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23 odborných sekcí:

16. Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu předseda: Zdeněk Zajíček 

18. Sekce IT a telekomunikací předsedkyně: Hana Továrková 

V každé sekci

• Předseda

• Tajemník

• Pracovní platformy a skupiny 

Úkolem pracovních skupin a sekcí je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a 
podmínky pro hospodářský růst.

V rámci pracovních sekcí a skupin mohou pracovat i nečlenové hospodářské komory.

Platforma ICT průmyslu
pracovní skupina IT a telekomunikace

pracovní skupina  e-Commerce

pracovní skupina e-Government

Platforma ICT průmyslu
při Hospodářské komoře ČR

Platforma vznikla na jaře 2016 
jako partner vlády pro přípravu Národního plánu rozvoje sítí nové generace.

Měla 4 pracovní skupiny:
1) Definice, parametry sítí NGA
2) Nedotační podpora
3) Dotační podpora
4) Velkoobchodní nabídka
Každá skupina se podílela na přípravě své části NPRSNG

V současné době 2 pracovní skupiny
1) Nedotační podpora (usnadnění výstavby NGA)
2) Dotační podpora (dotace NGA)
3) Kolektivní správa autorských práv (jednání s kol. správci)

A vzniká nová ad hoc pracovní skupina
3) Technické normy (pro sítě elektronických komunikací)

Členy Platformy ICT průmyslu jsou:
• Asociace operátorů digitální telefonie (AODT)
• Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR (APKT)
• Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)
• Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK)
• Česká asociace telekomunikací (ČAT)
• Český telekomunikační klastr (ČTKK)
• Hospodářská komora České republiky
• ICT Unie
• Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)
• Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
• Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP)

OP PIK Vysokorychlostní internet 



OPPIK Vysokorychlostní internet – Výzva I

Vyhlášena 31.3.2017
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/vysokorychlostni-internet--227421/

Příjem žádostí o podporu od 26. 4. 2017 do 26.9.2017

Alokace 11,55 mld. Kč 

Způsobilé výdaje = investiční náklady do pasivní infrastruktury sítě vzniklé od data 
přijatelnosti projektu

Míra podpory ≤ 75% způsobilých výdajů

1 mil Kč ≤ Výše dotace  < 200 mil Kč 

Update údajů pro Výzvu II

30.6.2018?

30.9.2018?

3-4 mld Kč (zbytek realokován?)

≤ 80 %?

< 200 mil?

OP PIK Vysokorychlostní internet – stav k 19.4.2017

RIZIKA Výzvy I 

OP PIK Vysokorychlostní internet
Výzva I - rizika projektu

Stanovisko odborné veřejnosti :

OP PIK Vysokorychlostní internet
Výzva I - rizika projektu

Odborná veřejnost upozorňovala na:

Neodostatečná ochrana investic do stávajících sítí NGA

• Stávající NGA přípojky (+30Mbit/s) vzniklé po 1.1.2016 nebyly dostatečně ochráněny

• Nedostatečné vypořádání připomínek veřejné konzultace k NIO ukončené 26.3.2017 

• MPO doplnilo další nejasné požadavky nad rámec metodiky ČTÚ a v ní stanovených parametrů 
NGA přípojek hodných ochrany před dotovanou infrastrukturou

Rizika stále platí i pro Výzvu II



OP PIK Vysokorychlostní internet
Výzva II

Pro úspěšné nastavení pravidel čerpání EU dotací v rámci 2. výzvy je nezbytné dodržet následující 
4 zásady:

1. proběhne relevantní mapování a určení NIO a bílých ZSJ s ohledem na jasně definované cíle 
podpory

2. preference optického řešení bude ve všech lokalitách realizována výhradně formou bodového 
zvýhodnění 

3. bude vedena efektivní komunikace a dojde k zohlednění připomínek a podnětů ze strany 
potenciálních příjemců dotací a vlastníků stávajících sítí

4. budou zajištěny včas komunikované, jednoduché, srozumitelné a transparentní podmínky 
(zejména Příručka)

Priority Platformy ICT pro Výzvu II

OP PIK Vysokorychlostní internet
Výzva II

Podrobně a konkrétně

A. relevantní mapování, určení NIO a bílých ZSJ s ohledem na jasně definované cíle podpory

B. preference optického řešení bude ve všech lokalitách realizována výhradně formou bodového 
zvýhodnění

C. efektivní komunikace a zohlednění připomínek a podnětů ze strany potenciálních příjemců 
dotací

D. včasně komunikované, jednoduché, srozumitelné a transparentní podmínky

E. transparentní a funkční proces nastavení pravidel a hodnocení

F. ekonomická smysluplnost nastavených podmínek: zjednodušení bodových kritérií a rozšíření 
uznatelných nákladů, např. umožnit dotační podporu aktivních přenosových prvků 
(vysokokapacitní rádiové technologie, aj.)

G. rovné podmínky pro všechny příjemce podpory z OPPIK: v případě rozšíření okruhu možných 
žadatelů je nutné pro tyto subjekty nastavit identické podmínky a povinnosti

H.  podpora fyzické infrastruktury: nesmí být umožněno čerpat dotaci pouze na výstavbu, tzv. 
pasivní infrastruktury (chráničky, kabelovody, kabelové komory, nenasvícená vlákna apod.), v 
případě, že by v rámci výstavby takového infrastruktury nevznikla celistvá síť.

Priority Platformy ICT pro Výzvu II

Intervenční oblasti 

V otázce intervenčních oblastí Platforma OV jedná na základě podkladů, které zpracoval tým 
ConnectEU2Create Cz s.r.o. 

Podrobnější informace k této problematice naleznete v prezentaci CEU2C. 

Děkuji za 
pozornost


