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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. března 2013 č. 203 

 
o aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 

Cesta k digitální ekonomice 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje aktualizovanou Státní politiku v elektronických komunikacích - 
Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice, uvedenou v části III materiálu 
č.j. 235/13; 
 
            II. ukládá 
 
                1. předsedovi Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
realizovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu do 30. června 2013 opatření 
č. 1, uvedené v příloze tohoto usnesení, 
 
                2. předsedovi Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
realizovat do 31. prosince 2013 opatření č. 2 a 3, uvedená v příloze tohoto usnesení,  
 
                3. předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
                    a) předložit vládě do 31. prosince 2013 Strategii správy rádiového spektra 
podle opatření č. 4, uvedeného v příloze tohoto usnesení, 
 
                    b) realizovat do 31. prosince 2013 opatření č. 7, uvedené v příloze tohoto 
usnesení a zajistit do 30. června 2014 vhodné měřicí prostředky, 
 
                4. ministru průmyslu a obchodu  
 
                    a) předložit vládě do 30. září 2013 informaci o realizaci opatření č. 9,    
uvedeného v příloze tohoto usnesení, 
 
                    b) předložit vládě do 28. února 2014 zprávu o plnění všech opatření,    
uvedených v příloze tohoto usnesení, 
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                    c) zabezpečit ve spolupráci s ostatními ministry a vedoucími ostatních 
ústředních orgánů státní správy splnění cílů státní politiky, uvedené v bodě I tohoto 
usnesení, 
 
                5. ministryni kultury ustavit do 30. června 2013 Pracovní skupinu pro      
aplikaci autorského práva v digitálním prostředí podle opatření č. 11, uvedeného         
v příloze tohoto usnesení, 
 
                6. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády realizovat do 30. září 2013 
opatření č. 13, uvedené v příloze tohoto usnesení, 
 
                7. ministryni práce a sociálních věcí realizovat společně s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy do 30. června 2015 opatření č. 16, uvedené v příloze tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

ministři a vedoucí ostatních  
ústředních orgánů státní správy, 
předseda Rady vlády pro konkurenceschopnost 
a informační společnost 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


