
 

  

 

 

  

Vážení členové, 

dovolte mi, abych Vás pozval na Klubový večer ICT UNIE, který se 

uskuteční v úterý 25. června 2018 od 18:00 v restauraci Aromi, Náměstí 

Míru 6, Praha 2. 

Tématem tohoto pracovně společenského setkání bude představení 

aktuálně hlavních priorit ICTU – Návrh zákona o právu na digitální 

služby, Digitálně technická mapa a Digitální Česko. Pevně věřím, že se i 

v tomto předprázdninovém čase budete moct na chvíli zastavit a u 

sklenky dobrého pití podiskutovat. 

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz. 

Evropská komise zveřejnila nový návrh doporučení pro ČR 

 Evropská komise (EK) dne 5. června 2019 zveřejnila návrh doporučení 

jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců – tzv. country specific 

recommendations (CSRs). Letošní ročník evropského semestru je mimořádně 

zaměřen na oblast investic a to z důvodu přípravy nového programového 

období fondů EU. Letošní Zpráva o ČR proto ve své Příloze D popisuje z 

pohledu EK hlavní investiční potřeby ČR a představuje podklad pro vyjednávání 

o nové Dohodě o partnerství pro programové období 2021 – 2027, tedy pro 

nastavení jednotlivých operačních programů fondů EU. EK České republice 

navrhuje tři doporučení. Podrobnosti najdete ZDE. 

MPO vyhlásilo novou výzvu 

Výzva je určena na koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména 

v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného 

odvětví a uplatnění pokročilých technologií, navázání hlubší spolupráce TP s 

evropskými technologickými platformami (ETP) a  evropskými technologickými 

a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na 

evropské úrovni a na koordinaci českých podnikatelských subjektů a 

výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších 

evropských programů.  

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 10. června 2019 do 10. září 2019. 

Podrobnosti najdete ZDE. 

Superpočítač v Ostravě 

Mezi osmi městy, kam chce EU prostřednictvím unijního společného podniku 

pro vysoce výkonnou výpočetní techniku umístit nové superpočítače, je také 

Ostrava. Počítače by mohly začít fungovat během druhé poloviny roku 2020, 

od kdy budou k dispozici evropským uživatelům z akademické obce, průmyslu i 

veřejného sektoru. Střediska se s jejich pomocí zaměří na podporu vývoje 

hlavních aplikací v oblastech, jako je personalizovaná medicína, nová léčiva a 

materiály, bioinženýrství, předpovědi počasí a změna klimatu. Podrobnosti 

najdete ZDE a ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Představenstvo ICT UNIE – 11. 6. 2019 

Jednání Představenstva ICT UNIE se koná  
v úterý 11. června 2019 v 15:00 hod. 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 

ŘVEK ICT UNIE – 13. 6. 2019 

Jednání ŘVEK ICT UNIE se koná  ve čtvrtek 
13. června 2019 ve 14:00 hod., 
Florentinum (recepce A), Na Florenci 
2116/15, Praha 1. 

 

 

ICTU golf tour 2019 

Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících 

květen - září 2019. 

16. 5. – BOTANIKA (výsledky viz str. 2) 

13. 6. – MOLITOROV 

11. 7. – ŠTIŘÍN 

15. 8. – MSTĚTICE 

20. 9. – KONOPIŠTĚ (18 jamek) 

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. 

11/2019 11. 6 2019 

https://aromi.lacollezione.cz/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/evropska-komise-vydala-country-report-2019-pro-cr-172142/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/evropska-komise-zverejnila-novy-navrh-doporuceni-pro-cr-174342/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-novou-vyzvu--cilem-programu-je-podpora-intenzivni-spoluprace-podnikatelske-a-vedecke-sfery--246597/
https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/news/jeden-z-osmi-evropskych-superpocitacu-by-mel-byt-od-roku-2020-i-v-ostrave/
https://www.lupa.cz/aktuality/ostrava-vyhrala-soutez-a-bude-provozovat-jeden-z-nejvykonnejsi-superpocitacu/


 
 

 

Hodnocení pravidel pro podporu pro širokopásmové sítě - průzkum 

Vyjádřit svůj na hodnocení pravidel pro regionální investiční podporu pro 

širokopásmové sítě můžete ZDE. 

 Většina Čechu je stále proti přijetí eura 

Mezi českou veřejností nadále převládá odmítavý postoj k přijetí eura. Proti 

evropské měně je 75 procent Čechů, tedy zhruba stejně jako v předchozích 

letech. Počet příznivců přijetí eura se drží na 20 procentech. Vyplynulo to 

z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle 

CVVM převážil negativní postoj Čechů k euru nad pozitivním v roce 2010. 

Podrobnosti najdete ZDE. 

Eurostat potvrdil zrychlení hospodářského růstu v eurozóně, následně 

zvolní 

Ekonomika eurozóny v letošním prvním čtvrtletí těžila z obnovení 

hospodářského růstu v Německu a z konce recese v Itálii. V celé Evropské unii 

hospodářský růst zrychlil na 0,5 procenta z 0,3 procenta v loňském čtvrtém 

kvartálu. Ve srovnání s loňskem má však letos růst zpomalit. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

EK zváží kroky proti „fake news“, pokud firmy dost nezakročí 

Velké internetové firmy loni dobrovolně přistoupily ke kodexu chování, v němž 

se například zavázaly odhalovat a likvidovat falešné účty či zajistit 

transparentnost politických kampaní na svých platformách. Evropská komise 

jejich konkrétní kroky pravidelně hodnotí a přes pokrok i ve svém posledním 

sdělení o vývoji před nynějšími eurovolbami společnosti vyzvala, aby ve věci 

činily víc. Podrobnosti najdete ZDE. 

Konference Města budoucnosti  

Dne 30. září 2019 se na konferenci Města budoucnosti v Cubex Centru Praha 

stanete účastníky diskuzní platformy, v rámci které budou mít na jednom místě 

zástupci měst a obcí celé České republiky možnost hovořit o svých problémech, 

sdílet své zkušenosti a společně s odborníky přinášet odpovědi na současné 

potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí. Program bude zaměřen na 

problematiku mobility, energetiky,  veřejného prostoru, infrastruktury nebo 

udržitelného rozvoje. Podrobnosti o programu naleznete na webových 

stránkách https://www.mesta-budoucnosti.cz.  

Pozvánka na druhý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019 

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF 

TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 13. června 2019, od 14:30 na hřišti 

Molitorov, Molitorov 37, Kouřim. 

Program turnaje 13. 6. 2019 – 9 jamek 

od 14:30 registrace, rozcvičení 

15:00 první TeeTime 

od cca 17.30 občerstvení po hře, vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů 

Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na další sportovní akci ICTU přijmete a 

potvrdíte Vaši účast na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Konference CHIST-ERA 2019 – 11. – 13. 
6. 2019 
V estonském Tallinnu se uskuteční 
konference v návaznosti na přípravu 
mezinárodní výzvy Call 2019, která bude 
vyhlášena v říjnu tohoto roku. Tato výzva 
se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti 
ICST (Informační a komunikační vědy a 
technologie).  
Program setkání je rozdělen na dvě části:  

 11.-12. června se bude věnovat tématu 
Explainable Machine-Learning-based 
Artificial Intelligence  

 12.-13. červen je zaměřen na druhé 
téma Novel Computational Approaches 
for Environmental Sustainability 
promising research directions  

Další informace včetně registrace naleznete  
http://www.chistera.eu/conference-2019-
programme-overview  
 

3. ročník konference o problematice 
pojištění kybernetických rizik -13. 6. 
2019 

Jak rychle stoupá digitalizace ekonomiky, 
státní správy, firem i organizací, logicky 
stoupají i kybernetická rizika s tím spojená.  
V rámci řízení rizik pojišťovny dnes 
umožňují tato rizika také pojišťovat. 
V úvodu 3. ročníku konference Cyber risk 
insurance 2019, vystoupí Zdeněk Zajíček, 
prezident ICT UNIE s hodnocením rozvoje 
digitálního prostředí ČR. 
Konference se koná 13. června 2019, od 
9:00 hod. v konferenčním sále Microsoftu, 
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4, stanice 
metra Budějovická. Další údaje k akci 
naleznete také ZDE.  

 

Pozvánka na HackerFest 2019 
Všechny IT bezpečnostní odborníky, 
systémové a síťové administrátory, ale i 
nadšence do oblasti IT Security a Etického 
Hackingu zveme na HackerFest 2019! Již 7. 
ročník největší IT Security/Hacking události 
v ČR se uskuteční 16. - 17. 9. 2019 v Praze. 
Více informací na www.HACKERFEST.cz. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-evaluation-rules-regional-investment-aid-broadband-networks
https://www.euroskop.cz/8952/33222/clanek/cvvm-vetsina-cechu-je-stale-proti-prijeti-eura/
https://www.euroskop.cz/8958/33134/clanek/eurostat-potvrdil-zrychleni-hospodarskeho-rustu-v-eurozone/
https://www.euroskop.cz/8955/33180/clanek/ek-zvazi-kroky-proti-fake-news-pokud-firmy-dost-nezakroci/
https://www.mesta-budoucnosti.cz/
http://www.golfmolitorov.cz/contact/
mailto:sarka.stulova@ictu.cz
http://www.chistera.eu/conference-2019-programme-overview
http://www.chistera.eu/conference-2019-programme-overview
http://www.cyberinsurance.cz/?p=833
https://www.hackerfest.cz/

