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Memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální
technické mapy ČR
Memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické
mapy České republiky sloužící k systematické a jednotné správě geografických
dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí
(dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické
infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a
veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení
podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa
podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních
sítí elektronických komunikací slavnostně podepsali 4. září 2018 na konferenci
v Mikulově:
 Ministerstvo vnitra, zastoupené náměstkem JUDr. Jaroslavem Strouhalem
 Předseda Rady vlády pro informační společnost, Ing. Vladimír Dzurilla
 ICT UNIE, zastoupená prezidentem Mgr. Zdeňkem Zajíčkem
 Asociace podnikatelů v geomatice, zastoupená předsedou Ing. Martinem
Hrdličkou.
Ostatní signatáři se připojí postupně.

4. 9. 2018

Kalendář akcí ICT UNIE
VÝJEZDNÍ
ZASEDÁNÍ
ČLENSKÉ
ZÁKLADNY ICT UNIE – 13. a 14. 9.
Tradiční výjezdní
zasedání
členské
základny ICT UNIE, které se uskuteční ve
čtvrtek 13. září 2018 v hotelu GOLF
KONOPIŠTĚ (Tvoršovice 27, Benešov).
Předběžný scénář zasedání je navržen
takto:
Čtvrtek 13. září:
15:00 příjezd účastníků, ubytování, lehké
občerstvení
16:00 - 19:30 aktuální témata pro podzim
2018
19:30 večeře, neformální jednání
Pátek 14. září:
Snídaně individuální

Technický plán přechodu zemského TV vysílání schválen
Vláda ČR na svém zasedání 29. srpna 2018 schválila návrh nařízení vlády o
technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve
standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2
(nařízení vlády o technickém plánu přechodu na DVB-T2). Podrobnosti najdete
ZDE.
Přehled termínů vypínání a zapínání jednotlivých vysílačů najdete např. ZDE.

Povinnost plnit opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací
Agentura pro podnikání a inovace opětovně upozornila na povinnost splnit
opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací, které je součástí
aktuálně vyhlášených výzev (podrobnosti ZDE). Z dosavadního průběhu příjmu
žádostí je patrné, že v této oblasti dochází k vysoké chybovosti. Žadatelé
nemají v době podání žádosti zveřejněny potřebné dokumenty ve Sbírce listin a
nejsou zapsáni v registru skutečných majitelů. Nesplnění těchto povinností
následně vede k zamítnutí žádosti.

09:30 pro zájemce golfový turnaj, ostatní
odjezd

ICTU GOLF TOUR 2018 – pátý turnaj
Vážení členové,
dovolujeme
si
Vás
pozvat
na
poslední turnaj v rámci pětidílné série
ICTU GOLF TOUR 2018, který se
uskuteční v pátek, 14. září 2018, od 9:00
na hřišti Golf Konopiště, Tvoršovice 27,
hřiště RADECKÝ .
Program turnaje 14. 9. 2018 – 18 jamek
od 9:00 registrace, rozcvičení
9:30 první TeeTime
od cca 14.30 občerstvení po hře,
vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů

Novela zákona č. 416/2009 Sb. je v účinnosti

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail:

Dne 1. září 2018 nabyla účinnost novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací („zákon o urychlení výstavby“). Mimo jiné přináší
pozitivní dopady na výstavbu telekomunikačních sítí.

sarka.stulova@ictu.cz
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Např. nově přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů nevyžadují
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona.
Dále se nově k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací
nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního
zákona, což bylo dříve zapotřebí. Stavebník pouze předloží do 60 dnů ode dne
zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu
definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při
jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci
nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
Protože podmínky výstavby elektronických komunikací jsou obsaženy v řadě
zákonných a podzákonných norem, tedy právní úprava není zcela přehledná, je
možné případné nejasnosti konzultovat ZDE.

V ČR je propuštění zaměstnance z nejsložitějších v Evropě
Pravidla pro propuštění zaměstnance jsou v ČR jedny z nejpřísnějších v Evropě.
Je zde téměř nemožné se rozloučit se zaměstnancem, který například
nezapadá do týmu. S náklady na propuštění zaměstnance z organizačních
důvodů je Česko čtrnácté z 36 zemí, které poskytly informace o nákladech
výpovědi v obdobném případě. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte, která
porovnávala 46 zemí Evropy, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Podrobnosti
najdete ZDE.

Křišťálová Lupa 2018
Opět je možno hlasovat v novém 13. ročníku ankety Křišťálová Lupa 2018 –
Cena českého Internetu, ve kterém jsou oceněny nejoblíbenější a
nejzajímavější projekty a služby českého Internetu za rok 2018. Nominace
probíhaly od 17. července do 27. srpna 2018. Finální hlasování veřejnosti
proběhne od 20. září do 1. listopadu 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků a
předání cen se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2018. Podrobnosti najdete
ZDE.

ICTU GOLF TOUR 2018 – poslední (pátý) turnaj již příští týden
Již pátý (a poslední) turnaj v rámci pětidílné série
ICTU GOLF TOUR 2018, se uskuteční v pátek, 14.
září 2018, od 9:00 na hřišti Golf Konopiště,
Tvoršovice 27, hřiště RADECKÝ.
Bližší podrobnosti najdete na straně 1 v boxu
vpravo.
Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na tuto
sportovní akci přijmete a potvrdíte Vaši účast
sekretariátu na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz.
Neváhejte a přijeďte!
Pro připomenutí - loňský vítěz posledního turnaje
na obrázku vlevo.
Pozn.: Kdo bude celkovým vítězem letošní ICTU GOLF TOUR 2018? Kdo zvedne
nad hlavu pohár pro vítěze?
Přijďte, zúčastněte se a vyhrajte!
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Kalendář akcí – ostatní

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.

Security Day: Hack into
Environment – 18. 9. 2018

your

Zveme všechny bezpečáky, adminy a IT
profesionály na Security Day se
světově uznávanou penetrační testerkou
Paulou Januszkiewicz. Akce se koná 18.
září 2018 a má formu BYOD. Více na
www.hackerfest.cz/cs/secday

Konference Koloběh
života – 20. 9. 2018

digitálního

Cílem konference Koloběh digitálního
života, která se koná 20. září 2018 od 9
hodin do 13 hodin v pražském hotelu
Corinthia, je poodkrýt alespoň trochu
budoucnost a představit nejnovější
technologie, které mají ambici ovlivňovat
náš život, způsob, jakým komunikujeme,
jak se bavíme, jak získáváme informace a
jak si navozujeme pocit štěstí.
První panel konference je zaměřen
infrastrukturu pro budoucnost - 5G a
optiku.
V druhém panelu se konference bude
věnovat další vrstvě digitální ekonomiky,
a to obsahu, který konzumujeme
prostřednictvím nových technologií.
Třetí panel je zaměřen na bezpečnost v
kybernetickém prostoru a vzdělávání
uživatelů.

Program konference
Registrace

