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Vážení členové,
dovoluji si Vás pozvat na tradiční výjezdní zasedání členské základny ICT UNIE,
které se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 v hotelu GOLF KONOPIŠTĚ
(Tvoršovice 27, Benešov). Předběžný scénář zasedání je navržen takto:
Čtvrtek 19. září:
15:00 příjezd účastníků, ubytování, lehké občerstvení
16:00 - 19:30 aktuální témata pro podzim 2019
19:30 večeře, neformální jednání
Pátek 20. září:
Snídaně individuální
09:30 pro zájemce golfový turnaj, ostatní odjezd.
Pokud máte zájem se výjezdního zasedání zúčastnit, prosím o potvrzení Vaší
účasti e-mailem na sarka.stulova@ictu.cz do pátku 30. 8. 2019 včetně
informace, zda máte zájem o zajištění noclehu. Další, víceméně technické
pokyny a upřesněný program jednání obdržíte začátkem září. V případě
jakýchkoliv dotazů ohledně organizace výjezdního zasedání neváhejte
kontaktovat kancelář ICTU.
Zdeněk Zajíček • prezident

ICT UNIE vystoupila z Platformy
Dne 8. července 2019 skončila lhůta pro příjem žádostí v programu podpory
pro vysokorychlostní internet. Protože tímto byla (alespoň prozatím) vyčerpána
obsahová náplň Platformy odborné veřejnosti pro budování vysokorychlostních
sítí nové generace NGA asociace APMS, ČAEK a ICT UNIE informovali dopisem
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o svém vystoupení z Platformy. Dle
názoru asociací V současné době nemá platforma takovou obsahovou náplň,
aby musela vyvíjet pravidelnou činnost, a proto se rozhodli její činnost utlumit
do doby, než se najde v oblasti dotační podpory společné téma, které by
odůvodňovalo obnovení její pravidelné činnosti.

Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb
Podle Ministerstva financí digitální společnosti neusazené v České republice
jsou často zvýhodněné ve srovnání s usazenými společnostmi povinnými
odvádět daň z příjmů právnických osob na území ČR. Navrhuje se zavést
dočasnou daň z vybraných digitálních služeb, kterou bude zdaněno úplatné
poskytování tzv. zdanitelných služeb na území České republiky. Dle parametrů
daň dopadne asi jenom na Google a Facebook. Roční výnos se očekává ve výši
2,4 až 6,6 mld. Kč. Podrobnosti najdete ZDE.

Vyšlo páté číslo zpravodaje OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo páté číslo zpravodaje „OPIK“ pro
žadatele v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém
naleznete užitečné praktické rady a informace. Podrobnosti najdete ZDE.
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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.

Vzpomínka na pololetní Klubový večer ICT UNIE!
Klubový večer ICT UNIE se uskutečnil v úterý 25. června 2019.
Prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček přednesl informace o aktuálním stavu
hlavních priorit ICTU, kterými jsou mj. „Návrh zákona o právu na digitální
služby“, „Digitálně technická mapa“ a „Digitální Česko“. Zájem členů a
atmosféra pracovně společenského setkání jsou zřejmé z následujících
obrázků:

V Česku roste e-commerce rychleji než průměr EU
V Česku roste elektronická komerce rychleji, než je průměr Evropské unie.
Zatímco meziroční růst v Evropě jako celku přesáhl loni 11 procent, v ČR to bylo
více než 17 procent. Na základě dat studie nadnárodní asociace Ecommerce
Europe to ve čtvrtek uvedla to Asociace pro elektronickou komerci (APEK),
která se na její přípravě za ČR podílela. ČTK o tom informovala v tiskové zprávě.
České e-shopy se podle ní těší oblibě českých zákazníků, kteří přeshraničně
nakupují jen z 19 procent. Podrobnosti najdete ZDE.

Obchodní mise „Digitální inovace“ do Japonska
Mise je určena pro inovativní, technologické firmy ze zemí střední a východní
Evropy, zabývající se internetem věcí, Průmyslem 4.0, umělou inteligencí,
kybernetickou bezpečností, virtuální a rozšířenou realitou, zpracováním dat a
dalšími přidruženými odvětvími. Termín: 24. října (čtvrtek) - 30. října (středa),
2019 Během tohoto termínu se v Japonsku uskuteční 2 významné akce:
Japan IT Week Autumn a Innovation Leaders Summit. Program je předběžný a
bude upřesněn během srpna-září 2019 a je uveden ZDE.
V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněný registrační formulář
společně s fotografií delegátů a logem firmy na email:
Mikulas_Kotrba@jetro.go.jp (CC: CPR@jetro.go.jp) do 31. července 2019.

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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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.

