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Iniciativa 202020 a Platforma 202020 ICT UNIE
Iniciativa 202020, která si klade za cíl mj. „rozpohybovat“ svojí činností „eŽivot“
v naší zemi, má zřízen vlastní web, na kterém lze mj. průběžně sledovat on-line
služby veřejné správy, které už nyní můžeme využívat přes internet, resp. které
se plánují zpřístupnit přes internet a také možnost sdělit, které služby nám
chybějí. Web je průběžně aktualizován, v poslední době byl například doplněn
o rozhovor s Petrem Pavlincem: „Stát na eHealth kašlal, tak jsme ho začali řešit
my jako kraj.“. Jednou z důležitých aktualizací bylo doplnění on-line služeb
o služby krajské úrovně a to podle územního členění.

24. 1. 2017

Kalendář akcí ICT UNIE
Schůzka vedoucích PS s prezidentem
ICT UNIE – 31. 1. 2017
Koordinační schůzka vedoucích (zástupců)
všech pracovních skupin ICT UNIE
s prezidentem ICT UNIE se uskuteční v
úterý 31. ledna od 9:30 hod. v budově
Florentinum (recepce A), Na Florenci
2116/15, Praha 1.

Mimořádné Představenstvo ICT UNIE
– 1. 2. 2017
Jednání Mimořádného Představenstva ICT
UNIE se koná ve středu 1. února 2017
v 8:30 hod. v budově Florentinum
(recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Další jednání pracovní Platformy 202020 ICT UNIE se uskutečnilo v úterý 24.
ledna 2017. V rámci jednání byla podána informace k aktuálnímu vývoji
v Iniciativě 202020 a další plány rozvoje. A pro připomenutí (i v tomto roce):
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,
vznikla 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.

Komisařka Věra Jourová na ÚV ČR
Podnikatelé a zástupci české státní správy diskutovali dne 19. ledna 2017 v
sídle Úřadu vlády ČR s evropskou komisařkou Věrou Jourovou. Tématem bylo
zavádění evropských pravidel pro ochranu dat, které vyplývá z obecného
nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Přinese
povinnosti firmám všech velikostí a oborů, pro které bude znamenat revoluci
v práci s osobními údaji a obrovskou novou administrativní i finanční zátěž.
Průzkum SP ČR přitom upozorňuje na to, že téměř 60 % firem v České republice
o změnách v práci s osobními údaji ani neví. Kromě nich se musí připravit i
rozsáhlé legislativní změny ve všech členských státech. Podrobnosti ZDE.

ENISA o bezpečnosti inteligentních automobilů
Studii Cyber bezpečnost a odolnost inteligentních automobilů - dobrá praxe a
doporučení zveřejnila Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
(ENISA) poukazuje na osvědčené postupy a doporučení k zajištění bezpečnosti
inteligentních automobilů proti internetovým hrozbám. Podrobnosti ZDE.

Pracovní
jednání
ICT
UNIE:
Klasifikace on-line služeb a jejich
kategorizace - 1. 2. 2017
Pracovní jednání ICT UNIE na téma
Klasifikace on-line služeb a jejich
kategorizace se koná ve středu 1. února
2017 v 11:30 hod., budova Florentinum,
(recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1,
zasedací místnost BRNO. Prosíme o
potvrzení vaší účasti
na e-mail
ictu@ictu.cz.

PS Vzdělávání – 1. 2. 2017
Jednání PS Vzdělávání se uskuteční ve
středu 1. února 2017 od 15:30 hod.
v budově Florentinum (recepce A), Na
Florenci 2116/15, Praha 1.

Legislativní komise EK a
Usnadnění výstavby – 3. 2. 2017

PS

Jednání spojených skupin na téma
Aktualizace prostorové normy - ČSN 73
6005
Prostorové
uspořádání
sítí
technického vybavení (Prostorová norma),
se koná v pátek 3. února 2017 od 10:00
hod. v budově Florentinum (recepce A),
Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Představenstvo ICT UNIE – 15. 2. 2017
Jednání Představenstva ICT UNIE se koná
ve středu 15. února 2017 v 11:00 hod.
Florentinum (recepce A), Na Florenci
2116/15, Praha 1.

Česká internetová ekonomika 2016

Valná hromada ICT UNIE

Novou studii Česká internetová ekonomika 2016 si nechalo zpracovat Sdružení
pro internetový rozvoj (SPIR). Dokument aktualizuje některá data z předchozí
studie z roku 2013, jako je např. výše příspěvku internetové ekonomiky (IE) k
HDP nebo dopad IE na zaměstnanost. Současně přináší nová témata z
oblasti využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích, v
domácnostech a mezi jednotlivci, trendy a bariéry rozvoje internetové
ekonomiky, která tvoří průřez celou internetovou ekonomikou.
V roce 2015 bylo k internetu připojeno 98 % podniků a 79 % domácností.
Problém ale je cena připojení pro domácnosti, zejména přes mobilní data.
Příspěvek internetové ekonomiky k HDP České republiky se zvýšil o 24 mld. (15
%) proti roku 2011. Internetová ekonomika za pět let posílila na 188 miliard.
Kompletní studii najdete ZDE.

se koná 22. března 2017 v budově
Florentinum, (recepce A), Na Florenci
2116/15, Praha 1, zasedací místnost
PRAHA - 14:30 hod. prezence, od 15:00
hod. zahájení.

NAKIT stále středem pozornosti
Státní podnik NAKIT není, podle informací zveřejněných ZDE, v dobrém stavu.
Jedním z hlavních argumentů, kterým ministerstvo vnitra obhajovalo vytvoření
nového státního IT podniku Národní agentura pro komunikační a informační
technologie (NAKIT), bylo to, že vznikne akceschopná entita, která agendu
projektů pro informační technologie a e-government zaštítí pod jednou
střechou.
Reakci MV najdete ZDE.

Konec analogového rádia v Norsku
Norsko se ve středu 11. ledna t. r. stalo první zemí na světě, která plně přešla
na digitální vysílání rádiových stanic. Dvěma třetinám Norů se to však podle
průzkumu nelíbí. Digitální rozhlas je v Norsku k dispozici již od roku 1995 a je
dostupný pro 99,5 procenta populace. Bližší podrobnosti ZDE a ZDE.
Digitální rozhlas je v Norsku k dispozici již od roku 1995 a je dostupný pro 99,5
procenta populace. V České republice se má digitální verze vysílání (DAB+)
rozšířit do roku 2025.

Před 90 lety se začal komerčně zmenšovat svět
Telefonní hovory jsou díky mobilům pro většinu lidí takovou samozřejmostí, že
jim ani nedojde, že ještě na začátku minulého století si nemohli snadno zavolat
na jiný kontinent. Změnilo se to až 7. ledna 1927, kdy byla komerčně spuštěna
transatlantická linka.
Volání bylo drahé, protože telefonní hovory z New Yorku do Londýna byly
spojovány pouze prostřednictvím rádiových vln. Populárnější a levnější tak byl
telegraf, který využíval kabel na dně Atlantiku. Radiotelefonie byla nahrazena
kabelem až v září roku 1956. Tehdy se hovory zlevnily a výrazně se tak zvýšila
dostupnost telefonování přes Atlantik.

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy
Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 3/2017 ze dne 23.
ledna 2017 najdete ZDE.
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Kalendář akcí – ostatní
Diskuzní fórum Nové veřejné zakázky
– 22. 2. 2017
Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá
diskusní fórum, které se bude konat 22.
února 2017 v hotelu Fortuna West,
Mrkvičkova 1091/2, Praha 6 od 10:00 do
14:00 hod. Registrace nejpozději do 14.
února 2017 tímto online formulářem.
Dotazy: regionální kancelář SP ČR, Bc.
Michal Kotalík (tel: 225 279 812 nebo
mailto:mkotalik@spcr.cz, Freyova 948/11
| 190 00 Praha 9).

Seminář JAK SE TAM DOSTANEME 14. 2. 2017
Magazín Egovernment pořádá seminář
(nejen o Iniciativě 202020) 14. února
2017 v Jihlavě. Podrobnosti ZDE.

ISSS 2017 – 3. – 4. 4. 2017
Konference ISSS 2017 se koná ve dnech 3.
a 4. dubna v Hradci Králové. Podrobnosti
ZDE.

