum o podpoře zákona o právu na digitální službu 

Zákon o právu na digitální službu má podporu Pirátů i všech ostatních 

sněmovních stran, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Dzurilly, ministra 

vnitra Jana Hamáčka i premiéra Andreje Babiše. Zástupci poslaneckých klubů 

včetně ministra podepsali 12. března 2019 memorandum, které garantuje 

podporu zákona v následujícím období ve Sněmovně a zavazuje všechny aktéry 

ke spolupráci. Na základě zákona bude stát svým občanům garantovat možnost 

komunikovat s úřady státu čistě elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí.  

Nová Inovační strategie ČR zaujala v USA 

 Premiér Andrej Babiš, který je současně předsedou vládní Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace (RVVI), v rámci návštěvy Spojených států amerických 

absolvoval společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem řadu důležitých 

jednání, zaměřených rovněž na spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. 

Ústředním tématem byla prezentace inovační strategie České republiky 2019–

2030 a aktivní zapojení amerických partnerů do společných projektů.  

Podrobnosti najdete ZDE. 

Sdělení o zahájení konzultace k předběžné analýze velkoobchodního 

trhu mobilních služeb 

Český telekomunikační úřad  v roce 2018 provedl test tři kritérií na vymezeném 

mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, 

poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, 

konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje 

definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci.  Podrobnosti najdete ZDE. 

Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního 

televizního vysílání za rok 2018  

 Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního 

vysílání za rok 2018 byla projednána na jednání vlády ČR dne 27. února 2018. 

Zpráva je k dispozici ZDE. 

Kompenzace za DVB-T2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s ministerstvem průmyslu a 

obchodu a Českým telekomunikačním úřadem zastupují Českou republiku u 

Evropské komise během jednání o opatřeních podpory souvisejících s 

opuštěním pásma 700 MHz. Tuzemské úřady se snaží klást mimořádný důraz 

na rychlost jeho dokončení a vydání rozhodnutí Evropské komise. Vzhledem k 

odkladům prenotifikačního řízení vzniká podle zástupců MPO riziko narušení 

procesu změny přídělů rádiových kmitočtů a uvolňování rádiových kmitočtů 

pásma 700 MHz. Podrobnosti najdete ZDE. 

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019 

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 13. 3. 

2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. 

Harmonogram je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a 

inovace na záložce Obecné informace o OP PIK. Zdůvodnění provedených změn 

je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
 

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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http://www.egov.cz/clanky/politicke-strany-podepsaly-memorandum-o-podpore-zakona-o-pravu-na-digitalni-sluzbu
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/nova-inovacni-strategie-cr-zaujala-v-usa-172364/
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/223526/soubory/trhmobilnichsluzebt3k-kezverejneniverejnaverze.pdf
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-konzultace-k-predbezne-analyze-velkoobchodniho-trhu-mobilnich-sluzeb
https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/strategie-rozvoje-zemskeho-digitalniho-televizniho-vysilani/2019/3/Zprava-DTT.pdf
http://www.lupa.cz/clanky/ceska-vlada-zada-po-evropske-komisi-konecne-rozhodnuti-o-kompenzacich-za-dvb-t2/
https://agentura-api.us15.list-manage.com/track/click?u=4529e31542693264130375afa&id=822ae8b66b&e=1dc26af791
https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost-19/
https://www.isss.cz/

