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Zasedání členů ICT UNIE – již za osm dní!!!
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.

Ocenění za návrh Zákona o právu na digitální služby
V rámci konference v Mikulově byli za návrh, realizaci a podporu Zákona o
právu na digitální služby oceněni
Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE,
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec
pro IT a digitalizaci a skupina
poslanců pod vedením Ivana
Bartoše, předsedy výboru pro
veřejnou správu a regionální rozvoj
PSP ČR.

Vážení členové,
první verzi pilotního SaaS katalogu eGovernment cloudu, tak jak jej připravila
Pracovní skupina pro cloud computing, Vám byla zaslána emailem dne 4. září
2019. Jedná se o pilotní katalog, tedy nebylo cílem obsáhnout v něm všechny
kategorie aplikačních cloudových služeb. Vaše připomínky a náměty k tomuto
katalogu, případně i vaše návrhy na vaše zapojení do práce na tomto katalogu
zasílejte na adresu sarka.stulova@ictu.cz a to nejpozději do 20. 9. 2019.
Základní informace Ministerstva vnitra o projektu eGovernment cloud najdete
zde: https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx
Předem děkujeme za váš aktivní přístup.

9. 9. 2019

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.

Návrh na zavedení digitální daně předložen vládě
Ministerstva financí zaslalo 5. září 2019 vládě návrh na zavedení digitální daně
v České republice, který podle jeho názoru narovnává podmínky v českém
daňovém prostředí. Návrh zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na
vybrané internetové služby poskytované v ČR. Digitální dani budou podléhat
společnosti s globálním obratem nad 750 mil. eur ročně, které na území ČR
dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. Kč za uskutečněné
zdanitelné služby. Dani přitom budou podléhat jednotlivé služby tehdy, pokud
u nich bude překročena minimální hranice pro jejich zdanění. Nová daň nebude
zdaňovat konečné uživatele. Podrobnosti najdete ZDE.

Kalendář akcí – ostatní

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.

Poslanecká sněmovna a její 34. schůze
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry
Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně
některých zákonů /sněmovní tisk 447/, který bude projednáván ve druhém
čtení, je v návrhu programu nadcházející 34. schůze zařazen jako 45. bod.
Podrobnosti najdete ZDE.

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů ke kamerám a kamerovým systémům
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil pracovní překlad pokynů
Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (Sbor), týkajících se kamer a
kamerových systémů. Podrobnosti ZDE.

Zpravodaj OPIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo šesté číslo zpravodaje OPIK pro
žadatele
v
Operačním
programu
Podnikání
a
inovace
pro
konkurenceschopnost, ve kterém naleznete praktické rady, informace o
výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.
Všechna čísla zpravodaje jsou k dispozici ZDE.

Spuštěno přihlašování projektů EGOVERNMENT THE BEST 2019
U příležitosti konference v Mikulově bylo spuštěno přihlašování projektů do
letošní soutěže a sbírky projektů Egovernment The Best 2019 - ICZ.
Podrobnosti o soutěži naleznete ZDE. Přihlašovací formulář je k dispozici ZDE.

Pozvánka na pátý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019 – připomenutí
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.
strana 2

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/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.

