
 

 

 

 

  

Představenstvo ICT UNIE schválilo přijetí nového člena  

Od 1. června 2016 se stane novým členem ICT UNIE společnost TECHNISERV IT, 

spol. s r.o. Společnost TECHNISERV IT, včetně dceřiné společnosti SOFTWARE 

DEVELOPMENT, spol. s r.o., zaměstnává více jak 70 zaměstnanců, jejich roční 

obrat přesahuje 200 mil. CZK a pokrývá široké spektrum činností a služeb 

v oblasti vývoje software, aktivních datových infrastruktur a informačních 

systémů dle přání zákazníka. TECHNISERV IT, spol. s r.o. je 

dodavatelem komplexních informačních a komunikačních technologií 

s důrazem na servisní podporu řešení.  

Pražské stavební předpisy  

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 

Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., nařízení, kterým se 

stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 

stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Nařízení bylo 

vydáno 30. května pod číslem 10/2016, ve sbírce č. 7 a nabývá účinnosti dne 1. 

srpna 2016. 

Jednání nad Národním plánem rozvoje sítí nové generace s ministrem 

Mládkem 

Dne 3. června se uskuteční na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání 

neformální Platformy odborné veřejnosti ze sektoru ICT s ministrem Janem 

Mládkem. Předmětem jednání budou zejména dosažený pokrok v přípravě 

Národního plánu rozvoje sítí nové generace a další průběh spolupráce v blízké 

budoucnosti, tj. zejména příprava dokumentů nutných pro zahájení čerpání 

dotací z programu OP PIK. MPO vydalo dne 26. května tiskovou zprávu, ve 

které uvedl ministr Jan Mládek k národnímu plánu pro rychlý internet: Jedeme 

přesně podle scénáře. 

Je stále nedostatek odborníků IT? 

Podle personálních agentur se i v roce 2016 prohloubí nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil v sektoru informačních technologií. V celé 

republice v technických oborech dnes chybí tisíce zaměstnanců, přitom 

například technické univerzity ročně opouští jen 18 000 absolventů. Tento 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků pociťuje celá Evropa. Současně do 

České republiky přichází další a další IT a podobně zaměřené firmy. A tak 

stávající společnosti mají problém udržet své kmenové zaměstnance. Probíhá 

boj o IT odborníky. Bližší podrobnosti např. ZDE. 

  

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 8. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 8. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

PS Vzdělávání – 14. 6. 2016 
Jednání PS Vzdělávání se koná ve středu 
14. června 2016 od 15,30 hod. v sídle ICT 
UNIE. 

Představenstvo ICT UNIE– 15. 6. 2016 
Zasedání Představenstva ICT UNIE se koná 
ve středu 15. června 2016 od 11,00 hod. v 
sídle ICT UNIE. 

 
Jednání ŘVIS – 15. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro informační 
společnost se koná ve středu 15. června 
2016 od 13,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
 

Legislativní komise EK a PS 
Usnadnění výstavby – 15. 6. 2016 
Jednání spojených skupin se koná ve 
středu 15. června 2016 od 13,00 hod. 
v sídle ICT UNIE. 

Workshop ICT UNIE a Národního 
centra kybernetické bezpečnosti – 
20. 6. 2016 
Workshop se uskuteční v pondělí 20. 
června 2016 od 13:00 hodin v Top hotelu 
Praha. Pozvánku vč. programu, obdrží 
členové e-mailem. 

Jednání ŘVEK – 22. 6. 2016 
Jednání Řídícího výboru pro elektronické 
komunikace se koná ve středu 22. června 
2016 od 9,00 hod. v sídle ICT UNIE. 
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http://www.techniserv-it.cz/
http://www.techniserv-it.cz/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2016_sb_hl_m_prahy.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2016_sb_hl_m_prahy.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2016_sb_hl_m_prahy.html
http://www.mpo.cz/dokument175343.html
http://www.businessit.cz/cz/i-v-roce-2016-bude-nedostatek-it-odborniku.php


 
 

 

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Bruselu 

Dne 26. května 2016 se v Bruselu konalo zasedání Rady pro 

konkurenceschopnost (tisková zpráva), která se mj. zabývala Strategií pro 

jednotný digitální trh a Rady pro telekomunikace (tisková zpráva), jejíž 

tématem byl mj. přezkum regulačního rámce elektronických komunikací. 

Ministr Jan Mládek na zasedání uvedl, že v rámci přezkumu se nemají měnit 

hlavní zásady stávajícího regulačního rámce elektronických komunikací.  

Korespondenční volby poštou, proč ne elektronicky? 

Zatímco v Rakousku o novém prezidentovi nedávno rozhodly korespondenční 

hlasy zejména ze zahraničí, až 300 tisíc Čechů dlouhodobě žijících v cizině se 

možnosti zasáhnout do voleb formou hlasu v obálce jen tak nedočká. Češi 

v cizině mohou hlasovat jen osobně na ambasádách či konzulátech, což je ve 

velkých zemích pro mnohé z nich problém. Proč však nejít cestou 

elektronickou? Je zde větší riziko machinací než v případě „papírové“ volby? 

Podrobnosti ZDE. 

Pozn. red.:  

A není to prostor pro aktivitu ICT UNIE? 

Prezident ICT UNIE v ČRo 

Záznam rozhovoru prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka v Českém rozhlase 

stanici Plus, který se uskutečnil dne  25. května 2016, najdete zde: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3635859. Nově zvoleného prezidenta ICT 

UNIE se David Šťáhlavský ptal, jak se jako právník dostal k elektronické 

komunikaci a jak se mu podařilo realizovat projekty jako je "Czech POINT". 

Nařízení eIDAS – účinnost se blíží  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/20014 ze dne 23. července 

2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/96/ES bude 

účinné a závazné již od 1. 7. 2016. Tedy již za jeden měsíc a jeden týden! 

Podrobnosti k problematice spojené s uvedeným nařízením zpracované 

Ministerstvem vnitra naleznete v sekci „eIDAS, Elektronický podpis“ webu MV. 

Ministerstvo vnítra zpracovalo návrh zákona o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce. Návrh zákona byl odeslán do Poslanecké 

sněmovny, (sněmovní tisk č. 763). Projednávání tisku je navrženo na pořad 47. 

schůze (od 24. května 2016 – konkrétní den zatím neurčen). Současně by měl 

být projednáván i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Aktuálně ze Svazu průmyslu a dopravy 

Elektronický bulletin Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) č. 22/2016 ze dne 

30. května 2016 najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Semináře Úřadu průmyslového 
vlastnictví  
Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v 
rámci podpory mezinárodní 
konkurenceschopnosti českých firem 
seminář: 
Úvod do problematiky průmyslových práv, 
dne 15. června 2016, 
vždy od 9:30 – 12:30 hod. Bližší 
podrobnosti: zhanzalova@upv.cz. Účast je 
bezplatná. 

Konference ITAPA 2016 – 9. 6. 2016 
Konference ITAPA 2016 se koná 
v Bratislavě dne 9. června 2016. 
Registrace a program naleznete zde: 
http://www.itapa.sk/. Členové ICT UNIE 
mají možnost využít 15 % slevy. 

 
Konference Kolaborativní ekonomika 
– příležitost pro podniky a 
spotřebitele – 14. 6. 2016 
MPO pořádá dne 14. června 2016 od 
13,30 hodin konferenci Kolaborativní 
ekonomika – příležitost pro podniky a 
spotřebitele. Přihlášky zde:  
kochanova@mpo.cz a vyletalova@mpo.cz  
nejpozději do 7. 6. 2016. 

Seminář Průmyslové firmy na 
sociálních sítích – 16. 6. 2016 
Seminář Průmyslové firmy na sociálních 
sítích se koná v Ostravě, ArcelorMittal 
Univerzita, dne 16. června 2016 od 9,00 
hod  do 12,00  hod. Účast na semináři je 
ZDARMA do naplnění kapacity sálu. Svou 
účast můžete potvrdit do 13. června 2016 
na registrační formulář. V případě dotazů 
emailem kontaktuje Alenu Šormovou 
alena.sormova@amic.cz. 
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