
 

  

 

 

  

Pozor! Zasedání členů ICT UNIE - připomenutí 

Tradiční výjezdní zasedání členské základny ICT UNIE se uskuteční ve čtvrtek 

19. září 2019 v hotelu GOLF KONOPIŠTĚ (Tvoršovice 27, Benešov).  

Předběžný program zasedání: 

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, prosíme o potvrzení Vaší 

účasti e-mailem na sarka.stulova@ictu.cz do pátku 30. 8. 2019 včetně 

požadavku na zajištění noclehu. Další, víceméně technické pokyny a upřesněný 

program jednání obdržíte začátkem září. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně 

organizace výjezdního zasedání neváhejte kontaktovat kancelář ICT UNIE. 

Průzkum MPO: Využívání internetu v českých domácnostech 

Jak by měl vypadat internet v domácnostech? Ministerstvo průmyslu a 

obchodu a firma Grant Thornton Advisory to zjišťují v průzkumu, do kterého se 

může zapojit každý. Výsledky poslouží jako jeden z podkladů pro přípravu 

nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Podrobnosti 

najdete ZDE a také ZDE. A zapojit se můžete ZDE. 

Počet datových schránek překonal 1 milion 

Lidé už v Česku využívají 1 000 000 datových schránek. Symbolickou miliontou 

datovou schránku si její uživatel zřídil 5. srpna 2019. Spolu s tzv. pověřenými 

osobami dnes tento oficiální online způsob komunikace využívá 1 400 000 lidí. 

Přesně tolik lidí si už zvolilo, že se státem místo na úřadech a v úřední hodiny 

budou komunikovat online odkudkoli a v kteroukoli denní či noční 

dobu.   Zatímco úřady a firmy musejí datovky využívat ze zákona, u občanů a 

podnikatelů je zřízení i využívání dobrovolné. Podrobnosti najdete ZDE.   

Pozn. red.: Kdo si dnes vzpomene na „duchovní otce“ myšlenky datových 

schránek? 

Hledá se pokusné město pro první 5G síť 

„Hledáme město mezi 30 až 50 tisíci obyvateli, které by mělo mít rozvinutý 

průmysl, důležitý dopravní uzel, měla by tam být solidně zastoupená mladá 

generace, která moderní technologie hodně využívá, a třeba by tam měla být i 

univerzita. Na takovém městě chceme model odzkoušet a vychytat všechny 

mouchy. Vybrané město ale nebude ničím výjimečné, akorát bude mít síť dříve 

než ostatní.“ Více v rozhovoru ministra průmyslu Karla Havlíčka nejen o sítích 

5G. 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Zasedání členů ICT UNIE – 19. 9. 2019 

Tradiční výjezdní zasedání členské 
základny ICT UNIE se uskuteční ve čtvrtek 
19. září 2019 v hotelu GOLF KONOPIŠTĚ 
(Tvoršovice 27, Benešov). potvrzení Vaší 
účasti zašlete e-mailem na 
sarka.stulova@ictu.cz do pátku 30. 8. 
2019 včetně požadavku na zajištění 
noclehu. 
 
 

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. 

15/2019 13. 8. 2019 
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Mapování toku dat v celé Evropě 

 Monitorování toků údajů na území Evropské unie má strategický význam pro 

informování o rozhodovacích rozhodnutích EU, o investičních volbách v oblasti 

počítačových cloudů a o hodnocení konkurenceschopnosti evropské digitální 

ekonomiky. Evropská Komise proto zahajuje anonymně zjišťované průzkumy s 

cílem získat přehled o těchto datových tocích: kolik terabajtů dat je v 

současnosti Uloženo v infrastrukturách cloudů v Evropě? Objevují se v Evropě 

nějaké strategické "koridory toku dat"? Podrobnosti najdete ZDE. 

Živnostenský balíček MPO 

Mezi deset oblastí (podle MPO), které se v souvislosti se snižováním byrokracie 

musí změnit, patří kromě zmiňované statistiky a digitalizace také příprava 

legislativy, rozvoj rodinného podnikání, snížení nákladů na exekuce, 

zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, daně, formuláře, kontroly a 

dostupnost i přehlednost informací nutných pro podnikání. Podrobnosti 

najdete ZDE. 

Den vypnutí DVBT je bližší a bližší 

Vláda svým nařízením č. 199/2018 Sb. o Technickém plánu přechodu na 

standard DVB-T2 stanovila lhůty pro vypnutí vysílačů šířících zemské digitální 

televizní vysílání ve standardu DVB-T, přičemž nejzazším termínem je 30. 

červen 2020. Po tomto datu bude možné na klasickou anténu naladit zemské 

televizní vysílání jen v novém standardu.  

Harmonogram hlavních operací, tedy zapínání finálních celoplošných sítí DVB-

T2 (sítě 21, 22, 23 a 24) a vypínání sítí DVB-T (sítě 1, 2, 3 a 4), je rozložen mezi 

listopad 2019 a červen 2020 (s přestávkou v prosinci 2019). Vypínání stávajících 

sítí DVB-T bude zahájeno 27. listopadu 2019 v 23 hodin 59 minut, kdy budou 

vypnuty dva hlavní vysílače Praha Mahlerovy sady a Cukrák (jen programy 

České televize). V 1. čtvrtletí 2020 bude v rámci stávajících vysílacích sítí DVB-T 

postupně realizováno vypínání 50 vysílačů velkého výkonu a 49 vysílačů 

velkého výkonu bude vypnuto ve 2. čtvrtletí 2020. Plán vypínání konkrétních 

vysílačů lze nalézt ZDE. Další informace můžete nalézt ZDE. 

Změna adresy Regionální kanceláře API v Ostravě 

Od 1. srpna 2019 sídlí regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace 

API) pro Moravskoslezský kraj na adrese: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava 

/4. patro (budova Ostravia a.s.). 

Pozvánka na čtvrtý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019 - připomenutí 

Dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý (předposlední) turnaj v rámci pětidílné série 

ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 15. srpna 2019 od 15:00 

na Golf Mstětice, Mstětice 35, Zeleneč. 

Program turnaje 15. 8. 2019 – 9 jamek 

od 15:00 registrace, rozcvičení 

15:30 první TeeTime 

od cca 18,00 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. 

 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Seminář Aktuální výzvy OP PIK -  9. 9. 

2019 

SPČR ve spolupráci s Agenturou pro 
podnikání a inovace, vás zve na seminář na 
téma aktuální dotační příležitosti.  
Na semináři budou blíže představeny 
programy podpory Operačního programu 
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Účast na semináři je 
bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě 
prostor je účast pouze pro registrované. 
Registraci je nutné učinit nejpozději do 
6. 9. 2019. Registrace 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. 

 

Konference "Absolventi vysokých škol 
v České republice - mezinárodní, 
národní a institucionální perspektiva" 
Konferenci pořádá Centrum pro studium 
vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s 
Univerzitou Karlovou za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. dne 22. října  2019 v 
prostorách Univerzity Karlovy v Praze v 
Celetné ulici 20 v Modré posluchárně. 
Informace o konferenci jsou k dispozici na 
stránce https://www.csvs.cz/konference-
absolventi/. 
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