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Iniciativa 202020 vyhlásila první ročník Ankety o nejoblíbenější on-line službu
eGovernmentu. Cílem této ankety je popularizace moderních existujících online služeb eGovernmentu mezi občany a zároveň ocenění úsilí jednotlivých
úřadů o digitalizaci svých agend a větší vstřícnost vůči občanům.
Anketa je složena z hlasování občanů a výběru odborné poroty složené ze
zástupců Garančního výboru Iniciativy 202020.
Výběr on-line služeb eGovernmentu probíhá postupně. V první fázi mohou
občané až do 20. února 2017 nominovat prostřednictvím formuláře libovolnou
on-line službu eGovernmentu, která si podle nich zaslouží ocenění. Odborná
porota následně vybere 5 nejoblíbenějších služeb. O tom, která z nich zvítězí,
budou moci občané následně rozhodnout prostřednictvím svého hlasování na
webu Iniciativy 202020. Hlasování bude uzavřeno 26. března 2017.
Slavnostní vyhlášení Ankety o nejoblíbenější on-line službu eGovernmentu a
předání ceny proběhne 3. dubna 2017 na konferenci Internet ve státní správě a
samosprávě 2017 v Hradci Králové.

Vybráno z Facebooku: „Roman Randalf Kresta Nepřehledný výběr z možných
řešení jen jasně dokazuje, že u nás vlastně žádný eGovernment není. Kdejaký
úřad či instituce si nechá za velké prachy napsat (případně zbastlí vlastními
zdroji) nějaké rozhraní pro komunikaci, nazve to eGovernmentem a my
uživatelé pak tápeme, kde co je. Bez ohledu, zda a jak jsou jednotlivá řešení
přínosná, nelze to za eGov považovat, je to roztříštěné a zmatené, chybí
použitelná vize, natož koncepce, celkového eGovernmentu a je z toho jen
univerzální zaklínadlo...“.
Vážení členové ICT UNIE, chcete být u toho a pomoct užitečné věci? Stále
připomínáme našim členům možnost aktivně se zapojit do dějinného procesu a
změnit něco v té naší kotlině.
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,
pracuje 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.
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Kalendář akcí ICT UNIE
Dozorčí rada ICT UNIE – 16. 2. 2017
Jednání Dozorčí rady ICT UNIE se koná
ve čtvrtek 16. února 2017 v 10:00 hod.
Florentinum (recepce A), Na Florenci
2116/15, Praha 1.

PS Cloud Computing – 21. 2. 2017
Jednání PS Cloud Computing se uskuteční
v úterý 21. února 2017 od 15:00 hod.
v budově Florentinum (recepce A), Na
Florenci 2116/15, Praha 1.

Valná hromada ICT UNIE
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší orgán
spolku, 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.

Budou dotace do vysokorychlostních sítí?
Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost bude zasedat 28. února 2017. Na programu bude mít
(konečně) mj. projednání a schválení Modelu hodnocení a kritérií pro
hodnocení a výběr projektů - výzva I Vysokorychlostní internet. Názor, že se
miliardy nevyčerpají, najdete v rozhovoru ZDE.

Mobilní operátor Air Telecom se přejmenoval na Nordic Telecom
Nejdřív to byl U:fon, pak Air Telecom a od 14. února 2017 se jmenuje Nordic
Telecom. Do roka chce mít spuštěnou vlastní rychlou LTE síť a přijde s novými
produkty. Již nyní nabízí neomezený mobilní internet. Aby mohli zákazníci
využít neomezených mobilních dat za ceníkových 298 korun měsíčně, musí se
operátorovi upsat na dva roky. Navíc musí při sobě nosit speciální přenosnou
krabičku, jejímž prostřednictvím se mobil k internetu připojí. Podrobnosti ZDE.
Firma se také hodlá zúčastnit březnové mobilní aukce, v níž se bude soutěžit o
frekvence na nejmodernější 5G síť.

Konzultace k evropské datové ekonomice
Komise EU 10. ledna 2017 v rámci své strategie pro jednotný digitální trh
vydala Sdělení o vytvoření evropské datové ekonomiky (KOM(2017)9), jehož
obsahem je výčet politických a právních kroků, jež by měly nastartovat datovou
ekonomiku v EU. Společně s vydáním sdělení Komise zahájila veřejnou
konzultaci k evropské datové ekonomice s ukončením 26. června 2017.
Podrobnosti ZDE.

Neprůstřelné heslo
Hackerské útoky nejsou v současnosti ničím neobvyklým a jejich cílem se může
stát téměř kdokoliv - od vládních institucí po běžné uživatele internetu. Docílit
absolutní ochrany dat v kyberprostoru nejspíš nelze, k posílení vlastního online
bezpečí ale můžeme významně přispět, a to dodržováním několika
jednoduchých pravidel. Podrobnosti o stále se opakujících upozornění a radách
najdete ZDE. Kdo z nás to však dělá?

Porušení tripartitních dohod (5 týdnů dovolené)
Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Výboru pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny dne 8. února 2017 oficiálně podpořilo pozměňovací
návrh odborů na zavedení povinných pěti týdnů dovolené, ačkoli toto plošné
navýšení o jeden týden navíc nebylo součástí dohody sociálních partnerů
(vlády, zaměstnavatelů a odborů). Podrobnosti najdete ZDE.

Veletrh CeBIT 2017
ICT UNIE zajistila volné vstupenky na mezinárodní veletrh CeBIT v Hannoveru,
který se koná 20. - 24. března 2017. Zájemci kontaktujte kancelář ICT UNIE
(tel. 732 727 005, asistentka@ictu.cz).

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy
Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 6/2017 ze dne 13.
února 2017 najdete ZDE.
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Kalendář akcí – ostatní
Workshop Obchodní a technologická
spolupráce s Čínou v sektoru ICT –
22. 2. 2017
Agentura CzechInvest spolu s agenturou
CzechTrade pořádají 22. února 2017
workshop „Obchodní a technologická
spolupráce s Čínou v sektoru ICT“.
Podrobnosti ZDE.

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 o kybernetické bezpečnosti
– 22. 2. 2017
Agentura pro podporu podnikání a
investic CzechInvest pořádá 22. února
2017 seminář o kybernetické bezpečnosti
v prostorách agentury ve Štěpánské 15
v Praze. Cílem semináře je představit
současnou situaci v oblasti kybernetické
bezpečnosti v ČR a rozvinout debatu o
souvisejících zkušenostech, perspektivách
a praktických opatřeních. Vstup na
seminář je bezplatný, vzhledem k
omezené kapacitě prostor je však účast
pouze pro registrované. Svou účast,
potvrďte nejpozději do 20. 2. 2017 na
eva.bartonova@czechinvest.org.
V
přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici,
název společnosti či instituce a svůj email.

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

