20/2017

Iniciativa 202020 a historie (nedávná)
Před méně než rokem byl na webu Iniciativy 202020 zveřejněn rozhovor
s poslancem Ivanem Pilným. Na tehdy položené otázky odpověděl, jak je jeho
zvykem, přímo a otevřeně.
Uplynulo devět měsíců a Ivan Pilný je nyní v roli ministra financí. A nabízí se
otázka, jak by asi odpovídal na stejné dotazy nyní. Např.:
„3. Jste známý pro svůj vyhraněný názor na rozvoj eGovernmentu, že se tu
podle Vás v této oblasti „nic neděje“. Co by se tedy konkrétně mělo dít,
abychom nebyli na dně Evropy, jak jste se vyjádřil pro EurActiv?
Zmínil jsem digitální infrastrukturu, a to zdaleka není jen vysokorychlostní
internet, ale také elektronická identita, důsledné prosazování principu digital
by default a data only once.“.
Sledujme, jaké kroky učiní současný ministr financí jako člen vlády, abychom
konečně nemuseli obíhat s našimi daty úřady, ale potřebná data obíhala sama.
Rozhovor ze dne 14. září 2016 najdete ZDE.

5. 6. 2017

Kalendář akcí ICT UNIE
Vážení členové,
dovolte, abychom Vás pozvali na
přátelské posezení členů a přátel ICT
UNIE, které se uskuteční ve středu 28.
června 2017 od 17:30 hodin, ROHAN
BOAT PRAGUE, U Libeňského mostu 1
(Rohanský ostrov), Praha 8. Kromě
informace o aktuálním dění kolem ICT
UNIE a Iniciativy 202020 Vás čeká
příjemné posezení a lehce zábavný
program.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: ictu@ictu.cz, nebo telefonicky,
tel. 739 316 624. Oblečení neformální.
Budeme se těšit na viděnou.
Platforma 202020 – 19. 6. 2017

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.

Senát schválil zákon o snížení nákladů na zavádění NGA sítí
Senát Parlamentu ČR schválil dne 31. května 2017 návrh zákona o opatřeních
ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon mimo jiné zužuje ochranné pásmo pro elektronické komunikace na 1 m.
Dále definuje přípojku elektronických komunikací, která se současnou změnou
stavebního zákona a změnou zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury snad zlepší postavení telekomunikačních operátorů
zejména na stavebních úřadech a postaví je na stejnou úroveň jakou mají
energetické firmy. Na Českém telekomunikačním úřadě, který se stává také
Jednotným informačním místem, probíhají urychlené přípravy na splnění této
další zákonné kompetence.
Času mnoho nezbývá, zákon nabývá účinnosti: „…. patnáctým dnem po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé bodů 12 až 17, které nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

Jednání odborné skupiny Platforma
202020 se uskuteční v pondělí 19. června,
od 13:00 hodin v sídle ICTU, Na Florenci
2116/15, Praha 1. Náplní jednání bude
aktuální informace k vývoji v Iniciativě
202020 a další plány rozvoje.

Výjezdní zasedání členů ICT UNIE –
21. 9. 2017
Výjezdní zasedání ICT UNIE se uskuteční
ve čtvrtek 21. září 2017 od 15:00 hodin v
areálu hotelu GOLF Konopiště. Zájemci se
mohou
registrovat
na
sarka.stulova@ictu.cz.

Kam kráčí digitální rozhlas II.

Kalendář akcí – ostatní

Po skoro „černém“ pohledu účastníků tradiční květnové konference
DIGIMEDIA 2017 na postup zavádění digitálního rozhlasu DAB+, se objevila
zpráva, že snad to zase nebude tak špatné.
Pomyslnou vlajkou mává veřejnoprávní Český rozhlas. Digitální rozhlasové
vysílání v České republice zvládlo historický moment. Dne 1. června, dva roky
od chvíle, kdy byl zahájen ze Žižkovské věže experiment multiplexu ČRo DAB+,
přechází tato síť do ostrého provozu. Po spuštění všech čtyř plánovaných
vysílačů pokryje signál 40 % populace. Český rozhlas bude využívat celou
kapacitu multiplexu, protože nemá oporu v zákoně, aby mohl prostor
nabídnout privátním hráčům. Podrobnosti najdete ZDE.

Současnost a budoucnost v Internetu
věcí – 7. 6. 2017

Občanky s čipem – konečně nebo zastaralé řešení?
V Senátu byla 31. května 2017 schválena novela o plošném zavedení
občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem. Teď ještě podpis
prezidenta a vyhlásit jej ve Sbírce zákonů. Češi se pak budou moct těšit
například na vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě. Doklad za vyšší poplatek získají do jednoho pracovního dne, nebo do pěti
dnů od podání žádosti. Průkazy s čipem se budou vydávat zdarma, ne za 500
korun jako nyní. Podrobnosti najdete ZDE.
V EU se dohodli na iniciativě WiFi4EU
Evropský parlament, Rada a Komise 29. května 2017 uzavřely politickou
dohodu o iniciativě WiFi4EU a jejím financování. Iniciativa podporuje instalaci
bezplatných veřejných Wi-Fi hotspotů v obcích po celé EU: na náměstích a
tržištích, v parcích a nemocnicích a na jiných veřejných prostranstvích. V
politické dohodě se všechny tři instituce zavázaly, že přidělí celkem 120 milionů
EUR na financování zařízení pro bezplatné služby veřejného bezdrátového
připojení v šesti až osmi tisících obcí ve všech členských státech. Zdroje tohoto
financování budou konkretizovány během probíhajících legislativních diskusí
o přezkumu stávajícího víceletého finančního rámce. Místní úřady budou moci
o finanční prostředky zažádat ihned poté, co systém začne fungovat.
Podrobnosti najdete ZDE. Reakce čtenářů českého webu najdete ZDE.

Analýza EK v oblasti ochrany spotřebitelů
Evropská komise předložila 29. května 2017 analýzu pravidel EU v oblasti
ochrany spotřebitelů a marketinku. Tato zpráva poslouží jako základ pro
další zlepšování právního rámce pro spotřebitele a podniky.
Analýza Komise zjistila tyto problémy, kterými je třeba se zabývat:
 omezené možnosti nápravy
 odlišné vymáhání v členských státech EU
 práva ne zcela vyhovující digitálnímu světu
 nízké povědomí o právech spotřebitelů.
Jak bude Komise v této záležitosti dále postupovat?
Podrobnosti najdete ZDE.
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Konference o Internetu věcí a jeho roli v
našem každodenním životě se koná 7.
června 2017 od 10:00 hod. v Paláci
Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2.
Registrace ZDE.

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 .

