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Nový člen ICT UNIE – Česká pošta s. p.
Novým členem ICT UNIE se 1. 4. stala Česká pošta, s.p.
Česká pošta poskytuje kvalitní služby občanům, firmám a státu. Je klíčovým
hráčem na poli balíkových zásilek, kontaktem mezi občany a státem zejména v
odlehlých oblastech a partnerem společností, kterým poskytuje komplexní
služby. Česká pošta disponuje unikátní sítí poboček, propracovaným
logistickým systémem a stojí na práci odborníků jak v poskytování služeb na
poštách, tak při zpracování a přepravě zásilek.
Česká pošta je tradičním partnerem státu v oblasti eGovernmentu, provozuje a
rozvíjí informační systém datových schránek a více než 900 kontaktních míst
Czech POINT. Certifikační autorita České pošty - PostSignum poskytuje služby
vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování
kvalifikovaného elektronického časového razítka.
Základní a další informace o společnosti najdete ZDE.

20. 4. 2021

Kalendář akcí ICT UNIE
Většina akcí ICT UNIE z.s. probíhají
v současné pokračující „koronavirové“
době také on-line.
V případě nedostatku informací neváhejte
a kontaktujte kancelář ICTU.

ICTU – PS Implementace zákona,
20/4/2021 od 10 – 12 hod.
Více způsobů připojení:
Připojit ke schůzce
Připojit se pomocí odkazu na schůzku

ZDE.

On-line přístup zdarma do databáze českých technických norem mají
nově studenti technických vysokých škol
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) nově nabízí studentům technických
vysokých škol zdarma přístup do on-line databáze českých technických norem
(ČSN) a souvisejících technických informací. Organizace má ze zákona na
starosti distribuci ČSN. Podrobnosti najdete ZDE.

Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy: Je to plán pro každého z
nás
Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo k NPO speciální web na adrese
www.planobnovycr.cz, který průběžně aktualizuje a kde je zveřejněna poslední
podoba plánu.

Golf Tour ICT UNIE 2021
13. 5. – noční golfový turnaj, Hostivař
10. 6. – OAKS Prague
22. 7. – Molitorov
12. 8. - Beřovice
24. 9. – KONOPIŠTĚ (18 jamek)

eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2021
Magazín Egovernment: „I v letošním roce bychom rádi tradičně ocenili ty, kteří
se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Opět tedy
sbíráme nominace do eOSOBNOSTI EGOVERNMENTU pro rok 2021“.
Jedná se o snahu Magazínu Egovernment a jeho partnerů poděkovat všem,
kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR. Poukázat na
skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování
rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další
atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.
Podrobnosti o tom JAK nominovat, v JAKÝCH KATEGORIÍCH, KOHO můžete
nominovat a samozřejmě KDO může nominace zaslat a ZA CO byste měli
někoho vlastně nominovat, najdete ZDE. V neposlední řadě se rovněž
dozvíte TERMÍNY, do kdy tak můžete činit.
Termín je stanoven na 30. 4. 2021.

ONLINE semináře AKADEMIE HAVEL
& PARTNERS
23. 4. Compliance (online)/ Adam Josef
(HAVEL & PARTNERS) Seifert Filip (SEIFERT
& PARTNEŘI)
30. 4. Změny v akciové společnosti po
novele ZOK (online)/Florián, Kunášek
(HAVEL & PARTNERS)
(Další podrobnosti najdete ZDE.

Umělou inteligenci v EU využívá sedm procent firem, v Česku méně
Umělou inteligenci loni v zemích Evropské unie využívalo sedm procent firem,
které mají alespoň deset zaměstnanců. Uvedl to v úterý evropský statistický
úřad Eurostat. Nejaktivnější jsou v tomto smyslu firmy v Irsku, naopak nejméně
umělou inteligenci využívají firmy v Lotyšsku. Česká republika je se šesti
procenty mírně pod unijním průměrem. Jednou z překážek razantnějšího
nástupu analytických nástrojů, které využívají algoritmy umělé inteligence, je
v tuzemsku roztříštěnost provozních dat. Je poměrně obvyklé, že jednotlivé
podniky využívají různé softwarové nástroje, jejichž data nejsou vzájemně
propojená.
Podrobnosti najdete ZDE.

Kalendář akcí – ostatní
ISSS online
Vzhledem
k současným
restrikcím
v souvislosti s koronavirovou pandemií,
které budou trvat minimálně do listopadu,
se organizátoři této populární akce rozhodli
uspořádat konferenci v poněkud odlišné
online podobě. Vychází tak vstříc veškerým
doporučením Ministerstva zdravotnictví,
Vlády ČR a krizového štábu. Podrobnosti na

https://isss.online/

Informační společnost EU v březnu 2021
Aktivity vrcholných orgánů EU se týkaly zejména:
- Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030 (mj. všechny
domácnosti v EU by měly mít gigabitové připojení),
- Rada schválila program Digitální Evropa (mj. poskytne finanční prostředky na
zavádění špičkových technologií v klíčových oblastech, jako je umělá
inteligence, superpočítače a kybernetická bezpečnost),
- Země EU se zavázaly k podpoře klíčových digitálních iniciativ (mj. Členské
státy přijaly konkrétní závazky ve 3 klíčových oblastech: konektivita, začínající
podniky a čisté digitální technologie.),
- Rada podporuje opatření usnadňující okamžité platby,
- Rada přijala závěry týkající se strategie EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Podrobnosti najdete ZDE.

Informace k daňovému balíčku
Dne 9. 4. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo informace k
daňovému balíčku, resp. s účinností zákona č. 609/2020 Sb. (zákon, kterým se
mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), zejména v
souvislosti s novelizací zákona č. 586/1992 Sb. (zákon o dani z příjmů) a zákona
č. 563/1991 Sb. (zákona o účetnictví). Bližší informace naleznete ZDE.

Aktualizace dokumentu Metodika pořizování, správy a způsobu
poskytování dat digitální technické mapy
Dne 1. 4. 2021 byl schválen dokument Metodika pořizování, správy a způsobu
poskytování dat digitální technické mapy (metodika ČÚZK) programu
Vysokorychlostní internet Výzvy III Vznik a rozvoj DTM VPS. Dokument
naleznete ZDE.
Dne 14. 4. 2021 došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních
technických map krajů programu podpory Vysokorychlostní internet. Datum
ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16.4.2021 09:00 na
16.9.2021 09:00. Více informací naleznete ZDE.
A dne 14. 4. 2021 došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních
technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). Datum ukončení příjmu
žádostí o podporu se prodlužuje z 16. 4. 2021 09:00 na 16.9.2021 09:00 hod.
Současně na webových stránkách API naleznete aktualizované časté dotazy
týkající se programu Vysokorychlostní internet. Více informací naleznete ZDE.

Webinář MPO a ÚPV „Jak COVID
změnil svět průmyslových práv" - 27.
4. 2021
Má probíhající pandemie vliv na způsob,
kterým podnikatelé chrání svá inovativní
řešení? Nabízí stát možnosti finanční
podpory inovativních řešení, které
přispívají ke zvládání pandemické krize?
Jaké slevy nabízí malým a středním
podnikům Úřad EU pro duševní vlastnictví?
Co je to „open Innovation“? Jak fungují
průmyslověprávní databáze? Jaký význam
má mimosoudní řešení sporů?
Podrobnosti ZDE.

