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Pozor - Změna sídla ICT UNIE – Pozor !

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 co chybí českému eGovernmentu
Na webových stránkách Iniciativy 202020 byl zveřejněn další z podnětných
rozhovorů se slibným názvem „Českému eGovernmentu chybí PR a uživatelská
přívětivost“. Pozorný čtenář najde v odpovědích Kateřiny Hrubešové, výkonné
ředitelky Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), mnoho podnětného. SPIR je
profesní sdružení, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000.
Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti
českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české
internetové ekonomice.
Na otázku, zda českému eGovernmentu chybí strategie, odpověděla mj.:
„eGovernment má strategii, dokonce několik. Není problém ho popsat a
vymyslet, jak to udělat správně. Problém je začít. Jednou z variant je přeneseně
řečeno atomový výbuch. Prostě začít vše znovu a jinak a vybudovat to stejně
jednotně a elegantně, jako to mají třeba v Estonsku, kde mají jeden portál
úplně na vše. To ale není příliš reálné.
Druhou alternativou je postupovat per partes, tedy po částech. Postupně
spojovat a propojovat věci, které se dají spojit. Tato metoda však vyžaduje
jednu podstatnou věc – vizi, strategii a politickou vůli i sílu to prosadit. A i když
tohle všechno získáte, čeká vás ještě další klíčový úkol, totiž zajistit
dlouhodobou kontinuitu celé koncepce. Něco takového tu ale chybí.“.
Kompletní rozhovor najdete ZDE.
Nabízí se tedy pro českou kotlinu již pomalu klasická otázka: Najde se konečně
někdo z politiků, kdo zvedne pomyslnou rukavici a udělá něco užitečného bez
ohledu na osobní a politické zájmy pro současnost i budoucnost naší republiky
a jejích občanů?

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
Technický workshop - PARAMETRY
SÍTÍ NGA podle dotační výzvy OP PIK
vysokorychlostní internet – 11.5.2017
Technický workshop pořádá PROFiber
Networking CZ s.r.o. společně s partnery

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.

na ČVUT v Praze ve čtvrtek 11. května
2017. Účast pro předem zaregistrované
účastníky
workshopu
je
zdarma.
Registrace ZDE.

Obavy o dotace do NGA
Subjekty sdružené v neformální Platformě odborné veřejnosti pro budování
vysokorychlostních sítí mají obavy, aby nepřišli o 14 miliard korun českých,
které mají být rozděleny v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK) - program podpory Vysokorychlostní internet.
Podrobnosti také ZDE. Podrobné informace k situaci kolem programu zazněly
také na konferenci v Olomouci dne 20. dubna 2017, resp. workshopu den před
konferencí. Autor, aktivní účastník jednání neformální Platformy, shrnul obsah
jednání včetně svých znalostí, úvah a závěrů do článku, který najdete ZDE.

Co všechno je skryto v mobilních zařízeních uživatelů
I pokud netelefonujeme nebo neposíláme SMS, telefon pravidelně komunikuje
s vysílači v síti mobilního operátora. Z dat o síle signálu a použité anténě je
možné odvodit, kde se přibližně telefon nachází a jak dlouhou dobu na místě
strávil. Z dat mobilních operátorů zpracoval pražský Institut plánování a rozvoje
mapu pohybu a rozmístění obyvatel Prahy, ale i zahraničních a domácích
turistů nebo pracovníků na služebních cestách. Podrobnosti vč. mapy najdete
ZDE.

Výběrové řízení v pásmu 3600 – 3800 MHz
V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k
využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v
kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz zveřejnil Český telekomunikační úřad
časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového
řízení. Termíny aktivit jsou v tomto harmonogramu uvedeny jako předběžné a
mohou se měnit v závislosti na faktickém průběhu výběrového řízení.
Harmonogram najdete ZDE.

European Broadband Mapping
Projekt Mapping of Fixed and Mobile Broadband Services in Europe bude
v těchto dnech prezentován na Fóru ITU pro regionální rozvoj ve Vilniusu.
Databáze a on-line aplikace bude k dispozici ke konci letošního roku.
Podrobnosti najdete ZDE.

Jeden rok Akčního plánu EU eGovernment 2016-2020
Akční plán eGovernmentu 2016-2020 byl zveřejněn před rokem, dne 19. dubna
2016, jako součást balíčku iniciativ týkajících se realizace digitálního
jednotného trhu (DSM). Co jsme společně v rámci Evropské unie dosáhli v
eGovernmentu od zveřejnění akčního plánu? Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

Autonomní vozidla v Ústí nad Labem
V Praze - Hostivaři bude v prosinci otevřeno vývojové centrum, kde se budou
vyvíjet systémy pro autonomní vozidla a další asistenční a bezpečnostní prvky.
Zájem o zkoušení vozidel má Ústí nad Labem, které chce být centrem vývoje
autonomních vozidel. V této oblasti je již z regionu aktivní tamní univerzita J. E.
Purkyně, která spolupracuje na zpracování dat pro vývoj uvedených systémů.
strana 2

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 .

