
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

ČTÚ připraví návrh zákona o podpoře rozvoje sítí NGA 
 
Praha, 3. února 2015 – Český telekomunikační úřad inicioval vznik pracovní skupiny, 
která připraví návrh zákona o podpoře rozvoje sítí vysokorychlostního internetu. Za-
znělo to na semináři Aktuální stav a budoucnost služeb elektronických komunikací, 
který ČTÚ uspořádal ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou společností spojů. 

Seminář se věnoval tématům investic do sítí nové generace, rozvoje služeb obsahu, bu-
doucnosti zemského televizního vysílání, digitalizace rozhlasu a ochraně osobních údajů 
v elektronických komunikacích.  

Marek Ebert z Českého telekomunikačního úřadu ve své prezentaci zdůraznil kroky, které 
ČTÚ již učinil při podpoře rozvoje NGA sítí a bezdrátového internetu. Deklaroval připravenost 
ČTÚ nadále spolupracovat na projektu s ministerstvem průmyslu a obchodu, mimo jiné i na 
verifikaci bílých, šedých a černých míst. Současně zmínil nově představenou Studii provedi-
telnosti k Registru pasivní infrastruktury, k níž úřad přijímá připomínky do 25. února. 

Joanna Bakowská a Dominik Kopera z polského ministerstva administrativy a digitalizace 
seznámili účastníky se zvláštním zákonem, který od roku 2010 platí v Polsku na podporu 
výstavby sítí pro rychlý internet. Dalším bodem jejich prezentace byl popis operačního pro-
gramu, který ke konci minulého roku schválila Evropská komise a který obdobně jako Ope-
rační program pro Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má vytvořit podmínky pro 
investice v lokalitách, které nejsou komerčně dostatečně zajímavé. 

Prezident ICT Unie Svatoslav Novák ve své prezentaci pojmenoval rizika výstavby NGA sítí 
v ČR, mezi které řadí nepřipravenost a neschválení klíčových projektů vládou ČR a špatně 
definované procesy a parametry přidělování dotací, dále nepřipravenost standardů a norem. 
„Pokud nebude prioritou vlády informační společnost, tak se nám to všem, jednou opravdu 
nevyplatí,“ uvedl Svatoslav Novák. 

Martin Gebauer z Českých Radiokomunikací zdůraznil důležitost zachování terestrické plat-
formy a její nutný rozvoj. „Uvolnění pásma 700 MHz je politickým rozhodnutím a terestrická 
platforma nutně potřebuje garanci využívání zbytku UHF pásma po uvolnění druhé digitální 
dividendy,“ zdůraznil Martin Gebauer. 

Karel Zýka z Českého rozhlasu v prezentaci Sedm kroků k digitálnímu vysílání nastínil har-
monogram přechodu na DAB vysílání. "Start digitalizace rozhlasového vysílání by měl trvat 
do roku 2017 a následná rozvojová fáze do roku 2025, kdy očekáváme ukončení analogové-
ho vysílání,“ uvedl Karel Zýka. 

Andreana Atanasová, členka komunikační komise bulharského regulátora, seznámila účast-
níky semináře s bulharskou právní úpravou ochrany spotřebitele v elektronických komunika-
cích. „Rozhodnutím z roku 2013 bulharský regulátor stanovil opatření, která zajistí, že spo-
třebitel dostane vždy jasné informace, aby mohl učinit kvalifikované rozhodnutí. Jedná se 
například o povinnou velikost fontu písma smluvních podmínek, a jeho zvýraznění tučným 
řezem, pokud smlouva hovoří o pokutách,“ dodává Atanasová. 



Kateřina Jamborová z Ministerstva vnitra v přednášce o uchovávání provozních a lokalizač-
ních údajů zdůraznila důležitost této zákonné povinnosti pro odhalování trestné činnosti a 
boje proti terorismu. „Čekáme na další kroky Evropské komise, neboť současná rozdílná 
úprava v EU ztěžuje přeshraniční spolupráci,“ komentuje Jamborová poslední vývoj v EU. 
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