
 

  

 

 

  

Valná hromada ICT UNIE – výsledek voleb 
Valná hromada ICT UNIE z. s., která se konala ve středu 20. března 2019 a 

byla volební zvolila 5 členů Řídícího výboru pro elektronické komunikace, 7 

členů Řídícího výboru pro informační společnost a 3 členy dozorčí rady. 

Členy ŘVEK byli zvoleni: 

1. Jana Hays, CETIN, zároveň byla zvolena předsedkyní výboru a 

místopředsedkyní představenstva 

2. Miloš Koděra, O2 

3. Martin Orgoník, T-Mobile 

4. Marcel Procházka, České Radiokomunikace 

5. Richard Stonavský, Vodafone 

Členy ŘVIS byli zvoleni: 

1. Vlastimil Palata, AUTOCONT, zároveň byl zvolen předsedou výboru a 

místopředsedou představenstva 

2. Václav Koudele, Microsoft 

3. Aleš Kučera, NEWPS marketing 

4. Vladimír Měkota, Vítkovice IT Solutions 

5. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT 

6. Tomáš Rutrle, KOMIX 

7. Roman Zemánek, ICZ 

Členy dozorčí rady byli zvoleni: 

1. František Korbel, Havel Partners 

2. Tomáš Renčín, Triada 

3. Ladislav Szathmári, ČSOB 

Řídící výbory ze svého středu volili členy představenstva ICT UNIE, kterými se 

stali:  

1. Jana Hays, CETIN 

2. Miloš Koděra, O2 

3. Martin Orgoník, T-Mobile 

4. Marcel Procházka, České Radiokomunikace 

5. Richard Stonavský, Vodafone 

6. Vlastimil Palata, AUTOCONT 

7. Aleš Kučera, NEWPS marketing 

8. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT 

9. Tomáš Rutrle, KOMIX 

10. Roman Zemánek, ICZ 

Představenstvo ICT UNIE, z. s. následně zvolilo Zdeňka Zajíčka do funkce 

prezidenta ICT UNIE na další tři roky s účinností od 20. března 2019. 

sekretariát ICT UNIE z.s. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

PS k RIA zákonu o právu na digitální 

služby  

se koná  9. dubna 2019.  od 10:00  v sídle 

ICT UNIE. 

 

Zasedání Řídících výborů   

se koná 24. dubna 2019 od 13:00 v sídle 

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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eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 

Magazín Egovernment pořádal ve středu 20. 3. 2019 v Nové budově Národního 

muzea v Praze slavnostní večer eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 - GORDIC. 

V rámci večera, byli oceněni ti, kteří se nejvíce zasloužili o posun elektronizace 

v ČR. V kategorii za celkový přínos se osobností roku stal Ing. Zdeněk Zajíček, 

prezident ICT UNIE, z.s. 

Byla tak oceněna jeho dlouholetá snaha a nasazení právě v oblasti 

elektronizace veřejné správy v rámci různých resortů (MV ČR, Justice, Finance). 

Oceněna byla rovněž skutečnost, že v tomto úsilí neustal ani po odchodu z 

veřejné správy, když se jako prezident ICT Unie zasloužil o vznik iniciativy 

202020 a aktuálně o návrh zákona o elektronicky přívětivé legislativě. 

ISSS 2019 a ICT UNIE 

Veškeré aktivity zástupců ICT UNIE na letošní konferenci Internet ve státní 

správě a samosprávě 2019 najdete na webových stránkách ZDE, zejména 

v rubrice https://www.isss.cz/list/audio-video. 

Informační společnost v číslech 2019 

Český statistický úřad vydal 26. března 2019 souhrnnou publikaci mapující 

rozvoj digitální společnosti v ČR a v zemích EU prostřednictvím oficiálních 

statistických údajů „Informační společnost v číslech 2019“. Publikace je volně 

k dispozici ZDE. 

V sedmi kapitolách na cca 200 stranách najdete nejnovější údaje o využívání 

internetu a dalších digitálních technologií a systémů jak ze strany občanů a 

podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále 

je věnován prostor datům o dostupné telekomunikační a internetové 

infrastruktuře. Kromě podrobných dat za ČR (84 tabulek a 149 grafů), obsahuje 

každá kapitola metodický úvod a u většiny ukazatelů i mezinárodní srovnání 

(69 grafů). Údaje jsou členěny dle různých kritérií, jako je typ sledovaných 

domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u 

podniků. I letošní vydání obsahuje celou řadu novinek.   

Většina Evropanů podporuje ochranu autorských práv online 

Dvě třetiny Evropanů si myslí, že Evropská unie v uplynulých pěti letech 

neudělala dost v oblasti regulace amerických internetových společností jako 

Google nebo Facebook. Vyplývá to z průzkumu, který byl proveden mezi 

6600 občany ze ČR, Francie, Německa, Polska, Španělska, Itálie, Řecka a 

Rumunska 18. března zveřejněn. Podrobnosti najdete ZDE. 

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část  

Ve čtvrtek 28. března 2019 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro 

žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část. Dokument je základním 

informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních 

programů OP PIK a příjemce podpory.  Aktuální verze pravidel s platností od 

28. 3. 2019 je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci 

Metodika a to konkrétně zde. Starší verze pravidel jsou dostupné v archivu v 

přiložených dokumentech na stejné stránce. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

 
Konference Má mozek ještě šanci? – 
14. 5. 2019 Hotel Don Giovanni, 
Praha 

Zapojení umělé inteligence do 
rozhodovacích procesů vyvolává řadu 
otázek. Například: Jaký bude mít umělá 
inteligence dopad na řízení firem? Jak 
ovlivní postavení lidí na trhu práce? Jaké 
jsou předpoklady pro nasazení umělé 
inteligence? Kdo je zodpovědný za její 
pochybení? Cílem konference je 
prezentovat různé pohledy na reálné 
využití umělé inteligence ve firmách. Více 
informací ZDE. 
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https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost-19/
https://www.isss.cz/
https://www.isss.cz/list/audio-video
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2018
ttps://www.euroskop.cz/8953/32843/clanek/vetsina-evropanu-podporuje-ochranu-autorskych-prav-online/
https://agentura-api.us15.list-manage.com/track/click?u=4529e31542693264130375afa&id=3f8e878b80&e=1dc26af791
https://agentura-api.us15.list-manage.com/track/click?u=4529e31542693264130375afa&id=116f31b8a5&e=1dc26af791
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