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Využití trendů v informačních a komunikačních 

technologiích pro úspěšné podnikání 

 

Pořadatel: 

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

Partneři semináře: 

Cybersecurity Innovation Hub (CIH), Hub pro digitální inovace (H4DI), Elektrotechnická 

asociace ČR, Regionální hospodářská komora Brno, INDUSTRY CLUSTER 4.0 a CzechInno 

Termín: 

úterý 21. června 2022, od 9:30 do 13:00 hod 

 
Také kolem sebe stále slyšíte o digitalizaci, digitální transformaci, o podnikání za využití nových 
informačních a komunikačních technologií? Přemýšlíte, jak tyto nové technologie ovlivní právě vaše 
podnikání a váš trh? Uvažujete o možnostech, jak ve vaší firmě tyto technologie využít a z čeho je 
zaplatit?  

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR) 
spolu se svými partnery (Elektrotechnická asociace ČR, RHK Brno, INDUSTRY CLUSTER 4.0 a CzechInno) 
se s vámi podělí o několikaleté zkušenosti z úspěšného poradenství, zavádění a využívání informačních 
a komunikačních technologií v podnikání malých a středních firem. Seminář se zaměří na potřeby firem 
v souvislosti s novými digitálními technologiemi, na přínosy těchto technologií pro zvyšování 
konkurenceschopnosti firem na trhu, představí potenciál blockchainových technologií pro podnik a 
nabídne i různé možnosti financování digitální transformace v podnicích.  

Účast na semináři je po registraci bezplatná  

Organizace: Petr Hladík, hladik@tc.cz, tel. 234 006 181 
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Program semináře dne 21. 6. 2022  

9:00 – 
9:30 

Prezence, ranní káva 

9:30 - 
9:40 

Zahájení a představení  
TC AV ČR a sítě EEN ČR  

Petr Hladík TC AV ČR 

9:40 - 
10:10 

Úvod do digitalizace malých a středních 
firem a podpora poskytovaná sítí EEN a 
Centry pro digitální inovace 

Petr Hladík TC AV ČR 

10:10 - 
10:40 

Blockchain nejsou kryptoměny – využití 
blockchainové technologie v podniku 

Jan Prokš Elektrotechnická 
asociace ČR 

10:40- 
11:00 

Přestávka na kávu 

11:00 - 
11:45 

Trendy ve využívání digitálních technologií 
v českých firmách 

Tomáš Kubala INDUSTRY 
CLUSTER 4.0 

11:45 - 
12:30 

Konkrétní příklady zavádění digitálních 
technologií do českých firem 

Lubomír Sláma Act-In CZ 

12:30 - 
12:55 

Možnosti financování digitalizace 
s důrazem na kaskádové financování 
v evropských projektech (např. BOWI) 

Tereza 
Šamanová 

CzechInno 

12:55 - 
13:00 

Závěrečné slovo Petr Hladík TC AV ČR 

13:00 – 
13:30 

Občerstvení a networking 

 

Registrujte se ZDE. 

 

 

                   


