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V Praze dne 12. února 2016 
 
 
 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
 

informujeme Vás o rozhodnutí skupiny asociací sdružených v Sektorové komise zaslat naše zásadní 
připomínky k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů č.j. LRV 2050/2016-

LRV (dále jen „návrh zákona o snížení nákladů) Legislativní radě vlády.  
 
Návrh zákona o snížení nákladů je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. V celoevropském kontextu je jednou z priorit k dosažení cílů evropské agendy 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. To ovšem vyžaduje značné investice, 
jejichž významnou část představují náklady na stavební práce. Hlavní část těchto nákladů lze přičíst 

neefektivnosti procesu výstavby sítí, těžkopádným správním postupům a překážkám týkajícím se 

budování sítí uvnitř budov. Omezením některých nákladných stavebních prací by se tedy zavádění 
vysokorychlostních sítí stalo účinnějším. Cílem směrnice je proto zavést do národních právních řádů 
členských států opatření ke zvýšení efektivity stavebního procesu, snížení nákladů a zmenšení 
překážek při provádění nových stavebních prací.  

 

Jako zástupci dotčeného sektoru, který bude vysokorychlostní sítě realizovat, jsme bohužel 

přesvědčeni, že návrh zákona o snížení nákladů tyto cíle nenaplňuje. Návrh zákona o snížení 
nákladů netransponuje směrnici tak, aby se jednotlivá opatření směrnice skutečně promítla do již 
existujících procesů nastavených stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy, zákonem o 
elektronických komunikacích a dalšími již existujícími právními předpisy. Návrh, tak jak je dnes 
Legislativní radě vlády předložen, nebude plnit svůj účel a v rámci našeho sektoru způsobí 
nové problémy, aniž by ty stávající vyřešil. Uvítali bychom, pokud by Legislativní rada vlády ve 
svém stanovisku reflektovala níže uvedené výhrady. 
 
Zásadní výhrady k návrhu zákona o snížení nákladů: 

 

1. Navržené znění zákona, které definuje i nepodnikatelský subjekt jako oprávněnou osobu 
s nárokem na čerpání výhod spojených s usnadněním výstavby, je v rozporu se směrnicí. 
Směrnice za oprávněnou osobu považuje pouze podnikatele zajišťující veřejnou komunikační 
sít. Definice oprávněné osoby by proto měla zcela věrně kopírovat směrnici bez jakýchkoliv 
rozšíření. 
 

2. Navržené znění zákona obsahuje střet zájmů na straně Ministerstva vnitra a je v 
důsledku toho v rozporu se směrnicí. Na straně jedné změnou definice oprávněné osoby 
získalo ministerstvo možnost požádat o přístup k fyzické infrastruktuře podnikatelských 
subjektů a na straně druhé je orgánem, který bude v případě sporu mezi vlastníkem a 
žadatelem (Ministerstvo vnitra) o podmínkách sporu rozhodovat. Taková situace je 
nepřijatelná. Role Ministerstva vnitra musí být upravena tak, aby bylo zamezeno střetu zájmů. 



Dle směrnice má být vnitrostátní orgán pro řešení sporů právně samostatný a funkčně 
nezávislý na kterémkoliv provozovateli sítě. 

 

3. S ohledem na účel směrnice a návrhu zákona je zarážející rozsah činností svěřených 
Ministerstvu vnitra, které nemá zkušenosti s procesy zaměřenými na usnadnění 
výstavby, podporu podnikání ani s řešením sporů mezi podnikatelskými subjekty. 
Směrnice přitom nespecifikuje podobu Jednotného informačního místa (JIM) a 
nezavádí potřebu vzniku JIM v podobě centrálního subjektu, kde se soustřeďují 
informace o fyzické infrastruktuře, plánech na výstavbu a pravomoc spojená s rozhodováním 
sporů.  Mělo by dojít k přehodnocení rozsahu těchto činností a k převedení alespoň 
agendy spojené s řešením sporů na jiné orgány, které mají s touto agendou více 
zkušeností a nehrozí u nich střet zájmů.  
 

4. Směrnice dále nezavádí pojem Registr fyzické infrastruktury a nijak nespecifikuje jeho 
podobu. Naopak dle našeho názoru počítá s existencí JIM, kam svými daty přispívají 
veřejnoprávní subjekty. Směrnice tedy primárně nezatěžuje duplicitním poskytováním 
dat jednotlivé vlastníky sítí, ale vede stát k tomu, aby na jednom místě shromáždil data, 
která už z různých agend má. Proto by zdrojem informací pro JIM měly být údaje, které 
zřizovatelé sítí poskytují stavebním úřadům podle současné právní úpravy stavebního 
zákona. Návrh zákona o snižování nákladů však tento princip nerespektuje a novými 
povinnostmi předávání údajů zatěžuje privátní sektor, aniž by sjednotil své agendy. Koncept 
Registru fyzické infrastruktury, tak musí být zcela přepracován v souladu s výše uvedeným. 

 
5. Zákon také zavádí nestandardně vysoké pokuty (až 2 miliony Kč) za jednotlivá porušení 

zákona, přičemž skutkové podstaty deliktů obsahují často i pouhá administrativní 
pochybení. Navržená výše pokut může být pro menší subjekty likvidační. Tento aspekt je o 
to závažnější, že návrh zákona nastavuje velmi krátké lhůty pro plnění povinností ze strany 
povinných subjektů. Pro sektor to znamená značnou právní nejistotu, která není v souladu se 
základními zásadami správního trestání. Sankce by se tedy měly odstupňovat podle 
závažnosti jednotlivých deliktů a lhůty pro plnění povinností stanovených zákonem by měly 
být prodlouženy tak, aby jednotlivé úkony byly v těchto lhůtách v praxi realizovatelné 

 
6. Podle návrhu zákona o snížení nákladů jsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a 

bezpečnostní sbory České republiky vyňaty z povinností dle zákona. Takové vynětí 
považujeme nelogické a nepřípustné zejména u Ministerstva vnitra. Není možné, aby byl 
jeden z významných investorů fyzické infrastruktury vyloučen z povinností dle zákona. Navíc 
takový přístup by mohl vyvolat další požadavky pro další výjimky ze strany jiných resortů. 
Navrhujeme tedy vyjmout z povinností podle zákona pouze konkrétní typy infrastruktury 
Ministerstva vnitra, u nichž je to zapotřebí s ohledem na jejich účel. 
 

7. Návrh zákona se nijak nezabývá úhradou nákladů, které vlastníkům sítí vzniknou v 
souvislosti se zajištěním a předáním dat JIM, ale naopak zavádí poplatky za využití služeb 
JIM (500 až 10 000 Kč). To znamená, že stát bude profitovat z dat poskytnutých mu vlastníky 
sítí, přičemž vlastníkům nebude hrazena žádná náhrada. Toto považujeme za omezení 
vlastnického práva v rozporu se základními ústavními principy. Zákon by tedy měl stanovit 
povinnou úhradu nákladů za předaná data. 

 
8. Je nezbytné vyvážit nově stanovené administrativní povinnosti „povinných subjektů“ 

budoucími benefity plynoucími ze zákona tj. možným využitím informací pro usnadnění 
výstavby, doposud bohužel převládají povinnosti nad benefity, což je v přímém protikladu se 
záměrem úpravy. 

9. Je nutné stanovit pravidla, na základě kterých bude docházet k potřebné koordinaci 
stavebních prací – opět jsme přesvědčeni, že návrh zákona nelze přijmout bez provázanosti 
na stavební zákon, zákon o elektronických komunikacích a další související předpisy. 

 
10. Dalším zásadním nedostatkem je absence cenové regulace v oblasti věcných břemen při 

výstavbě zejména digitální infrastruktury (bez ohledu na to, zda se jedná o financování z 
veřejných či čistě soukromých zdrojů) jakožto jednoho z klíčových opatření při snižování 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Návrh zákona by se 



tedy měl dále zabývat opatřeními ke sjednocení cen věcných břemen prostřednictvím jejich 
regulace.  

Věříme, že výše uvedené stanovisko, které je výsledkem diskuse mnoha odborných zástupců našeho 

sektoru a že přispěje k přijetí zákona o snížení nákladů v podobě, která podpoří výstavbu a odstraní 

rozpory se směrnicí. 

Ještě jednou bychom rádi zdůraznili, že návrh zákona o snižování nákladů je pro náš sektor klíčovým 

právním předpisem a že jsme připraveni se podílet na přípravě skutečně kvalitní normy, pokud 

nám k tomu bude dána příležitost. 

 

S úctou 

 

JUDr. Zdeněk Vaníček  

Česká asociace elektronických komunikací z.s. 

 

Ing. Jiří Hacaperka 

Česká asociace telekomunikací, z.s. 

 

RNDr. Přemysl Klíma CSc. 

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice z.s. 

 

Ing. Jiří Šuchman 

Asociace provozovatelů mobilních sítí  

 

Ing. Svatoslav Novák 

ICT UNIE z.s. 

 


