Vážená pan
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
V Českém Brodě, dne 29. prosince 2021
Č.J. MMR-103334/2021-14

Vážený pane ministře,
jménem celé naší asociace si dovoluji Vám pogratulovat k vedení tak významného ministerstva, jakým je
Místní rozvoj. Pro nás, jako pro organizaci usilující mimo jiné o odstraňování bariér ve výstavbě sítí
elektronických komunikací je dvakrát dobrou zprávou, že tuto instituci povedete právě Vy a potvrdíte
důležitost některých témat týkajících se digitalizace také v roli vicepremiéra Vlády ČR.
Děkuji za zaslaný materiál k programovému prohlášení Vlády ČR v oblasti digitalizace. Vzhledem k tomu,
že není příliš velký prostor pro cizelování textu, zasíláme – po poradě také s kolegy z ostatních asociací,
několik bodů k doplnění či ke zvážení.
A) Konektivita a rozvoj sítí:
- považujeme za vhodné, aby přímo v programovém prohlášení byl zanesený nástroj pro
koordinaci staveb ve stádiu investičního záměru. MMR ČR nedávno představilo koncept
takového záměru, který vítáme. Dejme si jej ale také do strategických úkolů tak, aby připojení
k „Databázi záměrů“ bylo bráno jako nepsaná povinnost i pro ostatní orgány státní správy a
investory podle klíče „něco za něco“.
- považujeme za vhodné vyjmenovat pokrytí dálničních a železničních koridorů jako cíl Vlády
ČR
B) Kybernetická bezpečnost
- věta „Na úrovni regulátorů ČTÚ a RRTV posoudíme licenční politiku vzhledem k nové potřebě
koncepce informační a kybernetické bezpečnosti tak, aby zajišťovala předvídatelné právní a
tržní prostředí“ by měla být přeformulována nebo zcela vypuštěna.
Oslovování RRTV ve věcech licenční politiky vztažené ke kybernetické bezpečnosti
informačních sítí nemá podle našeho právního názoru význam, v případě ČTÚ přidělování
licencí (oprávnění) není tento ústřední orgán relevantní. Celé souvětí je věcně nepřesné a
matoucí, legislativa týkající se kybernetické bezpečnosti vychází především z evropské
legislativy. Ta je v současné době právě kvůli zvyšujícím se kybernetickým hrozbám
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novelizována a ani v navrhované podobě se nepočítá s podmíněným přidělování některého
z oprávnění – ať už k podnikání či k využívání spektra.
C) Terminologie. Rádi bychom, aby sítě určené pro vysokokapacitní přenos dat nebyly označovány
pojmem vysokorychlostní. Fakticky označení vysokorychlostní není nesprávné, působí však
záměnu pojmů s jinými technickými infrastrukturami. V našem oboru se proto ustálil pojem
přenosová kapacita.
Toliko pouze telegraficky k dokumentu, který jsme obdrželi k připomínkám. Ujišťuji Vás, pane ministře, že
Vám budeme k dispozici pro konzultace v okruhu témat digitalizace, tolik důležitých pro rozvoj naší krásné
republiky.
S přátelským pozdravem
Jakub Rejzek, MBA, LL.M
prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.
Vrátkov 116, 282 01 Český Brod
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