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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.

Jednání delegace VietNamu a ICT
UNIE – 24. 5. 2017

Jaký bude další osud připravených návrhů zákonů v ČR
Tak nám asi padne vláda, paní Müllerová,řekl by klasik.
A mohou být i předčasné volby. Jen momentálně nevíme, jakou formou
k řádným nebo předčasným volbám dospějeme. Variant je několik. Až po
možnost, že se rozpustí Poslanecká sněmovna. V každém případě se
zkomplikovala cesta řady legislativních návrhů, které již byly do Parlamentu ČR
z vlády posunuty, ale i těch, které „čekají“ na své projednání ve vládě.
V každém případě se vše zbrzdí.
Nezbývá než sledovat jak se politici domluví. Situace se mění každým
okamžikem. Ideální situace pro webové zpravodajství. Tištěná média jsou
druhý den již o krok pozadu a mapují jen historii.

Iniciativa 202020 a volby
Na webových stránkách Iniciativy 202020 byl zveřejněn další z informačních
článků: „ Jak probíhají volby na internetu v Estonsku“. Jak aktuální a stále živé
téma pro nás, když nás čekají další volby a možná i předčasné ….. .
Estonci mají možnost volit celý týden. A jak svých elektronických možností
využívají? V roce 2007 volilo elektronicky 5, 5 % oprávněných voličů.
V posledních estonských volbách do parlamentu v roce 2015 dosáhl podíl
voličů hlasujících elektronicky 30,5 %, přičemž 11 % internetových hlasujících
se autentizovalo přes své mobilní ID. Při posledních volbách byly podle IP adres
zaznamenány hlasy ze 116 zemí světa. Internetové volby využily o něco častěji
ženy (52 %) než muži (48 %). U posledních voleb využilo historicky nejvíce
internetových voličů (162 ze 176 329) možnosti změnit svůj hlas
prostřednictvím „papírového“ hlasování. Nejvíce internetových hlasů bývá
v první a poslední den volebního týdne.

Delegace
vedoucích
představitelů
Ministerstva informatiky a komunikací
VietNamu vedená ministrem bude 24.
května 2017 v 9:30 hod. jednat se zástupci
ICT UNIE o možnostech vzájemné
spolupráce
v rámci
sektoru
ICT.
Podrobnosti sdělí kancelář ICTU Šárka
Štůlová sarka.stulova@ictu.cz.

Workshop
Spisové
služby
a
ekonomické systémy - monopol nebo
konkurence II. - V cloudu nebo bez
něj? – 18. 5. 2017
Workshop se uskuteční dne 18. května
2017 od 9:30 do 13:00 v sídle ICT UNIE, Na
Florenci 2116/15, Praha 1. Obsahem
workshopu bude reakce odborné
veřejnosti na připravovaný eGovernment
Cloud.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail
sarka.stulova@ictu.cz.

Kalendář akcí – ostatní

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.

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

Expertní tým SP ČR pro digitální ekonomiku
V pátek 28. dubna 2017 se sešel na IX. jednání Expertní tým pro digitální
ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR (včetně zástupců ICT UNIE). Jednání
se uskutečnilo v budově Úřadu vlády ČR v Hrzánském paláci, Loretánská 9,
Praha 1 - Hradčany za přítomnosti koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje
Malého a členů jeho týmu.
Hlavním
tématem
zasedání bylo navázání
spolupráce v oblastech,
které zajímají obě strany
zejména:
Ochrana
osobních
údajů,
Implementace GDPR a
návrh nařízení o ePrivacy,
Volný
tok
dat,
eGovernment, Iniciativy
Strategie
jednotného
digitálního trhu, Rozvoj
vysokorychlostních internetových sítí.
V rámci diskuse o prioritách a úkolech v oblasti rozvoje internetových sítí
koordinátor
ujistil
přítomné členy expertního
týmu, že jeho hlavním
cílem je pomoci odstranit
překážky (jak legislativní
tak nelegislativní povahy)
bránící rychlejší výstavbě
sítí
elektronických
komunikací tzv. nedotační
podpora.
Současně prohlásil, že se
nemůže a nebude zabývat
vyhlášenou
výzvou
programu
podpory
Vysokorychlostní internet
OP PIK.
Přítomné také informoval,
že
další
aktualizace
Akčního plánu pro rozvoj
digitálního trhu se připravuje na červen 2017, kdy by měla být předložena
vládě k projednání. Z dalších informací:
- dne 18. května se uskuteční společná konference EK, ÚV ČR a SP ČR
k přípravě na implementaci GDPR,
- dne 25. května se uskuteční konference Spolku na ochranu osobních
údajů (partner ICT UNIE) k témuž tématu.
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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 .

