
Na základě usnesení vlády č. 370 ze dne 23. května 2012 připravují Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) návrh 
Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, 
podmínek jeho správy a financování (dále jen „Program“).  

Záměr připravit návrh Programu je veden snahou využít příležitosti výnosu z probíhajícího 
výběrového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen 
„Aukce“) k podpoře dosažení cílů státní politiky Digitální Česko a Digitální Agendy EU. 
Rozvojová kritéria stanovená v rámci podmínek Aukce mají za cíl zajistit relativně rychlé 
pokrytí území České republiky mobilním širokopásmovým přístupem. Nicméně vzhledem ke 
skutečnosti, že cílů státní politiky nelze dosáhnout prostřednictvím mobilních 
širokopásmových sítí, je třeba podpořit budování pevné (zejména optické) přístupové 
infrastruktury. 

MPO a Úřad si jsou vědomy, že správné nastavení podmínek Programu s ohledem na 
Sdělení Komise 2013/C 25/01 – Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu 
k rychlému zavádění širokopásmových sítí ze dne 26. ledna 2013 (dále jen „Pokyny EU“), je 
pro jeho úspěch, tj. skutečně efektivní pomoc k dosažení cílů státní politiky Digitální Česko, 
klíčové. Vedle zamezení nedovolené státní podpory by měly být s ohledem na přiznávání 
podpory respektovány zejména následující základní principy: 

a) nediskriminační přístup k podpoře v rámci podmínek stanovených v Programu, 
b) otevřený přístup k  infrastruktuře budované s přiznanou podporou, 
c) technologická neutralita podporovaných řešení v souladu s vymezením NGA sítí, 
d) zaměření podpory na oblasti s deficitem infrastruktury umožňující širokopásmový 

přístup. 

Pro účely maximálně objektivního posouzení toho, co dotčené subjekty na trhu očekávají, je 
důležité získat detailnější a konkrétně zaměřené informace všech těchto subjektů (např. 
podnikatelů, potenciálních příjemců podpory, odborné a zákaznické veřejnosti). Lze 
očekávat, že podnikatelé na trhu elektronických komunikací jako nejpravděpodobnější 
příjemci podpory jsou a budou rozhodujícími subjekty, které se na naplnění cílů státní politiky 
budou podílet. Proto se Úřad a MPO obracejí touto výzvou na všechny zainteresované 
subjekty o poskytnutí názorů na vhodné zaměření podpory v rámci připravovaného 
Programu, nastavení podmínek získání podpory i na organizační realizaci Programu.  

MPO a Úřad žádají o zodpovězení souboru otázek, a to do 6. března 2013. Pro lepší 
porozumění otázkám je přiložen stručný vysvětlující dokument k popisu programu a použitým 
pojmům. Okruh otázek samozřejmě nijak neomezuje možnost poskytnout i další doplňující 
názory a doporučení ve věci přípravy Programu, které Úřad i MPO uvítají a předem děkují za 
spolupráci.  

Zodpovězené otázky zašlete k rukám Ing. Jana Dvořáka elektronicky na adresu 
dvorakj@ctu.cz. 

Okruh otázek k přípravě Programu 
 
S ohledem na cíle státní politiky Digitální Česko (leden 2011), včetně cílů prezentovaných 
MPO v návrhu připravované politiky Digitální Česko 2.0 (září 2012), a s ohledem na Pokyny 
EU se prosím vyjádřete k následujícím otázkám: 
 
1. Na jakou část infrastruktury sítí nové generace by měla být podpora Programu 

zaměřena, a za jakých podmínek: 
a) výhradně na přístupové sítě NGA (podle bodu 57 Pokynů EU)? 
b) výhradně na sítě páteřního propojení, tzv. „backhaul“ (podle bodu 60 Pokynů EU)? 



c) na oba typy sítí podle a) a b) samostatně? 
d) výhradně na kombinaci sítí podle a) a b)? 
 

2. Měla by být podpora Programu poskytnuta i na projekty zaměřené výhradně na 
budování prvků pasivní infrastruktury?  
Pokud ano, v jakém rozsahu z hlediska typologie prvků pasivní infrastruktury? 
 

3. Na podporu jakých oblastí (lokalit) by měla být podpora Programu zaměřena, a za 
jakých podmínek: 
a) výhradně do tzv. „bílých míst“ (podle bodu 66, resp. bodu 75 Pokynů EU)? 
b) do tzv. „bílých míst“ i  tzv. „šedých míst“ (podle čl. 67, resp. bodu 76 Pokynů EU)? 

 
4. S ohledem na odpovědi na předešlé otázky uveďte, jaké typy projektů by měly být 

v rámci Programu podpořeny (a z jakého důvodu), např.: 
a) vybudování komplexní přístupové sítě NGA včetně sítě páteřního propojení 

(backhaul)? 
b) vybudování sítí páteřního propojení (backhaul)? 
c) jiné (které) varianty? 

 
5. Jaké by bylo věcné zaměření projektů, o nichž by vaše organizace především 

uvažovala? 
 
6. Měly by být s přiznáním podpory spojeny doprovodné podmínky či závazky?  

Pokud ano, jaké, s jakou dobou platnosti a proč? 
 
7. Můžete uvést příklady omezení nebo naopak pozitivních opatření, která by dále 

měla vliv na podnikatelské aktivity vaší organizace v oblasti výstavby 
infrastruktury? 

 
8. V čem spatřujete z hlediska vašeho podnikání hlavní rizika poskytování podpory 

v rámci Programu (a proč) ve vztahu k: 
a) možnému narušení rovných podmínek soutěže na trhu? 
b) motivaci a rozhodování komerčních subjektů směrem k technologické inovaci? 
c) další (uveďte)? 

 
9. Přímá finanční podpora v rámci Programu by měla být postavena na principu 

uplatnění vlastního spolufinancování. Můžete uvést orientační představu 
procentního podílů přímé finanční podpory z Programu, kterou považujete za 
signifikantní vůči celkové potřebné investici? 

 
10. Jaká hlavní kritéria pro posuzování důvodů podpory z Programu považujete za 

klíčová (a proč)? 
 
11. Považujete za vhodné a účelné (a proč) zapojit do projektu i samosprávné orgány 

(obce, kraje) z pohledu: 
a) spoluúčasti na přípravě podporovaných projektů? 
b) účasti na rozhodovacím procesu pro přiznání podpory z Programu? 

 
12. Můžete uvést svou představu o efektivní organizaci Programu z hlediska: 

a) správy Programu a jeho institucionálního zakotvení? 
b) procedury podávání a posuzování žádostí o podporu z Programu? 
c) mechanismů kontroly a sledování udržitelnosti projektů? 
d) dalších okolností souvisejících s realizací Programu? 

 


