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MPO vyhlásí další výzvu na čerpání dotací pro pokrytí internetem
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásí 7. února 2019 druhou výzvu
na čerpání dotací pro pokrytí rychlým internetem. Půjde minimálně o miliardu
korun, v případě zájmu bude vyčleněná částka vyšší. Příjem žádostí začne 8.
května. Na tiskové konferenci to 4. února uvedla ministryně průmyslu a
obchodu Marta Nováková. Peníze slouží k pokrytí tzv. bílých míst, jde asi
o 90.000 domácností, které nyní nemají přístup k rychlému internetu. Výzva se
týká budování moderní telekomunikační sítě s minimální rychlostí připojení
100 Mb/s. "Věřím, že výzva bude úspěšná a pokryjeme těch zhruba deset
procent území ČR, které dnes pokryto není," uvedla ministryně. Dotace
z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost musí
být vyčerpané do konce roku 2023. Podrobnosti najdete ZDE a ZDE a také ZDE.

Registrace skutečných majitelů
Dne 1. ledna 2019 uplynula lhůta, do níž měly všechny právnické osoby
povinnost registrovat údaje o svých skutečných majitelích v evidenci
spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Po nabytí účinnosti poslední části novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů, vznikla i evidence údajů o skutečných majitelích
právnických osob („Evidence“). Statutárním orgánům všech právnických osob
tím vznikla povinnost zajistit zápis údajů do Evidence, a zároveň vymezenému
okruhu třetích osob vzniklo právo do Evidence nahlížet. Mezi tyto osoby patří i
všichni zadavatelé veřejných zakázek. Podrobnosti najdete ZDE.

Češi si nechrání data ve smartphonech
V loňském roce používalo v EU chytrý telefon pro soukromé účely 75 %
populace ve věku 16 až 74 let. Z průzkumu evropského statistického úřadu
Eurostat vyplynulo, že 28 % těchto lidí při používání či instalaci aplikace
v přístroji nikdy neomezuje nebo neodmítá přístup k osobním údajům. Nejhůře
jsou na tom Češi, kde přístup k osobním údajům neodmítá až 67 % uživatelů.
Podrobnosti najdete ZDE.

Dotace v roce 2019
Programové období 2014-2020 se zvolna uzavírá a některé dotační programy
se blíží vyčerpání, přesto i letos budou mít podnikatelé řadu dotačních
příležitostí. Nejzajímavější témata? Výzkum, vývoj (VaV) a inovace, úspory
energií, Průmysl 4.0 a ICT vybavení, v určitých regionech pak brownfieldy.
Podrobnosti najdete ZDE.

Konzultace EU
Do 10. dubna 2018 je možné se zúčastnit veřejná konzultace o režimu pro
bezdrátové přístupové body malých oblastí. Podrobnosti ZDE.
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Kalendář akcí ICT UNIE
Valná hromada ICT UNIE
Valná hromada ICT UNIE, nejvyšší
orgán spolku, se koná 20. března
2019 v budově Florentinum, (recepce
A), Na Florenci 2116/15, Praha 1,
zasedací místnost PRAHA - 14:30
hod. prezence, od 15:00 hod.
zahájení.
Pozvánku, včetně programu a
podkladů,
obdrží
členové
elektronicky 6. března 2019.
Společenský večer členů ICT UNIE 31. 3. 2019
Tradiční společenský večer v předvečer
zahájení konference ISSS v Hradi Králové.
Pro bližší informace kontaktujte kancelář
ICT UNIE.

ICTU golf tour 2019
Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících
květen - září 2019.
První turnaj – 16. 5. 2019, BOTANIKA
Organizace tour:
 všechny turnaje se uskuteční
systémem postupný start
 všechny turnaje vyjma turnaje na
Konopišti 20. 9. 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 20. 9. 2019
 do výsledků tour se počítají 3 nejlepší
výsledky ze všech odehraných turnajů
Pozvánky na turnaje obdržíte e-mailem.

Rakousko plánuje zavést vlastní daň z digitálních služeb
Rakousko hodlá zavést vlastní daň z digitálních služeb, které by podléhaly
příjmy velkých internetových firem. Na návrhu, který se má v roce 2019 stát
součástí rakouské daňové reformy, pracuje ministr financí. Podrobnosti
najdete ZDE.

Průvodce brexitem pro podnikatele
V souvislosti s přípravami na brexit spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
přehledného průvodce pro podnikatele, který je formou interaktivního
dotazníku seznámí s možnými dopady brexitu na jejich podnikání a opatřeními,
která by bylo vhodné učinit. Průvodce rozšiřuje portfolio služeb, které MPO
poskytuje podnikatelům v souvislosti s přípravami na brexit. Podnikatelé se
také mohou obracet i na tzv. Zelenou linku pro export. Pracovníci Zelené linky
jsou připraveni odpovídat i na dotazy týkající se brexitu. Důležité informace o
brexitu včetně řady užitečných odkazů naleznou podnikatelé také na
speciálních stránkách věnovaných brexitu v rámci portálu BusinessInfo.cz.

Evropský akt přístupnosti
Výbor stálých zástupců v Radě v prosinci 2018 schválil předběžnou dohodu, jíž
bylo dosaženo dne 8. listopadu 2018 s Evropským parlamentem ohledně
návrhu Evropského aktu přístupnosti. Cílem návrhu je zjednodušit osobám se
zdravotním postižením přístup k různým výrobkům a službám v Evropské unii.
Např. bankomaty budou muset mít sluchátkový jack. Směrnice bude
postoupena Evropskému parlamentu k přijetí na plenárním zasedání.
Podrobnosti najdete ZDE.

Údaje o digitálních technologiích
Český statistický úřad zveřejnil na svých stránkách publikaci: Využívání
informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru – 2018.
Publikace obsahuje nejnovější údaje o tom, jak a k čemu podniky v Česku a v
zemích EU využívají internet, webové stránky, sociální média, cloud computing
a další digitální technologie a systémy. Tyto údaje byly získány v rámci
každoročního mezinárodně srovnatelného Výběrového šetření o využívání ICT
v podnikatelském sektoru. Publikace je k dispozici k volnému stažení ZDE.
Publikace obsahuje metodickou část zaměřenou na základní informace o
statistice využívání informačních a komunikačních technologií v
podnikatelském sektoru. Dále analytickou část, která představuje nejnovější
zjištěné údaje za Českou republiku doplněné u vybraných ukazatelů o
porovnání ČR s ostatními státy EU28. V tabulkové části (letos 112 tabulek v
členění dle velikostních skupin firem a sledovaných odvětví) s podrobnými
statistickými údaji o využívání informačních a komunikačních technologií ve
firmách působících v České republice.

Letošní vydání obsahuje i celou řadu novinek: např. údaje o využívání
průmyslových či servisních robotů, analýzy „Big Data“ nebo 3D tisků podniky.
Tiskovou zprávu a prezentaci výsledků z tiskové konference Digitální
technologie a podniky najdete ZDE.
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ICT ve zdravotnictví 2019 – 26.2.2019
12. ročník odborné konference a výstavy
o ICT ve zdravotnictví se zaměří na
bezpečnost
informačních
systémů,
ochranu dat ve zdravotní dokumentaci a
v jejím sdílení a na možnosti bezpečného
objednávání pacientů po internetu. Místo
konání Praha, hotel Don Giovanni,
Vinohradská 2733/157a. Podrobnosti
najdete ZDE.

Vyhlášení
20.3.2019

eOsobnosti

roku

–

Vyhlášení eOsobnosti EGOVERMENTU v
letošním roce proběhne 20. 3. 2019 v
Nové budově Národního muzea v Praze.
Nominaci zašlete nejpozději do 10. 3.
2019. Podrobnosti najdete ZDE.

ISSS/V4DIS 2019 – 1. - 2. 4. 2019
Již 22. ročník oblíbeného setkání zástupců
veřejné správy, dodavatelů technologií a
všech ostatních, kteří se zajímají
o digitalizaci života či moderní formy
komunikace státu s občany se uskuteční
tradičně na jaře v Kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové – tentokrát ve
dnech 1.–2. dubna 2019. Podrobnosti
ZDE.

