Strategický plán Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.
VNICTP z.s. je spolek, který se soustřeďuje především na ochranu zájmů svých členů a zlepšování
podnikatelského prostředí v telekomunikacích.
Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z
nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské
soutěže v rámci Evropské unie. Pro své členy spolek primárně reprezentuje úspory nákladů na
činnosti související se vztahem k orgánům státní moci. Kromě úspory nákladů Spolek pro své
členy vyhledává, zpracovává a analyzuje a aktivně ovlivňuje vývoj legislativy (lobbying) a vydává
doporučení k opatřením z legislativy vyplývajících.

Okruhy činnosti VNICTP z.s. jsou rozděleny na tematické okruhy:
A) Usnadnění výstavby. Téma rezonující celou obcí ISP od malých, středních až po ty velké.
Problematika je popsaná v návrhu dokumentu Akční plán usnadnění výstavby – nedotační podpora.
B) Velkoobchodní přístup do fixních a zejména mobilních sítí. Konsolidace zejména mobilního trhu je
zřejmý fakt, a proto udržení konkurenčního prostředí je závislé na poskytování férových podmínek
velkoobchodního přístupu k infrastruktuře pro naše členy. Prosazování těchto principů je spojeno I s
návrhem aukce frekvencí pro sítě 5G.
C) Aktivní lobbying. VNICTP z.s. usiluje o zlepšení postavení elektronických komunikací vůči orgánům
státní moci v porovnání s ostatními inženýrskými sítěmi. Důkazem jsou dobré vztahy s Asociací krajů
a budování dobrého vztahu se Svazem měst a obcí a Svazu místních samospráv. VNICTP z.s. také
podepsal smlouvu o spolupráci s MPO. Za klíčové považuje i vzdělávání a popularizaci sektoru.
D) Ovlivňování zákonů a norem přímo se dotýkající služeb elektronických komunikací. VNICTP z.s.
pracuje se svými členy na problematice Triple Play služeb. Každá složka tohoto komplexního balíku
vede k zákaznické spokojenosti a udržení marže v podnikání našich členů. Může se jednat o případná
omezení v přístupu k síti Internet (blokování, hazard, Data retention a nařízení vyplývající z rizik
kybernetické bezpečnosti), VNICTP z.s. problematiku zpracovává a předkládá svým členům k
vnitrofiremní implementaci. VNICTP z.s. zpracovává evropskou i národní regulaci, připomínkuje ji a
informuje své členy.
Do této problematiky spadá i šíření převzatého televizního vysílání IPTV a souvisejícího zákonného
prostředí. VNICTP z.s. sleduje autorský zákon a jeho změny v rámci pracovní skupiny Autorská práva.

E) Evropská regulace, nový regulační rámec a z toho vyplývající doporučení pro členy. VNICTP z.s.
sleduje vývoj na Evropské úrovni i prostřednictvím svého členství v evropské organizaci ECTA. Pro
své členy poskytujeme informace o dění, záměrech a připravujeme obecná doporučení pro

vnitrofiremní implementace těchto nařízení.

F) Činnost členů spolku je ovlivňována regulací ze strany ČTÚ a ÚOHS, a činností dalších orgánů státní
správy. Spolek aktivně zastupuje svoje členy u těchto orgánů. Pro členy aktivně sleduje činnost
regulačních orgánů, zastupuje je v pracovních skupinách, zpracovává relevantní výstupy a analyzuje
regulační činnost těchto orgánů.
Strategický plán od října 2019 do odvolání.
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