
 

 

Připomínky ICT UNIE  

k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace (15. 8 . 2016) 

26. 8. 2016 

 

1. Návrh usnesení vlády neobsahuje úkol pro MPO předložit vládě Akční plán k provedení nedotačních 
opatření pro podporu výstavby vysokorychlostních sítí.  Ve srovnání s předchozí verzí je text NP 
dokonce změkčen, protože místo závazného termínu pro předložení akčního plánu do vlády (30. 6. 
2017) je v nové verzi pouze uvedeno, že plán bude přeložen do 31. 12. 2016 do mezirezortního 
připomínkového řízení a MPO podá o jeho realizaci zprávu vládě – MPO se tedy nezavazuje k vůbec 
ničemu z nedotačních opatření. Je to v rozporu s dohodou na posledním jednání s ministrem, kde bylo 
dohodnuto předložení akčního plánu vládě do konce března 2017 (a zároveň s tím, že mezirezortní 
připomínkové řízení bude zahájeno do konce tohoto roku).  

2. Předkládací zpráva v odstavci pojednávajícím o konzultaci NP s odbornou veřejností vyznívá tak, že 
NP celkově je výsledkem práce a odsouhlasen pracovními skupinami Platformy. Je to zavádějící, 
protože jednak pracovní skupiny nepokrývaly všechna témata obsažené v NP (zejm. ne ekonomickou 
analýzu, podmínky dotací pro přípojné sítě).  

3. Předkládací zpráva uvádí, že veřejná konzultace k mapování nemá vazbu na schvalování NP na 
národní anebo evropské úrovni.  Ovšem vazba je a to minimálně v tom smyslu, že výsledky 
konzultace mohou ovlivnit východiska NP a tedy NP musí případné změny reflektovat, projít 
aktualizací.  

4. NP (s. 16): Navrhujeme dopracovat text kapitoly tak, aby jasně stanovil principy (i) ochrany stávajících 
ostatních úrovní sítí (přípojných sítí, backhaul) a (ii) rozvoj hospodářské soutěže prostřednictvím 
dotací v intervenčních oblastech. Součástí principů by mělo být provedení systematického a 
transparentního šetření existence přípojných sítí v dané lokalitě v koordinaci s ČTÚ. 

5. NP  (s. 17-19): V kap. 4.1.1 je uveden postup mapování a principy pro stanovení bílých míst. Bylo by 
vhodné rozvést, jaké omezení či možné zkreslení vyplývají ze zvolené metodiky. Zejména se jedná o 
srovnání počtu adresních míst vůči obydleným bytům anebo počtu domácností.  Toto doplnění nebylo 
přes opakované připomínky Platformy provedeno.   

6. NP (s. 19): Žádáme prodloužení konzultace v návaznosti na úpravy formátu konzultace (vyhledávací 
možnost konkrétního ZSJ/obce v mapě a možnost efektivního srovnání s daty vykázanými operátory) 
tak, aby plnohodnotná konzultace byla otevřena alespoň 6 týdnů. 

7. NP kap. 4.2: Považujeme za vhodné uvést aktuální (vč. roku 2015) Digital Agenda Scoreboard data 
pro EU pro ČR. 

8. NP kap. 6.5.1.: Kapitola konstatuje, že v mapování NGA s 3-letým investičním výhledem komerční 
sektor deklaruje plány výstavby v hodnotě 58 mld. Kč bez využití dotací. Tak vysoké komerční 
investice v tak krátkém čase se jeví jako velmi ambiciózní. V této souvislosti je proto potřebné doplnit 
indikaci, jakým mechanismem budou v následujících obdobích zpřístupněny nové intervenční oblasti 
(odbarvena mapa) v případech a v oblastech, kde zjevně nedojde k realizaci deklarovaných 
soukromých investic. 

 



 

 

 

9. NP (s. 44): Není jasné, proč návratnost investic ekonomická analýza kalkuluje pro variantu pronájmu 
vybudované sítě a využívá přitom průměrně uvažované ceny 350Kč měsíčně.  Vzhledem k tomuto 
zkreslení nejsou zahrnuty do analýzy všechny náklady na poskytování služby (např. koncová zařízení, 
náklady spojené s obsluhou zákazníků).  Uvažovaná cena „nekoreluje“ se současnou úrovní 
průměrných maloobchodních cen ani s indikativním výčtem několika uváděných nabídek, jejichž ceny 
zahrnují i DPH. 

10. NP kap. 6.5.3:  Žádáme vysvětlení, jakým způsobem bylo identifkováno 360,000 trvale obydlených 
bytů v bílých oblastech a jak byly při identifikaci zohledněny již stávající a výhledově komerčně 
budované NGA sítě. 
 


