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Spolupráce ČR s Jižní Koreou v e-governmentu
V Praze se 16. července 2018 konalo první česko-korejské fórum o spolupráci
ve veřejné správě a eGovernmentu. V rámci tohoto fóra podepsali náměstek
ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Jaroslav Strouhal a náměstek ministra vnitra a bezpečnosti Korejské republiky
BoKyun Shim memorandum o spolupráci. Podepsané memorandum „umožní
výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti veřejné správy a egovernmentu včetně výměny expertů mezi oběma stranami“. Podrobnosti
najdete ZDE a ZDE.

Poplatkový řád zveřejněn ve Sbírce zákonů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění
pozdějších předpisů bylo 12. července 2018 zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR.
Nařízení nabývá účinnosti 1. září 2018. Podrobnosti najdete ZDE.

Dotace na internet
Evropská komise chce rozšířit vysokorychlostní internet v EU, v České republice
však tato snaha loni skončila fiaskem. Vláda se nyní rozhodla dotační výzvu
zopakovat. Velká část peněz ale bude přesměrována na jiné programy.
V současné době se předpokládá, že výzva bude vyhlášena letos na podzim, o
částce v plánované výzvě se jedná. Podrobnosti najdete ZDE.

Zasedal Parlament EU
Dne 3. července 2018 se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání
Evropského parlamentu. Europoslanci schválili návrh na zřízení programu
rozvoje evropského obranného průmyslu, jehož cílem je zvýšit
konkurenceschopnost obranného průmyslu v Evropě. Tiskovou zprávu k návrhu
naleznete ZDE. Členové Evropského parlamentu také měli schválit návrh na
zahájení jednání s Radou o textu směrnice o autorském právu v jednotném
digitálním trhu. Ten byl však zamítnut a europoslanci se k jeho projednání vrátí
na dalším plenárním zasedání, které se uskuteční v září. Podrobnosti naleznete
v tiskové zprávě.

Rakouské předsednictví
Na začátku července se Rakousko již potřetí ujalo předsednictví v Radě EU a
představilo své priority pro nadcházejících šest měsíců. Rakousko bude
zejména usilovat o prohloubení vnitřního trhu a odstraňování přetrvávajících
administrativních překážek. V oblasti průmyslové politiky pak bude prosazovat
holistický přístup, který se v souladu s výzvami v oblasti klimatu a energetiky
zaměří na nové energetické technologie a zároveň zohlední potřeby
energeticky náročných odvětví. Rakousko bude také usilovat o posilování
konkurenceschopnosti průmyslu s důrazem na příležitosti plynoucí z

Kalendář akcí ICT UNIE
ICTU GOLF TOUR 2018 – čtvrtý turnaj
Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý turnaj
v rámci pětidílné série ICTU GOLF TOUR
2018, který se uskuteční ve čtvrtek, 16.
srpna 2018, od 14:30 na hřišti Golf Park
Slapy sv. Jan.
Program turnaje 16. 8. 2018 – 9 jamek
od 14:30 registrace, rozcvičení
15:00 první TeeTime
od cca 17.30 občerstvení po hře,
vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů
Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na
tuto sportovní akci přijmete a potvrdíte
Vaši
účast
na
e-mail:
sarka.stulova@ictu.cz.

digitalizace a inovací, a to i v kontextu 4. průmyslové revoluce. Více informací
naleznete na webu MPO a také na oficiální webové stránce předsednictví
v anglickém jazyce.

Kalendář akcí – ostatní

Vyhlášení Výzvy V programu Služby infrastruktury OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 10. července 2018 výzvu V
programu podpory Služby infrastruktury. Cílem programu je zkvalitňovat služby
podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a
mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Příjem Žádostí o
podporu bude zahájen k datu 28. srpna 2018.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde a na webu
Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Výsledky třetího turnaje ICTU GOLF TOUR 2018
Vítězem třetího turnaje ICTU
GOLF TOUR 2018, který se
uskutečnil 19. července 2018
v Benátkách, se stal Martin
Brejcha.
Na druhém místě se umístil
Alexandr Karásek a třetí skončil
Feiwei Ye.
Pozn.: Ani ve Velké Británii
nejsou v letošním roce zelené
trávníky!

ICTU GOLF TOUR 2018 pokračuje dalším turnajem
Vážení členové,
dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF
TOUR 2018, který se uskuteční ve čtvrtek, 16. srpna 2018, od 14:30 na hřišti
Golf Park Slapy sv. Jan. Bližší podrobnosti najdete na straně 1 v boxu vpravo.
Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na tuto sportovní akci přijmete a
potvrdíte Vaši účast na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz.

Organizace ICTU GOLF TOUR 2018:
Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících květen - září 2018.
·
všechny turnaje se uskuteční systémem postupný start
·
všechny turnaje vyjma turnaje na Konopišti 14. 9. 2018 jsou na 9 jamek
·
hraje se na stablefordové body netto s úpravou HCP
·
vstup na driving a tréninkové plochy včetně míčů před turnajem zdarma
·
občerstvení v průběhu hry a po turnaji zajištěno
·
vložené soutěže – pouze na turnaji na Konopišti 14. 9. 2018
·
do výsledků tour se počítají 3 nejlepší výsledky ze všech odehraných
turnajů (Konopiště jamky 1 – 9).
Pozn.: Vítězové tří turnajů jsou známi, ale kdo bude celkovým vítězem letošní
ICTU GOLF TOUR 2018?
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HackerFest 2018 – 17.-18. 9. 2018
Všechny IT bezpečnostní odborníky,
systémové a síťové administrátory, ale i
nadšence do oblasti IT Security a Etického
Hackingu zveme na HackerFest 2018! Již
6. ročník největší IT Security/Hacking
události v ČR se uskuteční 17. - 18. září
2018 v Praze. Více informací na
www.HACKERFEST.cz.

