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Národní plán rozvoje sítí NGA

• Národní plán MPO bez jakýchkoliv pochybností 100% nezvládnulo. 

• Od prvního draftu se příliš nezměnil, je to návod na upgrade sítě xDSL za 
veřejné prostředky

• Obsah není podložený žádnou analýzou, pouze domněnkami

• Ale co je největší chyba NPRSNG? 

NENÍ TO PLÁN
, ale návod na utracení 14 miliard, s co nejmenší námahou pro státní správu. 



Národní plán rozvoje sítí NGA

• Co má takový plán vlastně obsahovat?

• Analýzu pokrytí, analýzu technologií a ekonomická data. Chybí analýza 
dopadu na tržní prostředí! 

• Má zhodnotit co nejúčelnější „dokrytí“ sítěmi nové generace tam, kde je malá 
šance na jejich vznik tržním způsobem. 

• Má odpovídat na otázky, proč nejsou sítě v oblastech, kde by podle všeho být 
měly – třeba v krajských městech, okresních městech. 

• Národní plán rozvoje sítí nové generace musí také přinést státu úkoly – je to 
jeho strategie. 

• Zásadní dluhy má tento stát v usnadnění výstavby. To ještě probereme. 



Národní plán rozvoje sítí NGA

• Co má takový plán vlastně obsahovat?

• Česká republika má z pohledu „dotační čistoty“ v Bruselu zhruba stejnou 
pověst jako Bulharsko. 

• NPRSNG je nutné v EK notifikovat, a to splněním ex-ante podmínek.

• Prostředky, čerpané z OPPIK budou uvolněné až po provedení investice, po 
splnění všech podmínek.

• Kdo z vás by chtěl provést rozsáhlé investice na základě NPRSNG, který jde 
kdykoliv shodit ze stolu? Nebo pokud bude notifikovaný s podmínkou 
pozdějšího doplnění. Moc takových lidí nebude. Tak možná to zkusit… 

• A jaké vlastně chce EK podmínky? 



Národní plán rozvoje sítí NGA

• dokumentu “Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and 
Investment Funds, PART II” jsou podmínky toho, co plán musí obsahovat, definovány 
následovně:

• Musí být zpracovaná mapa infrastruktury a data o jejím využití. 

• Musí být známý plánovaný rozvoj infrastruktury ze soukromých a veřejných prostředků 

• Definice a analýza selhání trhu, jeho příčin. Musí být vzaty ohledy na geografickou 
strukturu území, hustotu zalidnění, vzdělání obyvatel, schopnosti v ICT oboru a na 
základě těchto dat zvolit co nejúčelnější formu veřejné podpory, která musí!

• Brát ohled na stávající na trhu zainteresované strany. Pro společnosti, které nedosáhnou 
na veřejnou podporu, musí být do takových sítí vytvořen nediskriminační velkoobchodní 
přístup. 

• Přinese SKOKOVOU ZMĚNU v možnostech připojení s k síti Internet. Včetně skokové 
změny ve smyslu velkoobchodního share. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2_en.pdf


Národní plán rozvoje sítí NGA

• A já se ptám – ve kterém segmentu funguje v ČR velkoobchodní přístup? 

• Tedy – předložený plán v současné době plánuje?

- abstraktně velké oblasti dopadu 

- technologické otázky chce řešit ve Výzvách – skandál!

- nerespektuje stávající investice, anebo velmi málo

- Pokrytí abstraktně velké oblasti NGA alespoň 75% HP přípojek do 3 let

- 50% na pasivní část sítě.

A ÚPLNĚ SE VYHYBÁ JAKÉMUKOLIV STRATEGICKÉMU UVAŽOVÁNÍ



• ISP Alliance jako zakládající člen Výboru nezávislého ICT průmyslu je součástí 
skupiny asociací, které se rozhodly předkládat MPO stanoviska ICT sektoru. 

• Podle Ex ante podmínek je nutné projednání NPRSNG se stakeholders, kterými 
jsme. 

• Společné stanovisko se tvoří, ale zdá se být celkem jednoznačné ohledně 
procesních a věcných pochybení

• Podobné společné stanovisko jsme již na MPO odevzdali, týkající se transpozice 
směrnice EK 61/2014 o snížení nákladů na výstavbu. Návrh zákona, který směrnici 
zaváděl do českého právního řádu, se stal díky infgerenci MV spíše zákonem o 
založení VnitroTelu. Tedy státní infrastruktury. 

• Co je vlastně směrnice? 3 zásadní kladné body: sdílení, koordinace prací, nové 
domy s elektronickou zásuvkou. 



Aktuální legislativa

• Směrnice 2014/61/EU

• Návrh zákona byl předložen do meziresortního připomínkového řízení

• Dalších 11 bodů pro usnadnění výstavby



Usnadnění výstavby

• Například řešení problematiky majetkoprávního vypořádání v oblasti věcných 
břemen. Možnosti regulace výpočtu jednorázové náhrady by se měla týkat 
zejména pozemků ve vlastnictví či spoluvlastnictví státu včetně obcí, měst a krajů.

• Změna Přílohy 1 zákona č. 586/1992 Sb. zákona o dani z příjmů.  Odpisy sítí na 
20 let jsou vlastně placením investic ze zdaněných peněz.

• Aktualizace technických norem, vyhlášek a nařízení vlády. 

• Změna paragrafu 24 ve vyhlášce 501/2006 O obecných požadavcích na využívání 
území.

• Poplatky za využívání kmitočtů. Zvýšení penetrace vysokorychlostním 
internetem, které je cílem Digitální politiky státu, nepůjde dosáhnout bez 
částečné participace bezdrátovým řešením. 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#území


Děkujeme za pozornost


