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připomenutí
 první verzi strategie schválila vláda 19.1.2011
– jako: Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko“

 druhou verzi strategie schválila vláda 20.3.2013
– jako „Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice“

novější (třetí) verze (zatím) neexistuje, nepřipravuje se

 srpen 2015:
– vláda schválila „Akční plán pro rozvoj digitálního trhu“
 s širším zaměřením (též: gramotnost, e-commerce, eGov, kyberbezpečnost)
 v oblasti elektronických komunikací:
– nepřináší nové cíle, ale hlásí se k již existujícím/nastoleným cílům:
 čerpat evropské fondy (průběžně)
 dopracovat Národní plán rozvoje sítí nové generace (do 9/2015)
 implementace směrnice ke snížení nákladů …..(do 1.1.2016)
 vybudovat registr pasivní infrastruktury (co nejdříve)

nesplněno
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co se podařilo realizovat z Digičeska?
 koordinace digitální agendy
– záměr (2013):
 koordinaci převezme Rada vlády + MPO, nutná je koordinace a konzultace se
všemi relevantními subjekty a odbornou veřejností …..

– realita (2016):
 hledá se koordinátor (nejnověji: vládní zmocněnec pro digitální agendu)
 resorty se hádají mezi sebou, koordinace je žalostná, konzultace minimální,
odborná veřejnost musí tvrdě bojovat za možnost být slyšena ….

 opatření ke snížení nákladů na NGA
– záměr (2013):
 Rada vlády vypracuje návrh, včetně zjednodušení administrativy a snížení
poplatků za věcná břemena

– realita (2016):
 na implementaci (transpozici směrnice EU) se stále pracuje
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co se podařilo realizovat z Digičeska?
 Strategie správy rádiového spektra
– splněno, základ pro aktivity ČTÚ (aukce, neutralizace spektra, …)

 další rozvoj TV a R vysílání
– řešeno průběžně, Strategie rozvoje terestrické televize v přípravě
na MPO, řešeno v mezinárodním kontextu
 problematika tzv. druhé digitální dividendy

 síťová neutralita
– 12/2013: ČTÚ vydal vlastní pravidla síťové neutrality
 „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při
poskytování služby přístupu k síti internet“

– (30.4.2016): účinnost unijních pravidel (z nařízení EU 2015/2120)

 IPv6 a DNSSEC
– většina úřadů plní, ale jsou i obvyklí neplniči
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co se podařilo realizovat z Digičeska?
 svoboda Internetu:
– záměr (2013):
 Opatření č.12: Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv
přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám
nebo on-line službám.

– realita (2016):
 MF ČR navrhuje blokování „internetových stránek“:
§ 82
Blokace nepovolených internetových her
(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit
v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek
s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).
Internet nemá stránky !!

o stránkách lze mluvit jen u služby WWW a protokolu HTTP

hry na Internetu lze hrát
i mnoha jinými způsoby
(aplikace, vlastní
protokoly atd.).
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co se podařilo realizovat z Digičeska?
 otevřená (open) data
– aneb: přístup ke všem
informacím, které generuje
veřejný sektor
– dnes (2016):
 funguje Národní katalog
otevřených dat
– součást Portálu veřejné správy

 (mnohé) subjekty veřejné správy
zveřejňují své data jako otevřená
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jaké je digitální Česko 2016?
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…malá reklama na závěr
 22. dubna 2016 – 23. dubna 2016
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děkuji za pozornost
@xmireknovak
jaromir.novak@ctu.cz
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