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Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha  a odborní partneři  s VIP ITU 
(International Telecommunication Union, Geneva) 

 
Úvod nabídky pro „AUSTRADE“, vládní agenturu Austrálie v ČR,  

zastoupenou ing.Petrem Vodvářkou, obchodním radou. 
 

Tématická spolupráce ČSVTS v oblastech ICT s ITU a WHO. 
 
Mezinárodní úspěch projektových aplikací ICT a eHealth v NÁRODNÍ EXPOZICI 
ČESKÉ REPUBLIKY NA ITU TELECOM WORLD (ITWG) 2011, GENEVA. 

Česká informační společnost, ČSVTS, o.s. byla v expozici zastoupena 
místopředsedy ČIS - Doc.PhDr.Richardem Papíkem, Ph.D. a MUDr. Pavlem 
Zubinou, kde představovali na veletrhu multimediální prezentaci činnosti společnosti 
a poskytovali tištěné informační materiály o ČIS a Ústředí ČSVTS pro VIP účastníky 
tohoto světového veletrhu ICT. Viz: http://www.itu-world.cz/ 
      
1. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Katedra telekomunikační techniky(FEL 
KTT), prof. Ing. Boris Šimák, CSc.- vedoucí katedry, je  prestižním „MEMBER 
ACADEMIA ITU“ – pro Sector Development(ITU –D) a Sector Standardization (ITU – 
T) a v roce 2012 i pro Sectors Radiocom-munication (ITU- R). 

 
Široké spektrum nabídky aplikací ICT s Centrem asistivních technologíí FEL 

ČVUT a v oblasti e-Education, včetně informací o velkém množství projektové 
spolupráce FEL ČVUT se zahraničím, včetně USA a univerzit v Austrálii( Melbourn a 
Perth), bylo detailně diskutováno ing.Petrem Vodvářkou při jednání s prof. 
ing.Borisem Šimákem dne 12.7.2012 na FEL KTT ČVUT.   
 
2. Za významný počin pro rozvoj oblasti e-Education i pro knihovnickou, 
informatickou a specializovanou podporu univerzitních vzdělávacích oblastí je možno 
považovat pozvání Doc. PhDr.Richarda Papíka, Ph.D., na prohlídku  KNIHOVNY ITU 
V ŽENEVĚ, kde je ředitelkou Mrs. Kristine CLARA. 

 
Proběhlo jednání při vzájemném informování o podpoře digitalizace 

telekomunikačního a vzdělávacího sektoru v ČR a instituce ITU. 
Diskutována byla témata a možnosti spolupráce v oblastech:  
- digitalizace fondů ITU včetně nabídky zpracování v ČR,   
 
- zpracování výukových materiálů pro ITU, které by je distribuovalo např. 
v rozvojových zemích (spojení konceptu telekomunikace - služby – vzdělávání)  
 
- možnost pořádání seminářů a konferencí pro účely vzdělávání, relace e-Education 
(v ČR, v Národní technické knihovně, Národní lékařské knihovně, kongresové služby) 
a při mezinárodních akcích ITU.  
 
Tyto tématické oblasti spolupráce budou podporovány knihovnou a Sektory ITU, 
v integraci na tyto procesy a programy koordinované ve světovém měřítku, to 
znamená včetně Australského kontinentu.  
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SPECIFICKÉ PARTNERSTVÍ A  EXPERTNÍ SPOLUPRÁCE 
 
1. Na základě úspěšné prezentační účasti ÚSTŘEDÍ Českého svazu  vědecko 
technických společností (ČSVTS) v Národní expozici na ITWG 2011, Geneva,  se 
uskutečnilo dne 18.ledna 2012 jednání jejich zástupců  - Doc.Ing. Daniela HANUSE, 
CSc.,EUR ING., předsedy ČSTVS a Doc. Ing. Zdeňka TROJANA, CSc., EUR ING., 
prezidenta Českého národního výboru FEANI (Evropská federace inženýrských 
národních asociací) s Prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc. o záměru navázání 
kontaktních jednáních s VIP ITU na podporu konceptu expozice  „ČESKÁ 
REPUBLIKA – KOMPETENTNÍ  ZEMÍ V OBLASTI ICT“.  
 

V souladu s „Dlouhodobým programem ČSVTS 2011-2015“ bude 
součástí předjednané strategické spolupráce, odborná účast FEL KTT ČVUT na 
projektu  ČSVTS „České inovační partnerství“ a při rozpracování expertního 
tématického podílu ČR v Inovačním programu vědy a výzkumu (201-2020) - na 
základě strategie programu „EVROPA 2020“.  
 

V těchto programových intencích nabízí Ústředí ČSVTS možnost 
navázání smluvní odborné spolupráce s AUSTRADE a jejím prostřednictvím 
s Federation of Australan Scientific and Technical Societies. 
(viz http://scienceandtechnologyaustralia.org.au/about-science-australia/)  
 

Tématem ČESKO-AUSTRALSKÉHO partnerství může být například společná 
inovativní aktivita při dalším rozvoji PROOGRAMU OSN  „INFORMAČNÍ 
SPOLEČNOST“, ve spolupráci s jeho gestory  ITU a WHO a za přispění některých 
českých odborníků, organizovaných ve 68 nezávislých vědecko-technických 
členských společností ČSVTS.  
 

Jednání pana honorárního konzula Ing.Petra Vodvářky a obchodního rady 
AUSTRADE, vládní agentury Austrálie pro Českou republiku  a Slovensko, s Doc. 
Ing.Danielem Hanusem, CSc. – předsedou ČSVTS, zprostředkoval MUDr. Pavel 
Zubina, statutární místopředseda České informační společnosti ČSVTS,o.s..  
 

Profesionální setkání k výměně informací pro nabídku vzájemné spolupráce a 
expertního partnerství, se uskutečnilo dne 23.11. 2012.  

Byla dojednána možnost prezentace aktivit AUSTRADE a odborných 
australských společností v oblastí vědy a výzkumu pro ČVTS v I. pololetí 2013, 
s upřesněním termínu začátkem roku 2013 mezi oběma kompetentními představiteli, 
návrhem ze strany ing.Vodvářky.  

Zde se naskýtá příležitost odborné prezentace i ČIS ČSVTS o své činnosti 
v kontextu mezinárodních aktivit ČSVTS . 
 
Zprávu pro zasedání Zastupitelstva ČIS ČSVTS, o.s.(ČIS), konanou dne 6.12.2012, 
zpracoval MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS  
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