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Memorandum
k založeni FÓra IcT jako společné pIatformy profesních sdružení

v oblasti informačních a komunikačních technologií

Informační a komunlkační technologie (IcT) Ve stá!e větší míĚe formují
prostĚedí pro podnikatelské aktivity a pĚispívají ke kvalitě života
obyvatelstva. Jsou charakterizovány nadprŮměrnymi tempy rŮstu,
vysokou dynamikou lnovací a nadresortním pŮsobením. Ke specif ickym
rysŮm tohoto odvětví patĚí ivysoká investiční náročnost lnfrastrukturních
projekt a z toho p|ynou cí požadavky na vytváĚení dlouhodobě stabi|ních a
nediskriminačních podmínek na rovni národních po!it ik a regulačních
pravide!. Takzvané digitá|ní hospodáĚství mŮže podstatně zv šit efektivitu
ve všech sektorech v.1iroby a služeb a vyrazně pĚispět k ukončení recese a
nás|ednému ožlvení, a proto je v Evropské unii i v da!ších vyspě|'1ich
zemích systematicky podporováno. V České repub|ice však těmto otázkám
není věnována dostatečná pozornost a to nevyhnute!ně vede k našemu
zaostávání a snižování konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání.

Proto se rozhodla profesní sdružení
o Asociace provozovatetr3 kabelov./ch a te|ekomunikačních sítí (APKT)
o Asociace provozovate!Ů veĚejn'ich telekomunikačních sítí (APVTS)
. Česká asociace elektronickfčn romunikací (Čnrr)
o Česká asociace telekomunikací (Čnr)
. Sdružení pro informační společnost (SPIS)

koordinovat svoje sl!í pfi prosazování spo!ečnych záměrŮ rozvoje
moderních techno|ogií a s!užeb založením FÓra IcT. Forum má ambici byt
odborn1im partnerem v!ády ČR, par|amentu, regu|ačních rjĚadŮ a da!ších
institucí veĚejné správy pri vytváĚení strategick./ch a !egislativních
dokument z ob|astl IcT a pri ;.ej ich naplĎování. Je otevĚené i dalším
asociacím a obdobnyim subjektŮm sdružujícím dodavatele, provozovatete
či uživatele IcT.

Prvním cí|em FÓra ICT je Vypracování spo|ečné po|itiky asociací v ob|asti
ICT, která by měla b'it pĚedstavena veĚejnosti v prŮběhu 1. čtvrtletí 201o.
V tomto mater iá|u chceme
a) zdŮvodnit potĚebu nastavení priorit s cí|em zv'išit pĚedvídate|nost
v' ivoje pro investory i pro poskytovate|e s|užeb a začlenit státní koncepci
rozvoje odvětví do mezinárodního kontextu



b) specifikovat prioritní oblasti rozvoje ICT, mezi kter.imi jsou v ob|asti
infrastruktury širokopásmové pĚístupové a páteĚní sítě nové generace'
v oblasti s!užeb universá!ní platforffiY, konvergované služby a nové
obchodní modely a v oblasti ap|ikací softwarové nástroje pro státní a
veĚejnou správu, Podnikání a zábavu.
c) posoudit adekvátnost regulačního rámce z h|ediska st imulace investic a
konkurence v novém mult lfunkčním prostĚedí a navrhnout potĚebné
aktuallzace pro rozvoj trhu elektronickfch komunikací v Čn i pro pĚípravu
stanovisek k jednání na evropské rovni.
d) s pĚihIédnutím k trendŮm rozvoje IcT Ve vyspě| ch zemích
kvantifikovat dopady IcT na makroekonomické ukazateIe včetně
muttipllkačních efektŮ' analyzovat formy financování projektr3 a doporučlt
stimu|ační aktivity ve vazbě na rozvojové programy EU.

Zahraniční ana|Ýzv i provozní data našich členŮ jeonoznačně svědčí o tom,
že sektor IcT má obrovsk.i potenciál nejen pro vytváĚení ekonomick./ch
hodnot a nov1ich pracovních pĚíIežitostí, ale ijako kata|yzátor rozvoje
veĚejné správy, Zdravotnictví, školství a vzdělávání, obchodních a
finančních transakcí v národním i mezinárodním měĚítku, zvyšování
rirovně poskytování služeb včetně rozvoje regionálního podnikání a
cestovního ruchu, pĚispívá ke zvyšování kva!ity života obyvatel, stírání
rozdí|u mezi městskymi a Venkovsk'imi oblastmi a ke kvalitě žlvotního
prostĚedí. VěĚíme, že FÓrum IcT jako společná aktivita subjektŮ
pŮsobících na trhu ICT v Čn bude prospěšná pro organick'i rozvoj celé naší
spo!ečnosti.
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