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Pozor - Změna sídla ICT UNIE

Kalendář akcí ICT UNIE

Jednou ze změn Stanov ICT UNIE z. s., přijatých Valnou hromadou 22. března
2017, byla i změna sídla ICTU. Sídlo spolku se nachází na adrese:
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Představenstvo a řídící výbory ICT
UNIE – 27. 4. 2017

Iniciativa 202020 a reakce na Facebooku
Na webových stránkách Iniciativy 202020 se najde řada zajímavých informací.
Kromě seznamu služeb, rozhovorů a názorů zajímavých osobností lze zde
nalézt články zabývající se některými životními situacemi a obsahující úvahy o
možnostech jejich „elektronizace“.
Jedním z posledních příspěvků je článek: Mohli by Češi volit do parlamentu
elektronicky? Autor v něm rozebírá možnost volit do parlamentu či
zastupitelstva z pohodlí domova nebo hotelového pokoje na zahraniční
dovolené. Na závěr si dovolil i určitou úvahu, resp. závěr k této problematice:
„Elektronická forma voleb nebude nikdy plně nahrazovat tu fyzickou ve volební
místnosti, jak se někdy tvrdí. K tomu nedošlo ani v Estonsku. Někteří voliči si
spojují svobodné volby s určitou slavnostní atmosférou. Ta zcela jistě k projevu
nejvýznamnějšího osobního ústavního práva každého občana patří. Pro ně,
stejně jako pro občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí provést volbu
elektronickou cestou, bude vždy zajištěna možnost osobně vhodit vlastní
hlasovací lístek do urny. Je však přínosné umožnit projev svobodné volby i
distanční formou, bez nutnosti procházet složitým martyriem s voličským
průkazem, bez nutnosti kamkoliv chodit, a dokonce i bez nutnosti být v době
voleb na území republiky. Nejenže se tím posílí vnímání transparentnosti
svobodných voleb, ale také se zvýší zájem o ně, zejména u mladší generace.“. A
reakce na Facebooku např. „Cyril Kochrda: Už jsem nad tím dost přemýšlel, a
jsem dost zásadně proti. Akt volby by neměl být ulehčován na úroveň ranní
toalety.“.
A kdy by k tomu mohlo dojít? Do parlamentních voleb v roce 2021 by se to ale
při dostatečné politické vůli dalo stihnout. Jenže je tam ta nutná podmínka.
Podrobnosti najdete ZDE.

V rámci ICT UNIE 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 přihlašte se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020.

Společné jednání Představenstva a řídících
výborů ICTU se koná dne 27. dubna v 8:30
hodin v sídle ICTU, Florentinum (recepce
A), Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Jednání ŘVEK – 27. 4. 2017
Jednání Řídícího výboru pro elektronické
komunikace se koná ve čtvrtek 27. dubna
od 10:30 hod. v sídle ICTU, Florentinum
(recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Kalendář akcí – ostatní
XIX. Štiřínské rozhovory – 25. 4. 2017
Konrad-Adenauer-Stiftung pořádá ve
spolupráci s Česko-německou obchodní a
průmyslovou komorou konferenci na
téma „Význam digitalizace pro malé a
střední podniky", v úterý 25. dubna 2017.
Místo konání: Hotel FLORET, Květnové
nám.
391,
252
43
Průhonice
V rámci tohoto hospodářsko-politického
dialogu politiků, médií a podnikatelů
vystoupí jako hlavní řečníci Prof. Dr.
Wolfgang Dorner, ředitel institutu
Technologie Campus Freyung a Doc. Ing.
Karel
Havlíček,
Ph.D.,
předseda
představenstva Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR.
Česko-německé simultánní tlumočení
zajištěno. Účast je bezplatná. Účast
potvrďte včetně případného zájmu o
autobusovou přepravu na tel.: 222 320
190-1 nebo e-mailem Info.Prag@kas.de

Rozhovory s koordinátorem digitální agendy ČR
Vláda ČR na svém zasedání dne 5. dubna 2017 rozhodla, že novým
koordinátorem digitální agendy České republiky se stal Ondřej Malý.
Podrobnosti ZDE. Tiskovou zprávu po jednání nového koordinátora
s předsedou vlády dne 11. dubna 2017, resp. zvukový záznam z tiskové
konference najdete ZDE.
Po jmenování ministra, koordinátora nebo jiné vládní funkce apod. následuje
vždy řada rozhovorů do všech možných médií např. ZDE nebo ZDE. A jak bývá
zvykem, na začátku působení ve funkci je slíbena nejprve analýza proč
zaostáváme za vyspělejšími zeměmi a pak některé myšlenky, co by se mohlo
udělat, např.: „Mělo by být méně byrokracie a musí se odstranit bariéry. Třeba
zkrácení odpisů na optické sítě. Operátorům by snížila náklady i možnost
dočasně vést dráty nad zemí, samozřejmě po dohodě s místní samosprávou.“.
Že to najdete v Akčním plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu
plánování a výstavby sítí elektronických komunikací zpracovaném
Ministerstvem průmyslu a obchodu za velkého přispění sektoru ICT (včetně ICT
UNIE), který má již za sebou vypořádání mezirezortního kola připomínek a
který čeká na předložení do vlády? Akční plán měl být podle usnesení vlády č.
885 ze dne 5. října 2016 předložen vládě do 31. března. Uvidíme, zda nový
koordinátor vloží do české digitální agendy něco nového nebo dojde
k urychlení odstraňování bariér.

Kybernetická bezpečnost a ČR
Dvanáct státních institucí z patnácti prověřovaných porušilo zákon
o kybernetické bezpečnosti. K tomuto závěru dospěl Národní bezpečnostní
úřad (NBÚ) po šetření v loňském a letošním roce, kdy ověřoval zabezpečení
úřadů včetně ministerstev. Podrobnosti ZDE.
Posilování kybernetické bezpečnosti země i občanů je však pro vládu důležité.
Konkrétní hlavní vládní kroky ke zlepšení kybernetické bezpečnosti najdete
ZDE. Vláda kvůli kybernetické ochraně také změní rozpočet. Letos na ni chce
dát přes 200 milionů. Nový Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost by měl zahájit činnost od 1. července 2017.

Internet věcí, soukromí a bezpečnosti
Evropská komise zveřejnila 10. dubna 2017 závěrečnou zprávu z workshopu o
Internetu věcí, soukromí a bezpečnosti. Workshop se konal 13. ledna 2017.
Zpráva odráží hlavní zjištění týkající se minimální ochrany osobních údajů a
bezpečnostních zásad internetu věcí k vytvoření důvěryhodného prostředí
internetu věcí. Závěrečná zpráva je k dispozici ZDE.

LTE na Měsíci
Vysílače operátora Vodafone by se měly v příštím roce objevit i na Měsíci.
Operátor chce Měsíc pokrýt LTE signálem. Mise by měla být spuštěna
v polovině příštího roku a má trvat asi deset a půl dne. Podrobnosti ZDE.
Apríl to nebude, protože uvedená informace byla zveřejněna 8. dubna 2017.
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TechEd-DevCon 2017 - 15. – 18. 5.
2017
Počítačová škola Gopas zve všechny CIO,
IT odborníky, vývojáře a databázisty na
jubilejní, 15. ročník největší odborné IT
konference v Čechách, TechEd-DevCon.
Akce se koná 15. – 18. 5. 2017 a těšit se
můžete na aktuální témata ze světa IT,
včetně přednášek zaměřených na cloud,
IoT, bezpečnost, Windows 10, .NET, C♯,
Arduino, Crypto atd. Více informací na
www.teched.cz.

Podpora exportu a růstu firem
s využitím
práv
průmyslového
vlastnictví – 23. 6. 2017
Odborný seminář organizuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky ve
spolupráci
s Úřadem
průmyslového
vlastnictví. Seminář se uskuteční v pátek
23. června 2017 v budově MPO, na
Františku 32, Praha, zasedací místnost č.
239.
Cílem semináře je seznámit zástupce
podnikatelské sféry s možnostmi a riziky
spojenými s využíváním patentů a jejich
ochrany
na
některých
exportně
významných trzích. V rámci jednotlivých
bloků vystoupí ministr průmyslu a
obchodu Jiří Havlíček, předseda Úřadu
průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl,
zástupci patentově a exportně aktivních
firem a řada dalších odborníků. Program
semináře bude zveřejněn na webových
stránkách MPO. Účast nahlaste do 5.
června 2017 na e-mailovou adresu
srolerova@mpo.cz. Kapacita je omezená.
V případě dalších otázek se neváhejte
obrátit na Mgr. Sáru Kalvachovou, tel.:
224 852 250, email: kalvachova@mpo.cz .

