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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 

 

1. VZOR SMLOUVY O PŘÍSTUPU K FYZICKÉ INFRASTRUKTUŘE 

 

Návrh Vodafone:  

V čl. I navrhujeme časově vymezit právo přístupu na dobu životnosti dané infrastruktury. Dále navrhujeme 

explicitně uvést, že právo provozovatele veřejné komunikační sítě podle § 104 zákona o elektronických 

komunikacích tím není dotčeno: 

Povinná osoba se zavazuje umožnit přístup k fyzické infrastruktuře specifikované dále v souladu 

s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Povinná osoba prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy jí není 

známa faktická nebo právní překážka bránící po celou dobu trvání této smlouvy využívání fyzické infrastruktury 

a nemovitosti, na níž je fyzická infrastruktura umístěna. Přístup oprávněné osoby k fyzické infrastruktuře 

povinné osoby se pro účely této smlouvy sjednává na celou dobu předpokládané životnosti fyzické 

infrastruktury, kromě případů, kdy (i) oprávněná osoba požádá o kratší dobu přístupu, resp. trvání 

smlouvy, nebo (ii) pokud tomu brání faktická nebo právní překážka. Ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích tímto není dotčeno, přičemž pokud o to oprávněná osoba požádá, 

uzavře povinná osoba písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti přístupu k dotčené 

fyzické infrastruktuře za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací ve/na fyzické infrastruktuře a zaměření její polohy smlouvu o zřízení 

služebnosti přístupu k dotčené fyzické infrastruktuře.  

 

Odůvodnění: 

Z pohledu efektivního a smysluplného sledování veřejného zájmu v oblasti budování NGN a směřování 

k pokročilé digitalizaci a rozšiřování dostupnosti přístupu k Internetu v ČR je klíčové, aby nastavený horizont 

oprávnění směřující ke sdílení fyzické infrastruktury výrazně překonával krátkodobé a střednědobé režimy a plně 

respektoval požadavek na ekonomickou náročnost a udržitelnost nákladů pro soukromé i veřejné zdroje. Je 

nutné zejména zohlednit skutečnost, že návratnost investic do vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací (zejm. v případě optických sítí) přesahuje horizont 10 (deseti) let. Pokud nebude zajištěna právní 

jistota dlouhodobosti smluvního vztahu, resp. práva přístupu oprávněné osoby k fyzické infrastruktuře povinné 

osoby, nebude tento institut v praxi využíván a celý zákon se mine účinkem.   

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

 

1. Považujeme za žádoucí sladit terminologii s terminologií stavebního a autorizačního zákona (zákon č. 

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - průzkum, stavební práce, technická infrastruktura, ad. 

2. Považujeme za nezbytné specifikovat příslušná zařízení a kvalifikaci osoby, která bude povinna 

vykonávat stavební dozor, a to s ohledem na odlišné typy zařízení – v případě, kdy se jedná o 

technologická zařízení, je situace odlišná, než když se jedná o elektrická zařízení, apod.  

 

— * * * — 


