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Klubový večer ICT UNIE již dnes!
Klubový večer ICT UNIE se uskuteční dnes tj. v úterý 25. června 2018 od
18:00 v restauraci Aromi, Náměstí Míru 6, Praha 2.
Tématem tohoto pracovně společenského setkání bude představení
aktuálně hlavních priorit ICTU – Návrh zákona o právu na digitální
služby, Digitálně technická mapa a Digitální Česko. Pevně věřím, že se i
v tomto předprázdninovém čase budete moct na chvíli zastavit a u
sklenky dobrého pití podiskutovat.
Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) - 2019
V rámci EU byl vydán Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) - 2019.
Česko je v DESIeu stále podprůměrné a spadlo o tři příčky za dva roky, aktuálně
je až 20. Přesto je snad poprvé vidět posun (i když malý) v digitálních veřejných
službách.
Letošní index nově obsahuje indikátory, jako připravenost na zavedení 5G sítě,
počet absolventů ICT oborů a jiné.
V čem ve studii DESI vyniká ČR? 1. Máme 3. nejvyšší pokrytí 4G v EU. 2. Češi
využívají internet nejvíce ke čtení zpráv. 3. Nebojíme se nakupovat a
obchodovat online. Zlepšit musíme úroveň digitálních dovedností, digitalizaci
podniků a veřejné správy.
Pokrytí 4G máme 99%, jsme třetí. Internet používá 84%, online nakupuje 67%
lidí. Se státem online komunikuje 52% lidí (22. v EU), 35% v 2017.
Česká republika získala v hodnocení 50.0 bodů a řadí se tak k průměru EU.
Skvělých výsledků dosahujeme v 4G pokrytí, které je 3. nejlepší a na třetí příčce
jsme se umístili také ve využívání internetu za účelem získávání zpráv a
informací.
Výborně si vedeme i v soukromém sektoru, kde využití internetu k prodeji
zboží a služeb řadí ČR mezi top 5 zemí EU. České podniky se umístily
nadprůměrně oproti zbytku EU v prodeji produktů online a jejich e-shopy jsou
úspěšné nejen doma, ale i na zahraničních trzích.
Digitální dovednosti budou za pár let mnohem důležitější než dnes. Upozornila
na to i Komise a vyzvala ČR, aby zlepšila digitální vzdělávání.
Podrobnosti najdete ZDE.

Nový člen Rady ČTÚ
Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bude mít od 1. července 2019
nového člena - Lukáše Zeleného. Právník Lukáš Zelený je odborníkem na
ochranu spotřebitele. Před nástupem do ČTÚ působil jako vedoucí právního
oddělení spotřebitelské organizace dTest. Současně mnoho let zastával pozici
předsedy Spotřebitelského poradního výboru, který je zřízen při Ministerstvu
průmyslu a obchodu.
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Kalendář akcí ICT UNIE

ICTU golf tour 2019
Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících
květen - září 2019.
16. 5. – BOTANIKA (výsledky viz str. 2)
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.

Metodická pracovní pomůcka
Dne 5. června 2019 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva
pro místní rozvoj společně schválili Metodickou pracovní pomůcku, která byla
vypracována rovněž ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a
Platformou odborné veřejnosti sdružující profesní sdružení a zastřešující
operátory sítí elektronických komunikací. Metodická pracovní pomůcka má
sloužit jak stavebníkům liniových staveb infrastruktury elektronických
komunikací, tak stavebním úřadům, a proto MPO a MMR doporučují
účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným dokumentem. Podrobnosti a
pomůcku najdete ZDE.

Česká republika se připojila k závěrům Rady pro telekomunikace
Náměstek MPO P. Očko v rámci diskuse na jednání Rady k budoucnosti
digitalizované Evropy po roce 2020 zdůraznil, že je nezbytné investovat do
nových technologií, zejména umělé inteligence. Podpořil vznik programu
Digital Europe, a představil nový český program Country for the Future, který
reflektuje priority Digital Europe a podpoří české firmy a výzkumné organizace
v projektech digitální transformace. Podrobnosti najdete ZDE.

Výsledky druhého turnaje ICTU GOLF TOUR 2019

Vítězem druhého turnaje ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskutečnil 13. června
2019 na hřišti Molitorov, Molitorov 37, Kouřim, se stal Petr Šesták. Na druhém
místě se umístil Roman Havlík a třetí skončil Zdeněk Zajíček.

Pozvánka na třetí turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na třetí turnaj v rámci pětidílné série ICTU GOLF
TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 11. července 2019, od 14:30 na
hřišti Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice.

Program turnaje 11. 7. 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 další sportovní akci ICTU přijmete a
potvrdíte Vaši účast na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz.
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Kalendář akcí – ostatní
Kulatý stůl ČIMIB – 26. 6. 2019
Český institutu manažerů informační
bezpečnosti zve na Kulatý stůl ČIMIB.
Termín konání: 26. června 2019 od 16.00
do 18.00 hodin. Místo konání: CEVRO
institut, z.ú., Jungmannova 17, Praha 1,
učebna č. 218.
Tématem
Kulatého
stolu
bude:
Problematika zabezpečení DNS služby a
provozu.
Více informací naleznete ZDE.

Pozvánka na HackerFest 2019
Všechny IT bezpečnostní odborníky,
systémové a síťové administrátory, ale i
nadšence do oblasti IT Security a Etického
Hackingu zveme na HackerFest 2019! Již 7.
ročník největší IT Security/Hacking události
v ČR se uskuteční 16. - 17. 9. 2019 v Praze.
Více informací na www.HACKERFEST.cz.

