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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.
Proč ještě opakujeme toto upozornění – některé zásilky chodí na původní
adresu a dokonce i na Žižkov místo na Florenc se zatoulal účastník jedné akce.

Workshop
Spisové
služby
a
ekonomické systémy - monopol nebo
konkurence II. - V cloudu nebo bez
něj? – 18. 5. 2017

Jaký bude další osud připravených návrhů zákonů v ČR - II.
Prakticky vše, co bylo napsáno v minulém čísle eFeedBacku v článku se stejným
nadpisem, stále platí.
Stále je několik variant politického rozmotávání současné situace. Skoro se zdá,
že je to ještě větší „zašmodrchanec“. I pan prezident přidal několik dosud
nepoužívaných variant. A skoro všichni se budou ptát Ústavního soudu, zda
Ústava ČR platí. 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. Některé se ani zatím ve vládě
neprojednávají a jsou odkládány z důvodu chybějících ministrů, kteří se účastní
prezidentské návštěvy v Číně. Takže průtahy a zdržování.
Nezbývá než sledovat jak se politici domluví. Situace se mění každým
okamžikem. Jenže snaha o „dohnání“ a „předehnání“ zemí na západ od nás
opět kulhá. A není to poprvé.

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.

Iniciativa 202020 a dotace na NGA
Na webových stránkách Iniciativy 202020 byl zveřejněn další z rozhovorů
s člověkem, co do toho vidí. Zvolené téma: „První výzva pro dotace na NGA sítě
je spíše loterií než seriózní příležitostí“ je vysoce aktuální.
Evropská unie na budování tzv. NGA sítí (vysokorychlostních datových sítí nové
generace) dala České republice k dispozici až 14 miliard korun s příspěvkem na
budování nebo rekonstrukci těchto sítí až do výše 75 % nákladů. Pro rozšíření i
využívání eGovernmentu jsou přitom NGA sítě klíčové. Podle Jana Broučka,
ředitele společnosti PROFiber Networking CZ a zakladatele Akademie vláknové
optiky a optických komunikací, je však s první vypsanou výzvou tohoto
dotačního titulu spojena celá řada naprosto zásadních rizik.

Kalendář akcí – ostatní
23. ročník sympozia EDI (FACT a EB) –
25. 5. 2017
Sympozium na téma
Elektronická
komunikace
v obchodních
vztazích
s důrazem na e-fakturaci, které se
uskuteční dne 25. května 2017 od 9:00
hodin v kongresovém sálu hotelu Olympik
(Sokolovská
615/138,
Praha
8).
Podrobnosti ZDE. Sleva pro členy ICT
UNIE.

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.

Rada ČTÚ je kompletní
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček navrhl vládě opětovně jmenovat do
čela Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka. Pátým členem
Rady se stane s účinností od 1. června Josef Chomyn, který nahradí Ondřeje
Malého, kterému skončilo funkční období v březnu 2017. Vláda jeho návrh
schválila dne 10. května 2017.

Vláda ČR rozhodla o eFakturaci
Vláda ČR na svém zasedání dne 10. května 2017 odsouhlasila rozhodnutí zavést
povinnost přijímat elektronické faktury a elektronická podání.
Úplné elektronické podání a povinnost přijímat elektronické faktury ústředními
orgány státní správy znamená další pokrok v elektronizaci státní správy. Do
konce roku 2018 by mělo na státních úřadech platit praktické naplnění hesla
„obíhají data, ne občané“. Ústřední orgány státní správy jsou z technologického
hlediska na realizaci úplného elektronického podání a elektronické fakturace
připraveny, ale musí efektivněji nastavit své interní procesy. Podrobnosti
najdete ZDE.

Vláda ČR schválila nedotační opatření pro elektronické komunikace
Vláda na svém zasedání dne 10. května 2017 schválila Akční plán k provedení
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických
komunikací. Jedná se o souhrn opatření, která mají podpořit plánování a
výstavbu sítí vysokorychlostních elektronických komunikací.
Schválený Akční plán najdete ZDE.

Vláda ČR a mediální legislativa
Vláda Bohuslava Sobotky evidentně pomalu odchází na úbytě ve víru hádek a
nenávisti mezi tradiční stranou ČSSD, které padají preference a hnutím ANO,
jehož preference jsou momentálně vyšší. A volby se blíží a probíhají i kampaně
jednotlivých politických subjektů. Nastává čas pro jednotlivé komentátory
vystavit vysvědčení pro jednotlivé ministry nebo pro vládu jako celek. Jaký byl
vystaven účet na poli mediálním, najdete ZDE.

Informační seminář OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podnikání a inovace pořádá
dne 23. května 2017 Informační seminář OP PIK. Seminář se koná v budově
Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20. Registraci je možné
učinit nejpozději do 19. 5. 2017 e-mailem na adresu: klouckovas@mpo.cz. Více
informací o semináři včetně programu naleznete v pozvánce ZDE.

Superregulátor pro ČR
V mezirezortním připomínkovém řízení je plán na zřízení úřadu pro regulaci
všeho. Podrobnosti najdete ZDE.
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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 .

