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Večer členů a přátel ICT UNIE - připomenutí
Každoroční setkání členů a přátel ICT UNIE se letos uskuteční již zítra 28. června
2017 od 17:30 hodin. v prostorách ROHAN BOAT PRAGUE, U Libeňského
mostu 1 (Rohanský ostrov), Praha 8 (viz box vpravo). Kromě informace o
aktuálním dění kolem ICT UNIE a Iniciativy 202020 Vás čeká příjemné posezení
a lehce zábavný program.
A možná bude i nějaké to překvapení nebo přijde i ……. .

Blíží se rok fungování Iniciativy 202020
Po letních dovolených docílí Iniciativa 202020 již rok svého působení.
V médiích jsme si mohli přečíst: „Předseda vlády Bohuslav Sobotka představil
ve čtvrtek 15. září 2016
projekt Iniciativa 202020.
Ten má za cíl do konce roku
2020
posunout
Českou
republiku v rozvoji eGovernmentu v Evropě mezi
prvních 20 států. Představení
Iniciativy se zúčastnil také
ministr
vnitra
Milan
Chovanec,
koordinátor
digitální agendy ČR Tomáš Prouza a zakladatelé Iniciativy 202020 hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.“.
Koordinátor Tomáš Prouza již koordinátorem a státním tajemníkem pro
evropské záležitosti již není, nastupuje už v jiném „dresu“. A blíží se volby,
které mohou být katalyzátorem dalších personálních změn. A také se ukáže, jak
to politické strany myslí vážně se zlepšením postavení České republiky v oblasti
e-Governmentu.

26. 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.

Schůzka vedoucích PS ICT UNIE – 11.
7. 2017
Schůzka vedoucích PS se koná v úterý 11.
července od 10:00 hod. v sídle ICT UNIE.

PS Cloud computing – 17. 7. 2O17
Schůzka pracovní skupiny se koná v
pondělí 17. července od 14:00 hod. v sídle
ICT UNIE.

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.

V rámci ICT UNIE, která je jedním z hlavních nositelů Iniciativy 202020 a která
se aktivně podílí již více než 20 let na postupné elektronizaci našeho života,
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 přihlaste se do naší (ICT UNIE) Platformy 202020.

Nový státní tajemník
Novým státním tajemníkem pro evropské záležitosti se stal Aleš Chmelař. Ten
se od 21. června 2017 stává náměstkem pro řízení Sekce pro evropské
záležitosti na Úřadu vlády. Vedle role státního tajemníka pro evropské
záležitosti bude Aleš Chmelař rovněž premiérským šerpou, který zastupuje
českou vládu na přípravných jednáních v Bruselu.

Prezident podepsal dva zákony
Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dvě zákonné normy. Jednou
je zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací, který prošel parlamentem na konci května. Druhou
pak je novela zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Podrobnosti
najdete ZDE a ZDE.

Hodnocení Eurostatu
Eurostat zveřejnil fakta o našem online chování. Např. uvádí, že z celé EU
využívá v Česku nejmenší procento uživatelů internetu k přístupu na síť chytré
telefony. Čím to asi je? Podrobnosti najdete ZDE.

Inovace v EU
Inovační výkonnost EU loni nadále rostla i přes poměrně nerovnoměrný
pokrok, jejž bylo možné pozorovat v jednotlivých členských státech. To je jedno
z hlavních zjištění nejnovějšího srovnávacího přehledu inovací, který 20. června
2017 zveřejnila Evropská komise. Celkově se inovační výkonnost zlepšila
v patnácti zemích, nicméně mezi těmito členskými státy existují velké rozdíly.
Vedoucího postavení v inovacích dosahuje i nadále Švédsko. Nejrychlejší
pokrok mezi mezinárodními konkurenty vykazuje Čína. Česká republika stále
pod průměrem EU. Podrobnosti najdete ZDE.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně
Spotřebitelská důvěra v eurozóně v červnu vzrostla na 16leté maximum a
vysoko překonala odhady analytiků. Ve svém rychlém odhadu to ve čtvrtek 22.
června 2017 oznámil statistický úřad Eurostat. Podrobnosti najdete ZDE.

Státní cloud budou vyvíjet NAKIT a Státní pokladna
Stát si pravděpodobně nenechá moc sahat na provozování „svého“ cloudu.
Chce jej svěřit státním podnikům. Velké ICT firmy, které si brousily zuby na jeho
provozování asi budou odsouzeny jen do role dodavatelů komponentů.
Podrobnosti ZDE.

Anketa mezi zákony
Vítěz ankety, zveřejňování otevřených dat, získal více než čtvrtinu hlasů. Úřady
podle novely o svobodném přístupu k informacím musí údaje ze svých registrů
a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako takzvaná otevřená data. Zavedení
elektronické evidence tržeb (EET) si mezi podnikateli vysloužilo zatím spíše
kritiku. O to více překvapuje, že ho nyní zástupci firem, podnikatelů a
odborníků zvolili jako druhý nejlepší zákon roku. EET získalo podporu více než
pětiny hlasujících. Podrobnosti najdete ZDE.
strana 2

Kalendář akcí – ostatní

e-government 20:10, aneb žijem si
jak na zámku, ať to trvá věčně
Výroční konference e-governmentu se
bude v roce 2017 konat na zámku
Mikulov ve dnech 5. - 6. 9. 2017.
Podrobnosti ZDE.

