
 1 

ZÁMĚR projektu ČSVTS „České inovační partnerství“ - 
spolupráce s neziskovými organizacemi, MPO a MŠMT ČR, 

http://zpravodaj.csvts.cz/phocadownload/2011/2_2011.pdf. 
- jednání s prof. ing.Borisem Šimákem,CSc., na FEL ČVUT v Praze, dne 18.1.2012 

 

Setkání účastníků: 

Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING -  předseda ČSVTS    

Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc, EUR ING. – předseda komise ČSVTS,  ustanovené pro 

rozpracování záměru projektu „České inovační partnerství“. 

 

Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. - vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT 

 

MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS ČSVTS, o.s. - koordinátor jednání 

 

Tématické oblasti spolupráce a projektového partnerství : 

- Seznámení se záměry zúčastněných zástupců vědecko-výzkumných společností a 

Universitní sféry v tomto projektu ČSVTS „České inovační partnerství“ s dílčí strategií ITU. 

 

- Budoucí odborná spolupráce na rozpracování expertního a tématického podílu ČR na 

podporu inovačních programů vědy a výzkumu (2014-2020) – na základě vyhlášené strategie 

„Evropa 2020“. 

 

- Spoluúčast Ústředí ČSVTS, v souladu s„Dlouhodobým programem ČSVTS 2011-2015“ 
- záměr aktivit v činnosti odborných společností ČSVTS, ve spolupráci s Fakultou elektro-

technickou (FEL), Katedrou telekomunikační techniky ČVUT a dalšími partnery – účastníky 

v Národní expozici ČR, na světovém veletrhu  „ITU  TELECOM WORLD 2011, GENEVA“ 

(ITWG), koordinované Prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc. (vedoucím expozice), představuje 

návaznost expertních aktivit -  po prezentačním úspěchu ČIS ČSVTS,o.s. a Ústředí 

ČSVTS i při kontaktních jednáních s VIP ITU.   

 

MOTTO: „ČESKÁ REPUBLIKA – KOMPETENTNÍ  ZEMÍ V OBLASTI ICT“ 

 

PROJEKTOVÉ PARTNERSTVÍ dokumentované v prezentační části na Národním stánku 

ČR na ITWG 2011 s ÚSTŘEDÍM ČSVTS:   

 

- ČESKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST ČSVTS, o.s.(ČIS) – zastoupená Doc.PhDr. 

Richardem Papíkem, Ph.D. – místopředsedou ČIS a ředitelem ÚISK FF UK Praha a MUDr. 

Pavlem Zubinou – statutárním místopředsedou ČIS.  

 

- FEL ČVUT A FEL KTT ČVUT - podíl členů i na činnosti odborných společností ČSVTS  

 

- NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA V PRAZE –  

- podpora procesů v e-Education,  

- podíl na digitalizaci knihovnických zdrojů a rozvoji Internetu v knihovnách ČR  

-  mezinárodní projektová spolupráce v rozvojových programech a prioritách ITU .  

 

http://www.itu-world.cz/  

http://www.itu-world.cz/partners/czech-information-society.aspx 

http://www.itu-world.cz/partners/national-technical-library.aspx 

 

http://zpravodaj.csvts.cz/phocadownload/2011/2_2011.pdf
http://www.itu-world.cz/
http://www.itu-world.cz/partners/czech-information-society.aspx
http://www.itu-world.cz/partners/national-technical-library.aspx
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SPOLEČNÁ INOVATIVNÍ AKTIVITA  při dalším rozvoji programu OSN „ INFOR-

MAČNÍ SPOLEČNOST“, ve spolupráci s ITU a WHO(World Health Organization), 

uplatněním aplikované vědy a výzkumu v oblasti využití informačních a komunikačních 

technologií : 

- ve zdravotnictví (eHealth) a Personal Health Systems,  

 

- e-Governmentu,  

 

- Crisis management a Emergency,  

 

- digitalizaci knihovnictví (partnerství s Národní technickou knihovnou v Praze,  Národní 

lékařskou knihovnou a Národní knihovnou ČR)   

 

- při rozvoji využití autorizovaných elektronických informačních zdrojů a  úložiště šedé 

literatury (NUŠL) v NTK, portálu pro sběr, uchování a zpřístupňování šedé literatury 

produkované v České republice, získáváním metadat a případně plných textů z oblasti 

vzdělávání vědy a výzkumu. 
 

- při kontinuálním vzdělávání odborníků i veřejnosti,  

 

- v dalších segmentech mezioborové nadstandardní  spolupráce s Univerzitní a Akademickou 

sférou ČR a „ACADEMIA ITU“ 

 

– při využití Certifikátů kvality udělených i ČSVTS  a na podporu mezinárodní prestiže ČR 

v mezinárodních programech využití informačních a komunikačních technologií(ICT). 

 

Vzájemná expertní činnost členů ČSVTS, odborníků ČVUT a dalších institucí  i firem, se 

může uplatnit v projektových a business aktivitách v ČR i mezinárodně - na podporu rozvojo-

vých programů ITU v „ACADEMIA ITU“, kde FEL ČVUT v Praze působí od roku 2011 

jako „MEMBER ACADEMIA ITU“, s CERTIFIKACÍ : 

ITU–D (Sector Development),  

ITU – T (Sector Standardisation)   

ITU – R (Sector Telecommunication). 

 

Tímto akademickým členstvím prestižně patří  FEL ČVUT v Praze mezi čtyři státy na 

světě („MEMBER ACADEMIA ITU“), ze 193 zemi sektorově registrovaných v Interna-

tional Telecommunication Union (ITU) !  

 

 

Informativní zprávu z jednání zpracoval: leden 2012 

MUDr. Pavel Zubina, 

statutární místopředseda  ČIS ČSVTS,o.s.     


