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Vážení členové,
dovoluji si Vás informovat, že vláda na svém pondělním jednání schválila návrh
zákona o právu na digitální službu. Zákon, který jsme připravili s poslanci
napříč politickým spektrem a také s podporou vládního zmocněnce pro
digitalizaci Vladimíra Dzurilly, tak získal i jasnou podporu exekutivy.
Zákon o právu na digitální služby má už nyní obrovskou podporu napříč všem
stranami v poslanecké sněmovně. Návrh zákona totiž podepsalo 137 poslankyň
a poslanců ze všech politických stran. Zákon nyní čeká projednání v poslanecké
sněmovně a následně v Senátu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že do konce roku
bude zákon schválen.
Co je však podstatnější, jsou reálné kroky, které stát bude muset udělat. Do
roka od přijetí zákona bude muset být hotov Katalog služeb, tj. seznam všech
úkonů, které stát s občanem a občan se státem muže nebo musí vykonat. A
všechny tyto služby budou muset být nejpozději do dalších 4 let dostupné i
digitálně pro ty, kteří chtějí a umí komunikovat přes internet. Do pěti let od
přijetí zákona tedy by mohla být česká státní správa plně digitální.
Děkuji všem za podporu a spolupráci.
Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE z. s.

Česká republika loni splnila podmínky pro přijetí eura
Česká republika od svého vstupu do EU v květnu 2004 u maastrichtských
kritérií pro přijetí eura několikrát nesplnila kritérium cenové stability a
kritérium deficitu veřejných financí. Naopak posledních 15 let plní bez
problémů kritérium veřejného dluhu a úrokových sazeb. Podle poslední zprávy
MF a ČNB k plnění maastrichtských kritérií a ekonomické sladěnosti
s eurozónou z prosince 2018 se vlastní připravenost České republiky na přijetí
eura proti předchozím letům zlepšila, i když přetrvávají některé nedostatky. Za
hlavní překážku považují instituce nedokončený proces přibližování Česka
k úrovni EU. Překážkou přijetí eura je podle úřadu také nesladěnost finančních
cyklů České republiky a eurozóny. Proto také dokument, který schválila vláda,
nedoporučil přijímat euro. Podrobnosti najdete ZDE.

Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 %
Zákon o dani z vybraných internetových služeb zavede 7 % daň na umisťování
cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi se stanoveným globálním
obratem. Jedná se o takzvaný DST model digitální daně, který kromě zdanění
této cílené reklamy počítá také se zdaněním prodeje dat shromážděných o
uživatelích těchto digitálních rozhraní, a také se zdaněním využívání
mnohostranných digitálních rozhraní. Podle ministerstva financí Digitální daň
se bude vztahovat na nejvýznamnější globální hráče a reaguje na dosavadní
neúspěch jednání o řešení na úrovni EU a pomalý postup v případě globálního
řešení v OECD. Diskuze není o tom, zda toto zdanění zavádět, ale od kdy, v jaké
podobě a v jaké výši. Podrobnosti najdete ZDE.
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Kalendář akcí ICT UNIE
Jednání ICT UNIE, na kterém bude
představen poslední vývoj v projektu
Ministerstva vnitra eGovernment cloud.
Především v souvislosti s připravovaným
pilotním DNS na cloudové služby na
úrovni SaaS, mezi kterými bude i Spisová
služba. Rádi bychom se poradili o dalším
společném postupu.
Toto setkání se uskuteční ve středu, 15. 5
od 9:30 v sídle ICT UNIE, Na Florenci 15,
Praha 1.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti odpovědí
na e-mail sarka.stulova@ictu.cz

ICTU golf tour 2019
Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících
květen - září 2019.
16. 5. – BOTANIKA (viz str. 2 eFeedBacku)
13. 6. – MOLITOROV
11. 7. – ŠTIŘÍN
15. 8. – MSTĚTICE
20. 9. – KONOPIŠTĚ (18 jamek)
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.

Konference MPO o malých a středních podnicích
Problémy s obsahem a výkladem definice malého a středního podniku se
zabývala konference Ministerstva průmyslu a obchodu „Definice malého a
středního podniku, podnik v obtížích – šance a rizika pro podnikatele“.
Podrobnosti najdete ZDE. Kompletní záznam konference najdete ZDE a také
ZDE.

Závěry mezinárodní konference o bezpečnosti sítí 5G
Mezinárodní konference o bezpečnosti sítí 5. generace probíhala 2. a 3. května
2019 v Černínském paláci za účasti více než 150 zástupců z 32 zemí světa.
Konferenci zahájil premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Na
závěr konference byla vyhlášena série doporučení tzv. Pražské návrhy pro
budování sítí 5G. V průběhu expertní uzavřené části konference se diskutovaly
čtyři hlavní oblasti: politika, ekonomika, bezpečnost spojená s odolností a
technologie. Na každou tuto oblast se sešla zvláštní skupina expertů ze všech
zúčastněných zemí a obsah jejich diskusí se promítl do série doporučení
nazvaných Pražské návrhy, které byly zveřejněny v závěru konference.

Výměna náměstků na MPO
Na ministerstvu průmyslu a obchodu jako politická náměstkyně přišla Silvana
Jirotková (místo I. Pilného), která zhruba rok řídila státní agenturu CzechInvest.
Na ministerstvu má na starosti inovace, investice nebo provázání agentur
CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Jako další náměstek pak ještě přijde
Jan Dejl z ministerstva financí (nahradí A. Rudyšarovou).

Aktualizace dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení
na dodavatele
Agentura pro podnikání a inovace provedla dne 6. května 2019 aktualizaci
dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele, který
doporučuje využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných
podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK. Byla aktualizována kapitola 7,
konkrétně došlo k rozšíření nejčastějších pochybení při výběru dodavatele.
Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 6. května 2019 je k dispozici na
webu API v sekci Výběr dodavatele. Starší verze dokumentu jsou potom
dostupné v archivu na totožné stránce.
POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
První turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF TOUR 2019 se uskuteční již ve
čtvrtek, 16. května 2019, od 14:30 na hřišti golf Botanika, Horní Bezděkov
145, Unhošť.
Program turnaje 16. 5. 2019 – 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 do 10. 5. 2019 na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz.
Důležitá poznámka: počasí bude báječné, atmosféra po dobu turnaje výtečná!
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Kalendář akcí – ostatní
Konference Vzdálený elektronický
podpis & kvalifikovaná pečeť / SEFIRA
- 22. 5. 2019
V rámci konference se účastníci seznámí s
principy
pro
vytváření
vzdáleného
elektronického podpisu. Řešení, které ve
spojení s elektronickou identifikací a více
faktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit
služby elektronického podpisu pro všechny
informační systémy, z jakéhokoli zařízení
(mobil, tablet, PC) a bez čipových karet a
tokenů až po kvalifikovanou úroveň.
Současně získají informace, jak koncepčně
a
architektonicky
správně
vyřešit
problematiku
vytváření
kvalifikované
pečeti.
Více informací ZDE.

Efektivní
využívání
elektronické
komunikace v obchodních vztazích –
30. 5. 2019
25. sympozium EDI (Elektronická výměna
dat a e-Business), které se skuteční dne 30.
května 2019 od 9.00 hodin ve Florentinu
(Na Florenci 2116/15, Praha 1).
Přihlášení je možné prostřednictvím on-line
registračního formuláře.
Účastnický poplatek za 1 osobu činí 2 000
Kč (2420 Kč s DPH) pro členy HK ČR, ICT
Unie a 2 500 Kč (3025 Kč s DPH) pro ostatní
zájemce.

Konference CHIST-ERA 2019 – 11. – 13.
6. 2019
V estonském Tallinnu se uskuteční
konference v návaznosti na přípravu
mezinárodní výzvy Call 2019, která bude
vyhlášena v říjnu tohoto roku. Tato výzva
se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti
ICST (Informační a komunikační vědy a
technologie).
Program setkání je rozdělen na dvě části:
 11.-12. června se bude věnovat tématu
Explainable
Machine-Learning-based
Artificial Intelligence
 12.-13. červen je zaměřen na druhé
téma Novel Computational Approaches
for
Environmental
Sustainability
promising research directions
Další informace včetně registrace naleznete
http://www.chistera.eu/conference-2019programme-overview

