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diskuse

nává stav s okolními regulativy tak, aby bylo 
možné jasně definované sdílení dat mezi státy 
uvnitř EU a zároveň v rámci mezinárodního 
obchodu vně EU. Průmyslové podniky se bu-
dou muset této legislativě přizpůsobit, nicmé-
ně nemyslím si, že by tato změna měla mít na 
průmyslové podniky nějaký zásadní dopad.

Martin Marek (Zebra): V blízké budouc-
nosti to povede k vytváření privátních, lo-
kálních a on-premise cloudů. V budoucnosti 
vzdálenější myslím, že nejenom toto nařízení, 

ale i další požadavky na ochranu citlivých dat 
budou mít za následek, že všechna data budou 
nutně muset být nějak zašifrována a evidová-
na. To znamená, že všechny existující dato-
vé bloky v sobě budou mít jak šifru, tak ově-
ření o své autenticitě. Již nyní můžeme pří-
klad takového zabezpečení pozorovat u reálné 
implementace metody blockchain, mimo jiné 
používané ke správě měny bitcoin.

Děkujeme všem účastníkům za jejich 
názory a čas, který tomuto tématu věnova-

li. Příjemně mě potěšil ohlas, který moje 
otázky vyvolaly, množství diskutujících 
a také různorodost vyjádřených myšlenek. 
Je zřejmé, že efektivní správa dat, informa-
cí a dokumentů je i do budoucna velké téma, 
a bude nesmírně zajímavé sledovat jeho vý-
voj v souvislostech nejen technických pro-
středků, ale také legislativy a skutečných 
potřeb uživatelů.

(Redakčně upraveno. 
Diskusi vedl Radim Adam.)
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y   Saab bude spolupracovat 
s firmou Meopta na výrobě 
systému kontroly palby

Saab uzavřel partnerství s firmou Meop-
ta týkající se výroby systému kontroly palby 
pro bojové vozidlo pěchoty CV90. Obě firmy 
o tom podepsaly memorandum na akci Dny 
NATO a Dny Vzdušných sil Armády Čes-
ké republiky v Ostravě 16. září 2017. Bojo-

vé vozidlo pěchoty CV90 bude využívat sys-
tém kontroly palby švédské společnosti BAE 
Systems Hägglunds. V současné době je toto 
vozidlo ve výzbroji sedmi zemí: Dánska, Es-
tonska, Finska, Nizozemska, Norska, Švéd-
ska a Švýcarska. 

Spolupráce mezi společnostmi Saab 
a Meopta začala již v programu vývoje le-
tounů Gripen. Nadnárodní společnost Meop-
ta se zaměřuje na výzkum a vývoj optických 
i mechanických součástí a zařízení. Vyvinuté 

přístroje také vyrábí a montuje. Meopta byla 
založena v Československu v roce 1933 
a v současné době působí v České repub-
lice a v USA.

Saab má ve střední Evropě silnou pozi-
ci. Česká republika, stejně tak jako Maďar-
sko, provozuje čtrnáct letounů Gripen, jež 
jsou plně interoperabilní se vzdušnými si-
lami členských států NATO. O dalších do-
dávkách jedná Bulharsko a Slovensko. 
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LPE s.r.o. – vzdělávací a organizační 
agentura zaměřená na oblast 
silnoproudé elektrotechniky

Silnoproud? 
To umíme! Pojďte 

s námi na 
školení

Pro projektanty, elektrikáře, 
revizní techniky a další 
pracovníky v elektrotechnice:
• odborné semináře z oblasti 

silnoproudu
• školení a přezkoušení dle 

• přípravné kurzy revizních 
techniků elektrických zařízení

• školení na míru
• odborné publikace
• online školení

LPE s.r.o. Nad Přehradou 2, 635 00 Brno
Mobil: 775 933 893 / Tel.: 515 535 900 / objednavky@lpe.cz www.lpe.cz

Pro firmy působící 
v elektrotechnice:
• oslovení zákazníků z oboru 

elektro
• kompletní organizace 

produktových školení
• možnost prezentace 

nových výrobků
• vytvoření školení na míru
• inzerce v odborných 

publikacích
• pronájem školicích prostor
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Fórum automatizace – 
automatizace mění průmysl
Amper 2018, Brno 

20. až 23. 3. 2018
hala V


