FÓrum lcT

Memorandum
jako
k založeni FÓra IcT
společnépIatformy profesníchsdružení
v oblasti informačnícha komunikačníchtechnologií

Informační
a komunlkační
technologie(IcT) Ve stá!e většímíĚeformují
prostĚedípro podnikatelskéaktivity a pĚispívajíke kvalitě života
obyvatelstva. Jsou charakterizoványnadprŮměrnymi tempy rŮstu,
vysokoudynamikoulnovacía nadresortním
pŮsobením.
Ke specifickym
rysŮm tohotoodvětvípatĚíivysoká investiční
náročnost
lnfrastrukturních
projekt a z toho p|ynou
cí požadavky
na vytváĚení
dlouhodoběstabi|ních
a
podmínekna rovni národníchpo!itika regulačních
nediskriminačních
pravide!.Takzvanédigitá|ní
hospodáĚství
mŮžepodstatnězv šitefektivitu
ve všechsektorechv.1iroby
a služeba vyrazněpĚispětk ukončení
recesea
nás|ednémuožlvení,a proto je v Evropskéunii i v da!šíchvyspě|'1ich
zemíchsystematickypodporováno.
V České
všaktěmto otázkám
repub|ice
nenívěnována dostatečnápozornosta to nevyhnute!něvede k našemu
zaostávání
a snižování
konkurenceschopnosti
v mezinárodním
srovnání.
Protose rozhodlaprofesnísdružení
o Asociaceprovozovatetr3
kabelov./ch
sítí(APKT)
a te|ekomunikačních
o Asociaceprovozovate!Ů
veĚejn'ichtelekomunikačních
sítí(APVTS)
. Českáasociaceelektronickfčn
romunikací(Čnrr)
o Českáasociacetelekomunikací
(Čnr)
. Sdružení
pro informační
(SPIS)
společnost
koordinovat svoje sl!í pfi prosazováníspo!ečnychzáměrŮ rozvoje
moderních
techno|ogií
a s!užebzaložením
FÓra IcT. Forummá ambicibyt
odborn1impartneremv!ády ČR,par|amentu,regu|ačních
rjĚadŮa da!ších
institucíveĚejnésprávy pri vytváĚenístrategick./cha !egislativních
dokument z ob|astlIcT a pri ;.ejichnaplĎování.
i dalším
Je otevĚené
asociacíma obdobnyimsubjektŮmsdružujícím
dodavatele,provozovatete
čiuživatele
IcT.
Prvnímcí|emFÓra ICT je Vypracováníspo|ečné
po|itikyasociacív ob|asti
ICT, která by měla b'it pĚedstavenaveĚejnostiv prŮběhu 1. čtvrtletí
201o.
V tomto materiá|uchceme
a) zdŮvodnit potĚebu nastavení priorit s cí|em zv'išit pĚedvídate|nost
v'ivoje pro investory i pro poskytovate|es|užeba začlenitstátní koncepci
rozvoje odvětvído mezinárodníhokontextu

b) specifikovatprioritníoblasti rozvoje ICT, mezi kter.imijsou v ob|asti
pĚístupové
infrastrukturyširokopásmové
a páteĚnísítě nové generace'
v oblasti s!užeb universá!níplatforffiY,konvergovanéslužby a nové
obchodnímodely a v oblasti ap|ikacísoftwarovénástroje pro státní a
veĚejnou
správu,Podnikání
a zábavu.
c) posouditadekvátnostregulačního
rámcez h|ediskastimulaceinvestica
prostĚedía navrhnout potĚebné
konkurencev novém multlfunkčním
pro
rozvojtrhu elektronickfchkomunikací
aktuallzace
v Čn i pro pĚípravu
stanovisekk jednánína evropskérovni.
d) s pĚihIédnutím
k trendŮm rozvoje IcT Ve vyspě|ch zemích
kvantifikovat dopady IcT na makroekonomickéukazateIe včetně
projektr3
muttipllkačních
efektŮ' analyzovatformy financování
a doporučlt
programyEU.
stimu|ační
aktivityve vazbě na rozvojové
Zahraniční
ana|Ýzvi provoznídata našichčlenŮjeonoznačně
svědčí
o tom,
že sektor IcT má obrovsk.ipotenciálnejen pro vytváĚeníekonomick./ch
hodnot a nov1ichpracovníchpĚíIežitostí,
ale ijako kata|yzátorrozvoje
veĚejnésprávy, Zdravotnictví,školstvía vzdělávání, obchodnícha
finančních
transakcív národními mezinárodnímměĚítku,zvyšování
rirovně poskytováníslužeb včetně rozvoje regionálníhopodnikánía
cestovníhoruchu, pĚispíváke zvyšováníkva!ityživotaobyvatel,stírání
rozdí|umezi městskymi a Venkovsk'imioblastmi a ke kvalitě žlvotního
prostĚedí.VěĚíme, že FÓrum IcT jako společná aktivita subjektŮ
pŮsobících
na trhu ICT v Čnbude prospěšnápro organick'irozvojcelénaší
spo!ečnosti.
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