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       Praha, 26. leden 2016 

Vážený pane premiére, 

děkujeme za pozornost, kterou věnujete oblasti digitální ekonomiky a zvyšování 

konkurenceschopnosti České republiky, a dovolujeme si se na Vás obrátit s obavami, které jako 

zástupci průmyslu máme v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací.  

Podle našeho odborného názoru a dlouhodobých zkušeností s výstavbou digitální infrastruktury 

nebude v připravované podobě zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací schopen plnit účel předpokládaný Směrnicí – 

usnadňovat výstavbu infrastruktury elektronických komunikací, snižovat náklady a zvyšovat efektivitu 

investic. 

Za zásadní obecné nedostatky návrhu zákona považujeme následující: 

 není přesně stanovený administrativní postup podávání žádostí o přístup k fyzické infrastruktuře 

(tj. povinné sdílení infrastruktury a významná úspora nákladů); 

 obecně převažují administrativní povinnosti nad možným využitím informací pro usnadnění 

výstavby; 

 není zřejmé, jak bude docházet k potřebné koordinaci stavebních prací; 

 obsahuje neurčité a nevyjasněné vztahy mezi jednotlivými subjekty, povinnými a oprávněnými, 

které budou následně spory nadměrně zatěžovat kapacitu Ministerstva vnitra, což může vést 

k neúměrně dlouhému rozhodování a nenaplnění cílů zákona; 

 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; 

 zákon také zavádí nestandardně vysoké pokuty (až 2 miliony Kč) za pouhá administrativní 

pochybení a zároveň nastavuje velmi krátké lhůty na plnění povinností; 

 

 



 

 

 

Vážený pane premiére, Česká republika má obrovskou příležitost akcelerovat rozvoj naší znalostní 

ekonomiky na platformě nezbytné digitální infrastruktury a uspět na poli uplatnění domácích talentů a 

podniků regionálně i globálně. Máme příležitost aspirovat na přední místa digitálních velmocí Evropy. 

Zástupci průmyslu nejen z oblasti informačních a komunikačních technologií jsou připraveni přispět 

rozvoji naší země a jsme odhodláni využít potenciál k růstu a zvyšování konkurenceschopnosti 

v maximální míře. 

Žádáme Vás tímto, abychom svým expertním zapojením mohli pomoci vytvořit takové právní, 

regulační a podnikatelské prostředí, ze kterého by těžili všichni, zejména občané ČR, podnikatelé, 

firmy i stát. Umožněte nám, prosím, efektivně (nikoli pouze formálně) vstoupit do tvorby, realizace a 

implementace zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a Národního plánu rozvoje sítí nové generace, otevřete prostřednictvím 

příslušných ministerstev rovný a otevřený dialog se zástupci průmyslu – doposud naše odborné a 

praktické připomínky nebyly dostatečně vyslyšeny a uplatněny a hrozí nám velké selhání na poli 

budoucích investic do digitální infrastruktury ČR. 

Jsme obratem připraveni Vám na osobním jednání přednést návrhy řešení a vysvětlit jejich pozitivní 

dopady na naše odvětví a tím na celou českou ekonomiku. 
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