
Dotace nakonec pro každého?

Jakub Rejzek



http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Mapa

http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Mapa


Mapa penetrace NGA přípojkami

Mapa vychází z dat sebraných na jaře 2016 v GSD od všech operátorů. Podle ČTÚ formulář 
obdrželi od 97% podnikatelů. 

Struktura dat:
- stávající přípojky
- investiční výhled do 3 let 

Pracovní skupina na ČTÚ se dohodla na mapování a později na ochraně investic přípojky s 
kapacitou stahování dat 30+ Mbps. Více na dalším slidu. 

Tato data „barví“ mapu. GSD bude pokračovat každý rok. Vřele doporučujeme se jimi 
zabývat a odevzdávat je poctivě. Vyhodnocení penetrace je průběžné, a řekl bych, další 
dotace či jiná veřejná intervence může vypuknout kdykoliv. 



Mapa penetrace NGA přípojkami

Uznatelné jsou přípojky:
(odkaz na podklad pro GSD)

Díky těmto podkladům bylo možné vytvořit mapu penetrace – ale s jednou chybou. Hrubou.  
Mapovala připojení do všech evidenčních čísel. Včetně těch ve kterých nikdo nebydlí. Tedy, 
pokud nemá trvalé bydliště v garáži. 

Tato chyba vytvořila paradox, kdy za bílé místo byla považované i oblasti skrz naskrz 
prokabelovaných sídlišť. 

Po odstranění této chyby probíhá nová veřejná konzultace. Další slide. 

https://docs.google.com/document/d/1s1f7zI8W6ZgFi2qFD7KhDRe8Mwzg7BeuAXQNN9o6eH4/edit?usp=sharing


Veřejná konzultace
VK je docela užitečný nástroj. Je z principu veřejná a slouží k zamezení případných zdržení, 
nedorozumění a zmaření času a prostředků. 

Vřele doporučuji veřejnou konzultaci provést každému podnikateli – i bez zájmu o dotace. 

- umožnuje připomínkovat návrh Intervenční oblasti
- její velikost, případnou příliš velkou geografickou vzdálenost separovaných ZSJ

- dá se namítat barva oblasti, protože podle Vás je zde dostatečná penetrace třeba Vaší sítě 
(nebo cizí), a ZSJ je identifikovaná jako oblast s tržním selháním
- 40% více infrastruktur, 50% jedna infrastruktura (přísné nastavení)

- obecné chyby, které by mohly vést k poškození zájmů soukromého sektoru nebo státu.
Konzultace je do 24.3.2017, je na žádost Platformy docela dobře zpracovatelná, a to i 
strojově. Pochvala MPO. 
Jak pracovat s mapou? 

http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Mapa


Intervenční oblasti
Intervenční oblasti jsou navrženy MPO, (lze konzultovat), jako logický shluk ZSJ.

- vynechává bílé oblasti bez obyvatelstva 
- jednotlivé ZSJ mohou být i dost daleko od sebe
- lze je pokrývat v konsorciích, anebo vypracovat projekt na ZSJ, která Vás zajímá
- ale projekt dostane vždy pouze ten, kdo pokryje větší procento z intervenční oblasti
- hodnotí se bodovacím systémem, daným v kritériích hodnocení. Odkaz vede na 

předposlední verzi. 
- i pokrytí jedné ZSJ je možné, pokud není zájem jiným, větším projektem v dané IO. 
- Zde je namístě dotaz na MPO, jak se bude postupovat, pokud budou dvě žádosti o 

posouzení projektu na Intervenční oblast, ale nebudou se krýt v jednotlivých ZSJ. 
- Jak to bude posuzováno? 

https://drive.google.com/file/d/0B-2q_VcwMte6WkRrWVFWVWQ2RDA/view?usp=sharing


Další podmínky 
Nic není růžové, jenom sako paní Rejzkové.

- veřejné prostředky znamenají povinnosti, bez ohledu na to, kolik jich je
- dotace jsou na pasivní část sítě, uznatelné náklady jsou vyjmenované v podkladech MPO 
- čas na dotazy – jsou uznatelná i věcná břemena? Jak to dopadlo na Monitorovacím 

Výboru?
- povinný velkoobchodní přístup do infrastruktury
- záměr rezervy pro státní správu
- povinná velkoobchodní nabídka, včetně VULA  



Děkuji Vám za pozornost.

Jakub Rejzek 
Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s

jakub.rejzek@vnictp.cz


