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Zasedání členů ICT UNIE – již za dveřmi!
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.
Děkujeme všem, kdo již potvrdili svou účast. Pokud máte zájem se výjezdního
zasedání zúčastnit, prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mailem
na sarka.stulova@ictu.cz do pátku 13. 9. 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.

Zákon o právu na digitální službu
Zákon, který by měl občanům garantovat právo do pěti let od jeho schválení
požadovat od státu veškerou komunikaci elektronicky, prošel úpravami a po
shodě zástupců sněmovních stran a odborného týmu zamíří na druhé čtení do
sněmovny. Podíleli se na něm poslanci ze všech parlamentních stran, vládní
zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci komerční sféry, zejména
ICT UNIE reprezentované Zdeňkem Zajíčkem. Podrobnosti najdete ZDE.

Bezpečnost sítí 5G
V návaznosti na doporučení Komise týkající se společného evropského přístupu
k bezpečnosti sítí 5G 24 členských států EU právě završilo první etapu prací, v
níž předložilo vnitrostátní posouzení rizik. Nyní by měly členské státy do
začátku října 2019 posoudit účinky přijatých opatření. Vnitrostátní posudky
mají dále sloužit jako podklad pro celounijní posouzení rizik, které by mělo být
dokončeno taktéž začátkem října 2019. Podrobnosti najdete ZDE.

ČTÚ: Monitorovací zpráva č. 8/2019
Monitorovací zpráva č. 8/2019 vydaná ČTÚ 15. srpna se mj. zabývá
problematice výpovědí. Firemní zákazníci si často neuvědomují, že předčasné
ukončování smluv na dobu určitou nebo jejich automatické prodlužování u nich
neprobíhá ve stejném režimu jako u spotřebitelů. Oproti nim u podnikatelů
zákon nelimituje maximální výši smluvní pokuty při předčasném ukončení
smlouvy, ani nenařizuje operátorům povinnost firemního zákazníka dopředu
informovat o automatickém prodloužení smlouvy a vyžádat si jeho souhlas
s tímto prodloužením.
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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.

Aktualizace programu INOSTART
Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo aktualizaci programu INOSTART,
který nabízí zvýhodněné záruky za úvěry začínajícím podnikatelům z celé České
republiky. Žádosti je ode dneška potřeba podávat podle nových pravidel. Úvěry
z programu INOSTART od 500 tisíc do 15 milionů Kč lze využít na financování
nákupu hmotného, nehmotného, investičního a neinvestičního majetku i na
pokrytí provozních nákladů. Financování poskytuje Česká spořitelna a záruky za
ně vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podrobnosti ZDE.

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2019
Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl 22.8.2019
aktualizaci
Harmonogramu
výzev
OP
PIK
pro
rok
2019.
K dispozici je na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na
záložce Obecné informace o OP PIK a také na webových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na
kartě „Přehled provedených změn“.

Výsledky čtvrtého turnaje ICTU GOLF TOUR 2019
Vítězem čtvrtého turnaje ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskutečnil 15.
července 2019 na hřišti Golf Mstětice, Mstětice 35, Zeleneč se stal Vladimír
Měkota.

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"

Na druhém místě se umístil David Janiurek a třetí skončil Roman Havlík.

Pozvánka na pátý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na pátý (závěrečný) turnaj v rámci pětidílné série
ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskuteční v pátek 20. září 2019 od 8:30 na
golfovém hřišti Konopiště, Tvoršovice 27, Benešov.
Program turnaje 20. 9. 2019 – 18 jamek, RADECKÝ

8:30 registrace, rozcvičení
9:30 první TeeTime (postupný start, max. 32 hráčů)
od cca 16:00 občerstvení po hře, vyhlášení výsledků turnaje a vyhlášení
výsledku letošní tour
Prosím o potvrzení Vaší účasti do pátku 13. 9.
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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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/konferenceabsolventi/.

Kyberbezpečnost
pro
správu - 24. 9. 2019

veřejnou

Konference Kyberbezpečnost pro veřejnou
správu se koná 24. 9. 2019 v
příjemných prostorech
Pivovaru
Staropramen. Příjemným benefitem bude
navíc atraktivní exkurze v historických
prostorech pivovaru včetně degustace
lahodných piv.
Členové ICTU mají 15% slevu.

