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Dotační podmínky pro NGA sítě? 

MPO vyhlásilo první kolo výzvy, do kterého se přihlásila jen hrstka 
žadatelů. Pro českou veřejnost je to škoda. Výsledkem bude, že ceny 
připojení zůstanou i v dalším období vysoké a rychlost a spolehlivost 
připojení mizerná. S přibývajícím počtem provozovatelů bezdrátového 
připojení se bude situace spíše zhoršovat. Proč tomu tak je? 
 

Provozovatelé sítí, ale i samotní zákazníci stále nejsou schopni rozlišit 
širokopásmové a vysokorychlostní připojení a nechápou, že další rozvoj 
elektronické komunikace zdaleka není jen o rychlosti přenosu, ale také o 
spolehlivosti! Samozřejmě při zaručené rychlosti připojení! Proto o 
vysokorychlostním přístupu všichni rádi mluví, ale jen málo lidí chápe 
rozdíly. A také to, že za spolehlivost připojení je třeba zaplatit, protože tento 
obor podnikání není nic jiného, než tvrdý komerční business.. 
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Dotace nejsou určeny na provoz, ale investice do sítí 

Z komerčního hlediska tedy MPO plně chápe obranné mechanismy 
provozovatelů, kteří již nějaké sítě vlastní a chtějí své investice vytěžit. Jenže 
život zastavit nelze. NGA sítě budou potřebovat spoustu investic a s 
ohledem na koupěschopnost obyvatel ČR a rozdílnou hustotu obyvatelstva 
se privátní investice v řadě oblastí ČR jednoduše nevyplatí. Proto je tady 
státní podpora. Jenže situace v některých oblastech je tak komplikovaná, že 
se tam provoz sítí NGA nevyplatí ani v případě masivní dotační podpory 
výstavby síťové infrastruktury. Zkrátka proto, že i provoz něco stojí a výnosy 
z provozu musí být schopné zaplatit nejen náklady, ale také vytvořit 
dostatečnou finanční rezervu pro další inovační krok. A IP technologie 
stárnou rychle… 

Provozovatelé jsou tedy přirozeně opatrní – a to je dobře. I tak je čeká 
konsolidace, protože situace v pokrytí je v mnoha místech nenormální. Viz: 

http://sberdat.verejnakonzultace.cz/  
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Co s tím? 

MPO připravuje druhou výzvu z tohoto investičního programu. Na jedné 
straně je svázáno tvrdými požadavky EU, které si provozovatelé 
neuvědomují, na straně druhé leží strategická rozhodnutí vlády ČR a zájmy 
podnikatelů v telekomunikacích. A aby to nebylo tak jednoduché, jsou tu 
zákonné požadavky, co se ve výstavbě sítí smí, musí a nesmí. A zájmy 
majitelů pozemků. A nakonec zákazník. 

MPO, které připravuje podmínky čerpání dotace tak má jen velmi omezené 
možnosti, jak vyjít žadatelům o dotaci vstříc a rozhodně to nemůže být tak, 
jak to formulují někteří velcí operátoři, kteří požadují finanční podporu 
širokopásmového (ale ne vysokorychlostního) připojení a navíc bez 
podmínek a regulace. Stačí si přečíst dokumenty EK, aby bylo jasné, že tak 
to nepůjde. Proto se MPO snaží vyjít vstříc alespoň tam, kde to bude 
možné. Aby to však bylo možné, musí ovšem nejprve proběhnout 
následující kroky: 
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Neopominutelné kroky: 
Aby MPO mohlo vyhlásit druhou výzvu tohoto programu, je zapotřebí: 

• Zpracovat sběr dat o pokrytí ČR k 31.12.2016 v porovnání k roku 2015, 
který uvádí NPRSNG jako rozhodný termín pro sběr dat, přepracovat 
databázi, aby zahrnovala jen obytné domy a zveřejnit výsledek. (Stalo se.) 

• Zpracovat nový návrh intervenčních oblastí s využitím sběru dat za r. 
2016 a předložit jej ve formě veřejné konzultace k připomínkám. 

• Vyhodnotit došlé žádosti z první výzvy a rozhodnout o objemu finančních 
prostředků druhé výzvy. Bude menší, než v první výzvě, ale zároveň by 
měla stačit k naplnění požadavků všech potenciálních žádostí. 

• Na základě jednání s podnikateli se pokusit do podmínek výzvy 
zapracovat změny, které by mohly vést k většímu zájmu o tento dotační 
program a zároveň by nenarušily podmínky, stanovené EU a zákonným 
rámcem. Ze zvažovaných, ale dosud neformulovaných kroků, v nichž se 
může druhá výzva lišit od té první se mohou objevit například dále 
uvedená temata: 
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II. Výzva programu OP PIK P.O. 4.1 – úvahy o změnách 

 Větší podpora provozovatelům NGA sítí s lokálním dosahem, kteří jsou 
připraveni vybudovat skutečně síť s přístupovou rychlostí 100Mbit/s. Tedy 
vsadit na „ostrůvky pozitivní deviace“ spíše, než na údržbu „skansenu“. 

 Větší podpora provozovatelům mikrovlnných sítí na kmitočtech nad 
40GHz (zejména 60 až 80GHz), které budou smysluplnou infrastrukturní 
perspektivou pro skutečně vysokorychlostní připojení koncových klientů. 

 Větší podpora výstavbě optických přípojných a distribučních sítí, pokud se 
příjemce dotace smluvně zaváže, že zajistí (výstavbou, modernizací, 
pronájmem, nákupem) dostatečně kvalitní síť na úseku „poslední míle“, 
která bude schopna rezidenčním zákazníkům zajistit bezproblémové 
vysokorychlostní připojení po celou dobu udržitelnosti provozu sítě. 

 Větší podpora obcím při výstavbě lokální stavební infrastruktury pro sítě 
vysokorychlostního připojení, které nepochybně bude během 3 let 
použito smluvním provozovatelem sítě, který je takovou službu schopen 
zajistit. 
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II. Výzva programu OP PIK P.O. 4.1 – úvahy o změnách 

MPO je samozřejmě otevřené dalším námětům a v současné době čekáme, 
jak nám v této věci odpoví představitelé různých asociací, sdružující 
provozovatele sítí elektronických komunikací.  

Jakýkoli návrh však musí vycházet z té logiky věci, že jakákoli dotační 
podpora musí být důvodná, vyvážená a transparentní a musí vyhovovat 
podmínkám donora – tedy EU. A pochopitelně musí být v souladu s 
rozhodnutím vlády ČR a platnými zákonnými předpisy. 

Něco se nám již podařilo udělat (poplatky za kmitočty, podpora podnikatelů 
v oboru elektronických komunikací ve věci stavebních předpisů a přijetí 
nového Zákona 194/2017Sb), řada dalších věcí ještě čeká na stole. Bez Vaší 
podpory se ovšem neposuneme. 

Snahy o všeobecné zablokování vývoje vysokorychlostního připojení ze 
strany některých provozovatelů jim sice mohou krátkodobě ulehčit v 
konkurenčním boji, ale z hlediska delšího časového úseku jsou neefektivní.  
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Vydání 2. výzvy: 

• Po ukončení veřejné konzultace a opravě případných chyb, jakož i po 
projednání principů Výzvy s dotčenými subjekty (na straně podnikatelů 
zastoupených jejich profesními sdruženími) a ČTÚ, MPO text Výzvy 
předloží ke schválení tzv. Monitorovacího výboru, kde sedí m.j. i zástupce 
EU. Pokud Monitorovací výbor Výzvu schválí, dá se očekávat její vydání. 
Nedojde–li k nějakým skluzům, dá se předpokládat vydání  
2. Výzvy v časovém horizontu přibližně konec 1.čtvrtletí 2018. 

• Tomu bude samozřejmě muset předcházet vydání rozhodnutí EK ve věci 
stížností CETINu a ISP Alliance, které leží v Bruselu, jakož i rozhodnutí ve 
věci stížnosti dalších dvou subjektů z oblasti provozovatelů WI-FI sítí na 
obsah podmínek velkoobchodní nabídky, které patří do pravomoce ČTÚ. 

   _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• MPO by uvítalo, pokud by ČTÚ do té doby navíc vydal metodické 
předpisy, které budou do podmínek provozovatelů NGA sítí v ČR 
implementovat doporučení BERECu, zejména dokumentu BoR(16)127. 
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Komunikace MPO s veřejností 

Jakkoli MPO má ve svých řadách řadu odborníků na telekomunikační 
problematiku a se spoustou dalších spolupracuje, je vždy užitečné a 
přínosné komunikovat s těmi, kteří mohou mít dobré nápady a mají zájem 
se o ně podělit s ostatními. Cesta k jednání s MPO tedy neleží jen v tom, 
nechat se (jako provozovatel sítě) zastupovat některou s profesních 
asociací, ale můžete vstoupit i do přímého jednání prostřednictvím 
emailové adresy: 

pripominky@mpo.cz 

A nezapomeňte, že už během podzimních měsíců bude na webu: 

www.verejnakonzultace.cz  

zveřejněna nová mapa intervenčních oblastí, kde bude možné dotačně 
podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního připojení k internetu a vyjádřit se 
k navrhovaným oblastem. Těšíme se na Vaše podněty! 
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Děkuji za pozornost! 
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