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Číslo
opatření

Předmět opatření

1.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu přebírají koordinační roli v problematice
Digitální agendy. Nedílnou součástí této koordinace je i konzultační
mechanismus se všemi relevantními subjekty a odbornou veřejností, jež
mohou být konkrétním opatřením dotčeny.

2.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost s cílem dále
maximalizovat mezinárodní konkurenceschopnost České republiky vypracuje
materiál, který bude zahrnovat zejména následující oblasti:
a) jednotný digitální trh,
b) interoperabilita,
c) důvěra a bezpečnost při využívání digitálních služeb i s ohledem na
priority České republiky při projednávání nové legislativy Evropské unie
v oblasti ochrany osobních údajů,
d) výzkum a inovace včetně podpory vytváření dlouhodobých společných
výzkumných projektů nebo center v oblasti ICT s mezinárodním
dosahem,
e) dovednosti a začlenění,
f) zaměstnanost v oblasti ICT s cílem připravit opatření reagující na skladbu
pracovního trhu v oblasti ICT a dále úpravy pracovněprávního prostředí
s ohledem na měnící se způsoby organizace práce, kultury zaměstnání
a nabídky kariérních příležitostí s cílem mimo jiné zlepšit atraktivitu
a dostupnost flexibilních forem pracovních vztahů,
g) využití přínosu ICT pro společnost včetně celkové strategie integrovaného
řešení řízení investic do ICT ve státní správě a postupy k zavádění
sdílených center služeb,
h) mezinárodní aspekty Digitální agendy.

3.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost vypracuje návrh
dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití
veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na
snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. Tento návrh po veřejné
konzultaci předloží vládě ke schválení.

4.

Český telekomunikační úřad připraví a vydá Strategii správy rádiového
spektra. Tato strategie v rámci politického směřování a cílů uvedených v této
státní politice a v souladu se světovými a evropskými harmonizačními
dokumenty vytvoří předpoklady pro naplnění cílů Digitální agendy
a Digitálního Česka.

5.

V souvislosti s připravovanou spektrální strategií provede Český
telekomunikační úřad revizi využití spektra v pásmu 470 - 790 MHz s cílem
harmonizovat zájmy a potřeby televizních vysílacích sítí a vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu. Cílem je zajištění plošné kontinuity dostupnosti
stávajícího rozsahu televizního vysílání a jeho rozvoje a úspora spektra pro
další využití zejména pro vysokorychlostní přístupové sítě.

6.

Český telekomunikační úřad zajistí udržování aktuální podoby technického
rámce pro zemské digitální televizní vysílání formou národního D-booku,
který obsahuje minimální požadavky na technické vlastnosti televizních
přijímačů zemského vysílání prodávaných v České republice. Český
telekomunikační úřad současně vhodnou formou bude prezentovat tyto
minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů, které
budou schopny přijímat signál standardu DVB-T2 a kompresního formátu
nejméně H.264/MPEG4 se zpětnou kompatibilitou na standard DVB-T formát
MPEG2, s cílem zvýšit informovanost o dalším vývoji a ochranu spotřebitele.

7.

Český telekomunikační úřad na základě svých zjištění na trhu a v souladu
s platnou právní úpravou v zákoně o elektronických komunikacích a v souladu
s pozicí Sdružení BEREC a Evropské komise vydá obecná pravidla
a doporučení pro využívání řízení datového provozu a dále vhodné měřicí
prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu
k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu.

8.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále prosazovat plnění povinností
vyplývajících z usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727, ke Zprávě
o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6), a podporovat přechod na
IPv6 a napomáhat k úspěšné implementaci na úrovni veřejné správy.

9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží vládě ke schválení materiál
zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při
využívání jejích elektronických služeb.

10.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude sledovat a vyhodnocovat dopady
využívání nových technologií v oblasti ICT a podporovat samoregulační
mechanismy, neboť by nemělo být primárním cílem implementovat státní
regulaci na jakoukoliv novou technologii. Zároveň vždy bude zkoumána
zejména otázka bezpečnosti a spolehlivosti, ochrana soukromí, zabezpečení
kritické infrastruktury (kybernetická bezpečnost), etiky, interoperability, řízení
a technických norem. Stěžejní je pravidelný dialog mezi státní správou
a soukromou sférou.

11.

Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského
práva v digitálním prostředí.

12.

Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup
k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo
on-line službám.
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13.

Předseda Legislativní rady vlády vyhodnotí a případně předloží návrh na
změnu Legislativních pravidel vlády, který zohlední požadavek, aby návrhy
právních předpisů byly posuzovány i s ohledem na dopad na digitální
ekonomiku v případech, které se digitální ekonomiky týkají, a podle principů
uvedených v této státní politice.

14.

V rámci rozvoje znalostní a informační společnosti je nutné zajistit, aby
všichni měli přístup prostřednictvím internetu obecně ke všem informacím,
které generuje veřejný sektor. Výjimky může stanovit pouze zákon.
Dále je nutné zavést spravedlivé a nediskriminační podmínky pro přístup
soukromého sektoru k informacím veřejného sektoru. Česká republika musí
usilovat o otevřenou státní správu na základě právních předpisů a praktických
opatření, jako je poskytování údajů ve strojově čitelném formátu.
Ministerstvo vnitra proto v rámci přípravy legislativních opatření souvisejících
s projednávanou revizí směrnice č. 2003/98/ES, o opakovaném použití
informací veřejného sektoru, provede analýzu rozsahu informací, které jsou
podle jednotlivých právních předpisů povinně zveřejňovány subjekty
veřejného sektoru (povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím). Nebude-li možné považovat okruh
povinně zveřejňovaných informací podle výsledků analýzy z hlediska cílů
tohoto materiálu za dostatečný, navrhne Ministerstvo vnitra změnu právní
úpravy k rozšíření okruhu povinně zveřejňovaných informací tak, aby došlo
k naplnění zásady otevřené a občanům přístupné veřejné správy.

15.

Úřad pro ochranu osobních údajů bude vývoj a aplikaci nových technologií
sledovat a v případě selhání samoregulačních mechanismů v návaznosti na
dozorové poznatky ze své činnosti navrhne řešení a dále bude posilovat
informovanost jednotlivců a jejich odpovědné nakládání s osobními údaji.
Bude-li to nezbytné, navrhne i změnu právní úpravy.
Přestože ochrana osobních údajů je do značné míry harmonizována na úrovni
Evropské unie, Česká republika by měla při přijímání jakýchkoliv dalších
opatření, zejména legislativních, zajistit vždy spravedlivou rovnováhu mezi
ochranou osobních údajů na straně jedné a svobodou podnikání a svobodným
šířením a přijímáním informací na straně druhé. Rovněž při nastavení
konkrétních povinností je třeba přihlédnout k jejich účinnosti a vymahatelnosti
v internetovém prostředí.

16.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje společně s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy Strategii pro zvýšení digitální gramotnosti
a rozvoj elektronických dovedností občanů s cílem rozvíjet optimální nástroje
tak, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby
byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních
a komunikačních technologiích a globalizaci. Mezi další cíle patří snižování
digitální propasti a zajištění, resp. zvýšení, celkové úrovně digitální
gramotnosti občanů a tím posílení české ekonomiky a její konkurenceschopnosti.

17.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále na národní i mezinárodní úrovni
podporovat, aby v otázkách správy internetu byly před případnými
legislativními a regulačními opatřeními upřednostněny principy samoregulace
založené na konsensu zúčastněných subjektů.
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