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1. Veřejný zájem

● status „veřejného zájmu elektronických komunikací“.
● Zákony  183/2006 Sb., 184/2006 Sb. a 127/2005 Sb.
● Status “řádného hospodáře”



2. Transpozice směrnice 2014/61

● Směrnice je poměrně dobrý komplexní návod
● Kvalita implementace do našeho právního prostředí



3. Definice přípojky

● chybí přesná definice přípojky elektronických 
komunikací



4. Služebnosti

● Cena
● Lhůty
● Obstrukce
● Transparentnost



5. Odpisy

● Změna Přílohy 1 zákona č. 586/1992 Sb. zákona 
o dani z příjmů. - V Příloze 1 je tříděný hmotný 
majetek do odpisových skupin. 

● 20 let - odpisová skupina 4 !!!



6. Poplatky za využívání kmitočtů

● Bezdrátová  řešení pro odlehlé oblasti 
● Access i backhaul

● Aktualizace Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu 
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a č. 
175/2012 Sb.



7. Vztahy mezi operátory a 
stavebníky

● Vymezení vztahů mezi operátory stávajících 
sítí, vlastníky infrastruktury sítí el. komunikací a 
stavebníky realizujícími sítě nedotované i 
dotované. 

     



8. Součinnost

● Řešení součinnosti inženýrských sítí, resp. staveb v 
ochranných a bezpečnostních pásmech – podmínky, 
úhrady, omezení.

 



9. Aktualitzace

● Aktualizace technických norem, vyhlášek a nařízení 
vlády - Doporučujeme zpracování rešerší a z toho 
vycházejících potřeb na novely či vytvoření nových 
technických norem souvisejících s výstavbou 
elektronických komunikací jako např.: ČSN 736005, 
ČSN 332130, ČSN EN 50 173, ČSN EN 50 174 a další.

● Dále je třeba iniciovat novely některých vyhlášek či 
nařízení vlády souvisejících s výstavbou EK , jako 
např.: 499/2006, 500/2006, 501/2006, 503/2006, 
268/2009.



10. Nadzemní vedení 

● Změna paragrafu 24 ve vyhlášce 501/2006 O 
obecných požadavcích na využívání území - V 
§24 je stanoveno: (1) Rozvodná energetická vedení a 
vedení elektronických komunikací se v zastavěném 
území obcí umisťují pod zem. 



11. Komunikace se sektorem

● Průběžné sledování připomínek z oboru 
elektronických komunikací.



Komunikace MPO s MV



Implementace směrnice 2014/61

● Zákon o usnadnění výstavby
● Ministerstvo vnitra - registr pasivní infrastruktury
● Bolístka za prohranou bitvu o NGA dotace
● Okolnosti vzniku zákona !

NENÍ TO ZÁKON O USNADNĚNÍ
, ale zákon o registru pasivní infrastruktury a nových povinnostech pro podnikatele



NPRSNG

● Národní plán MPO bez jakýchkoliv pochybností 100% 
nezvládnulo. 

● Od prvního draftu se příliš nezměnil, je to návod na 
upgrade sítě xDSL za veřejné prostředky

● Obsah není podložený žádnou analýzou, pouze 
domněnkami

Ale co je největší chyba NPRSNG? 

NENÍ TO PLÁN
, ale návod na utracení 14 miliard, s co nejmenší námahou pro státní správu. 



NPRSNG - Obsah

● Analýzu pokrytí, analýzu technologií a ekonomická 
data. Chybí analýza dopadu na tržní prostředí! 

● Má zhodnotit co nejúčelnější „dokrytí“ sítěmi nové 
generace tam, kde je malá šance na jejich vznik tržním 
způsobem. 

● Má odpovídat na otázky, proč nejsou sítě v oblastech, 
kde by podle všeho být měly – třeba v krajských 
městech, okresních městech. 

● Národní plán rozvoje sítí nové generace musí také 
přinést státu úkoly – je to jeho strategie. 

● Řešit zásadní dluhy právě v oblasti usnadnění 
výstavby.



Mapování sítí

● Není to mapování sítí, ale dostupnosti Accessu. 
● Jakákoli absence mapování backhaulu
● Statické hrátky 



Mapování sítí



Jak tedy jde výstavba ?



Děkuji za pozornost
Štěpán Beneš

stepan.benes@ispalliance.cz
+420 724 582 980

www.ispalliance.cz


