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Inovační strategie České republiky 2019–2030
Vláda ČR na svém jednání v pondělí 4. února 2019 schválila klíčový materiál,
který má Českou republiku do dvanácti let posunout mezi inovační lídry
Evropy. Na vzniku Inovační strategie České republiky 2019–2030 se podílel více
než třicetičlenný expertní tým. Jedná se o strategický rámcový plán, který
předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Inovační
strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují
východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Pro
každý pilíř bude následovat detailní akční plán, který bude ročně aktualizován a
v pravidelných intervalech kontrolován Radou. Každý pilíř má svého
institucionálního garanta, obvykle na úrovni ministerstva, a současně je
stanovena i konkrétní manažerská odpovědnost. Součástí strategie je i
zavedení nové značky Czech Republic: The Country For The Future.

Věcný záměr stavebního zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení návrh věcného
záměru stavebního zákona. V předloženém věcném záměru jsou obsaženy
takové zásadní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo sledovaného
cíle, tedy zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře
odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či
překážky toto vydání neúměrně prodlužující. Návrh obsahuje např.:
- Vytvoření soustavy státních stavebních úřadů, kde se nová struktura
stavebních úřadů více přiblíží současným potřebám a díky níž odpadne
zejména prvek „systémové podjatosti“, čímž se také dále sníží riziko
případné korupce.
- Podání žádosti o povolení stavby u stavebního úřadu, který bude součástí
státní stavební správy, v níž Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadřízeným
orgánem Nejvyššího stavebního úřadu, který bude nadřízeným orgánem
krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou na pozicích
dnešních obcí s rozšířenou působností, takže nedojde k odtržení stavebního
úřadu od znalosti místního prostředí.
- Oddělení státní správy a samosprávy na úseku povolování staveb.
- Reorganizace dotčených orgánů a jejich částečná integrace do státních
stavebních úřadů.
- Sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho právního
předpisu.
- Podávání žádostí v elektronické podobě na interaktivním formuláři a
postupná úplná elektronizace stavební agendy.
- Ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště, do kterého
budou mít přístup jak stavební úřady, tak dotčené orgány, které tak budou
mít k dispozici vždy její aktuální verzi.
Kompletní materiál najdete 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.

Využívání veřejně přístupných dat v EU
Zástupci EK, EP a Rady 22. 1. 2019 dosáhli politické dohody týkající se revize
směrnice týkající se dostupnosti a opětovného využívání dat pocházejících
z veřejného sektoru. Důležitou část tvoří tzv. datové sady vysoké
hodnoty, které mají vysoký potenciál pro komerční využití. Revidovanou
směrnici nyní musí formálně schválit EP a Rada. Členské státy je v případě
schválení budou muset do 2 let implementovat a poté nabydou účinnosti.
Komise společně s členskými státy má rovněž určit datové sady s vysokou
hodnotou, které by měly být uvedeny v prováděcím aktu.

EU a zdravotní záznam
Evropská komise přijímá doporučení o výměně evropského zdravotního
elektronického záznamu. Podrobnosti najdete ZDE.

Portál občana se rozšiřuje
Stav bodového konta řidiče, detaily k řidičskému oprávnění nebo přehled o
končící platnosti řidičáku – do Portálu občana se dnešním dnem připojuje
registr řidičů. Opět se tak rozrůstá množství služeb státu, které lidé mohou
prostřednictvím eObčanky využívat online, aniž by museli na úřad nebo Czech
POINT. Na Portál je nově napojený také živnostenský rejstřík. K Portálu občana
se lidé mohou jednoduše přihlásit například pomocí eObčanky na webových
stránkách veřejné správy gov.cz. Díky tomu si mohou již nyní vyřídit mnoho
úředních povinností z domova. Podrobnosti najdete ZDE a ZDE

Cena mobilních dat v ČR
Dvojí pohled na mobilní data a jejich cenu přinesla vyjádření ministryně
průmyslu a obchodu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu.
Podrobnosti najdete v článku „Co může za vysokou cenu mobilních dat? Moc
používáme Wi-Fi, tvrdí ministryně Nováková“ a upřesnění „MPO činí vše pro
snížení cen datových služeb“, resp. „Kmitočty Jaromíra Nováka: Budoucnost
mobilních dat bude bez počítání“.

Kalendář akcí – ostatní

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.

ITIL4, COBIT 2019 a DevOps =
konference ManDay.IT 2019 – 13. 3.
2019
Zveme Vás na manažerskou konferenci
ManDay.IT, která se koná 13. března
2019! Přijďte načerpat cenné informace z
oblasti Řízení IT, které by měli dnešní IT
manažeři mít v malíku a jsou považovány
za klíčové.
Program, registrace a další informace
k akci naleznete na www.manday.it

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

Právní elektronický systém
Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru
ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES), který přehledně na
jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z
právních předpisů. MPO se s HK dohodlo na spolupráci z hlediska zpracování
přehledu povinností vyplývajících z právních předpisů, které má resort v gesci.
Podrobnosti ZDE.
Duchovním otcem Právního elektronického systému je Zdeněk Zajíček,
prezident ICT UNIE a tvůrce řady úspěšných projektů elektronizace státní
správy, mimo jiné také systému CzechPoint a datových schránek.

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019
Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu
6.2.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019.
Harmonogram je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a
inovace na záložce Obecné informace o OP PIK a na webových stránkách MPO.
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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.

