
 

 

 

 

  

Iniciativa 202020 a koordinátor digitální agendy 

Na webu Iniciativy 202020 byl zveřejněn obsáhlý rozhovor se současným 

koordinátorem digitální agendy České republiky, kterým je Ondřej Malý.  

Najdete v něm pohled koordinátora na žebříčky a porovnávací přehledy, ale 

také na uživatelské hledisko budování IT systémů státní správy. Nebo na fronty 

na úřadech: „A tohle je ten základ eGovernmentu – odstranit fronty a 

automaty na papírky s čísly. Když si občan vytáhne z onoho „mocného“ 

automatu papírek s číslem 90 a na displeji svítí teprve číslo 3, tak ví, že jeho 

den skončil. Takhle to dál nejde!“.  Podle koordinátora stát často digitalizuje 

existující agendy místo toho, aby se zamyslel, zda by nebylo lepší, aby 

elektronizací vzniklo úplně nové řešení. Kdysi na nějaké konferenci potkal 

jednoho estonského politika, který prohlásil: „Když elektronizujete hlouposti, 

tak máte jen rychlejší hlouposti.“. 

Podrobnosti najdete ZDE. 

  

V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020 a která 

se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci našeho života, 

pracuje odborná skupina – Platforma 202020, jejíž činnost je zaměřena na 

kontinuální naplňování programu Iniciativy. Dosud nepřihlášení zástupci z 

členů ICT UNIE kontaktujte sekretariát ICTU Šárku Štůlovou 

(sarka.stulova@ictu.cz) a přihlaste se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020. 

Nová eurokomisařka  

Novou eurokomisařkou pro digitální ekonomiku a společnost bude Bulharka 

Mariya Gabriel. Dne 4. července 2017 její nominaci 517 hlasy schválilo plénum 

Evropského parlamentu (proti hlasovalo 77 a zdrželo se 89 europoslanců a 

europoslankyň). Podrobnosti najdete ZDE. 

Zatím žádný konkrétní zájem o dotace 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) koncem letošního dubna po letité 

problematické přípravě konečně začalo přijímat žádosti o čerpání evropských 

dotací na budování rychlého internetu. V této úvodní fázi je na projekty 

připraveno 11,55 miliardy korun. Podle informace z MPO, ministerstvo zatím 

neeviduje žádnou žádost o poskytnutí dotace. Času je ještě dost. První kolo 

dotací má trvat minimálně do 26. září a ministerstvo průmyslu může termín 

prodloužit. Zástupci MPO očekávají, že se žádosti o poskytnutí peněz začnou 

objevovat spíše později. Podrobnosti najdete ZDE. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

PS Cloud computing – 17. 7. 2O17 
Schůzka pracovní skupiny se koná v 
pondělí 17. července od 14:00 hod. v sídle 
ICT UNIE. 

 
Výjezdní zasedání členů ICT UNIE – 
21. 9. 2017 
Výjezdní zasedání ICT UNIE se uskuteční 
ve čtvrtek 21. září 2017 od 15:00 hodin v 
areálu hotelu GOLF Konopiště. Zájemci se 
mohou registrovat na 
sarka.stulova@ictu.cz. 
 

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na 1. ze tří 
golfových turnajů Iniciativy 202020.  
Turnaj se uskuteční ve středu 19. 
července v areálu Golf Molitorov, 
Molitorov 37, KOUŘIM. 

Program turnaje 19. 7. 2016 – 9 jamek 
od 13:00 registrace, rozcvičení 
14:00 první tee time 
od cca 16.15hod. občerstvení po hře, 
vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů 
 
Další turnaje Iniciativy 202020 
22. 8. 2017  - místo bude upřesněno, 9 
jamek, zahájení ve 14:00 
22. 9. 2017 – Golf Konopiště, 18 jamek, 
zahájení v 9:30 
Potvrzení Vaší účasti, včetně Vašeho 

členského čísla a HCP, prosím zašlete na 

e-mail sarka.stulova@ictu.cz nejpozději 

do pondělí 17. července 2017. 
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Oracle – nová ředitelka společnosti 

Novou generální ředitelkou společnosti Oracle Czech se stala Renata 

Dvořáková. Cílem Renaty Dvořákové je dále posilovat pozici společnosti Oracle 

a její cloudové nabídky na českém trhu. 

Populace Evropské unie čítá již skoro 512 milionů lidí  

V Evropské unii žilo k počátku letošního roku přibližně 511,8 milionu lidí, uvedl 

10. července 2017 evropský statistický úřad Eurostat. Je to přes půldruhého 

milionu více než k 1. lednu roku 2016. Počet lidí, který v EU zemřel nebo se 

narodil, je přitom zhruba stejný, kolem 5,1 milionu. Vzrůst počtu obyvatel o tři 

promile je proto podle Eurostatu daný migrací. 

Připomenutí největších akcí ICT UNIE 

Před pár dny skončila první polovina roku. Následujícími obrázky si Vám 

dovolujeme připomenout dvě největší (ne zcela pracovní) akce našeho spolku:  
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Kalendář akcí – ostatní 

e-government 20:10, aneb žijem si 
jak na zámku, ať to trvá věčně 
Výroční konference e-governmentu se 
bude v roce 2017  konat na zámku 
Mikulov ve dnech 5. - 6. 9. 2017. 
Podrobnosti ZDE. 

HackerFest 2017 – 18. – 19. 9. 2017 
Již 5. ročník největší IT Security/Hacking 
události v ČR se uskuteční 18. - 19. září 
2017 v Praze. Všechny IT bezpečnostní 
odborníky, systémové a síťové 
administrátory, ale i nadšence do oblasti 
IT Security a Etického Hackingu zveme na 
HackerFest 2017. Více informací na 
www.HACKERFEST.cz. 

ICT ve zdravotnictví – 20. 9. 2017 
Odborná konference a výstava o 
elektronickém zdravotnictví, 
informačních a komunikačních 
technologiích jako nástrojích pro 
efektivní organizaci zdravotnictví, 
prevenci, diagnostiku a léčbu, 
monitorování zdravotního stavu a 
minimalizaci zdravotních hendikepů 
pacienta .se koná 20. září 2017 
v Malostranském paláci, Praha 1.  

SCADA Security – 12. - 13. 10. 2017 
Mezinárodní konference SCADA Security 
se koná ve dnech 12. – 13. října 2017 
v Praze, hotelu DAP. Aktuální informace o 
konferenci najdete ZDE. 

https://www.euroskop.cz/8953/29313/clanek/populace-evropske-unie-cita-jiz-skoro-512-milionu-lidi/
https://www.egovernment.cz/inpage/mikulov-2017
https://www.hackerfest.cz/
http://www.future-forces-forum.com/events/default/17_scada-security-conference?lang=cs

