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V Praze dne 7. dubna 2017 

Vážený pane ministře,  

v pátek 31. března Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyhlásilo I. výzvu programu 

podpory Vysokorychlostní internet (Výzva) a zároveň zveřejnilo vypořádání připomínek 

přijatých v rámci veřejné konzultace k návrhu intervenčních oblastí vymezujících lokality 

s možností využití dotací.   

Připomínáme, že odborná veřejnost se již od r. 2016 snažila dosáhnout při spolupráci s MPO  

nastavení takových parametrů dotačních i nedotačních opatření, které umožní rozvoj 

vysokorychlostních internetových sítí v ČR, připojení maxima domácností a současně i 

zachování ochrany hospodářské soutěže.  

Po prostudování výše uvedených finálních dokumentů se však domníváme, že ze strany MPO 

i přes opakované a dlouhodobě uplatňované připomínky podávané průmyslem zejména na 

Pracovní skupině pro dotační podporu došlo k porušení Pokynů EU k použití pravidel státní 

podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Sdělení Komise č. 2013/C 

25/01, dále též jen jako Pokyny) a k nedodržení principů uvedených v Národním plánu 

rozvoje sítí nové generace (Národní plán). Tato skutečnost u podnikatelů  vyvolává značnou 

míru legitimní investiční nejistoty ohledně ochrany již existujících NGA sítí a stejně tak i 

zvažovaných budoucích investic do výstavby sítí za využití dotací.  

Finální znění Výzvy a souvisejících dokumentů je dle názoru odborné veřejnosti s ohledem na 

své nedostatky velmi snadno zpochybnitelné a – jak jsme se značným předstihem varovali – 

může zapříčinit, že Evropská komise z důvodu porušení pravidel pro veřejnou podporu 

nepovolí vyplacení dotačních prostředků nebo bude narušení hospodářské soutěže 

prostřednictvím poskytnutí dotačních prostředků předmětem řízení před Úřadem na 

ochranu hospodářské soutěže, případně před soudy. Česká republika by tak kvůli neochotě 

Ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě dokumentů akceptovat podstatné připomínky 

odborné veřejnosti mohla přijít o jedinečnou možnost maximálně využít prostředků z EU 

fondů alokovaných na vybudování sítí elektronických komunikací nové generace ve 

venkovských oblastech.  



Platforma odborné veřejnosti však i nadále vidí prostor pro nápravu a je připravena 

maximálně přispět k tomu, aby mohly být dotační prostředky na sítě NGA úspěšně čerpány a 

domácnosti v bílých místech získaly přístup k vysokorychlostnímu internetu.  

Níže uvádíme nejzávažnější připomínky členů Platformy k vyhlášeným podmínkám Výzvy: 

1. Právně nejistý proces nápravy chyby hodnotících kritérií – Výzva byla vyhlášena bez 

opravy zásadní chyby v textu hodnotících kritérií, která vylučuje možnost podpory 

vícero vzájemně si geograficky nekonkurujících projektů v jedné intervenční oblasti. 

MPO bylo na tuto chybu opakovaně upozorňováno zástupci Platformy a potvrdilo, že 

uvedené ustanovení bylo v podmínkách ponecháno nedopatřením, a že je třeba jej 

odstranit. K tomu však i přes urgence Platformy odborné veřejnosti před vyhlášením 

výzvy nedošlo. Platforma se s ohledem na právní jistotu ohrazuje proti postupu 

zvolenému MPO, kdy změně kritérií předchází vyhlášení Výzvy a teprve následně má 

o změně hlasovat Monitorovací výbor OP PIK. Správným postupem by naopak bylo, 

kdyby nejprve došlo k úpravě kritérií a teprve následně byla vyhlášena Výzva. Jak 

jsme Ministerstvu průmyslu a obchodu mnohokrát sdělovali, podmínky výzvy není 

možné měnit v jejím průběhu.     

2. Špatná definice NGA sítí s nárokem na ochranu - je velmi znepokojující, že text Výzvy 

a souvisejících dokumentů byl vyhlášen s použitím odvětvím opakovaně kritizované 

metodiky MPO pro vymezení existujících NGA sítí s nárokem na ochranu, a to jen 

několik hodin poté, co bylo zástupcům Platformy na jednání s MPO dne 31. 3. 2017, 

kterého jste se také zúčastnil, přislíbeno, že vymezení těchto sítí ve Výzvě bude 

odpovídat metodice Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) použité při sběru 

informací o NGA sítích v České republice a rovněž v Národním plánu. V tomto ohledu 

vnímáme, že text výzvy odporuje i jednoznačnému prohlášení ČTÚ, že žádná jiná 

metodika, než ta použitá při sběru informací, není přípustná, neboť neprošla řádnou 

diskusí. 

3. Nejasný proces určení tzv. bílých míst a veřejná konzultace k návrhu intervenčních 

oblastí - ve vypořádání připomínek uplatněných ve veřejné konzultaci MPO zcela 

nesystémově zamítlo připomínky vlastníků sítí týkající se doplnění informací o nových 

NGA přípojkách v jednotlivých lokalitách. V současné situaci tak není garantována 

ochrana stávajících investic, jak to požaduje Národní plán a Pokyny.  Postoj MPO, 

které odmítá rozšířit ochranu na přípojky nahlášené v průběhu konzultace, je 

v přímém rozporu s těmito dokumenty i samotným smyslem procesu veřejné 

konzultace. Vinou tohoto postupu MPO lze úspěšně zpochybnit celý proces mapování 

bílých míst, protože ochrana existujících sítí před znehodnocením dotací představuje 

jeden ze základních principů Pokynů a obecných pravidel veřejné podpory.   

4. Překotná příprava dokumentace - jako kritický faktor vnímáme v neposlední řadě 

také velmi krátkou časovou lhůtu mezi ukončením veřejné konzultace a datem 



vyhlášení první fáze dotačního programu, která se dle našeho názoru negativně 

projevila na zpracování dokumentů. 

Kromě výše uvedených hlavních nedostatků dotačních podmínek obsahuje text dokumentů i 

řadu dalších významných chyb. Ministerstvo průmyslu a obchodu si zde například vyhrazuje 

právo předávat Ministerstvu vnitra projektovou studii žadatele o dotaci, měnit topologii sítě, 

povinnost rezervovat vlákna pro státní správu, či ukládat data do neexistujícího registru 

pasivní infrastruktury, a další nucené zásahy do obsahu projektů.   

Po celou dobu naší spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě Hodnotících 

kritérií, Výzvy i Příručky dotačního programu podávala odborná veřejnost sdružená 

v Platformě konstruktivní připomínky, jejichž cílem bylo nastolení souladu textu těchto 

dokumentů s Národním plánem rozvoje sítí nové generace, naplnění požadavků Evropské 

komise pro daný dotační program a odstranění, resp. minimalizace překážek čerpání 

prostředků z tohoto dotačního programu.  

S politováním přitom musíme konstatovat, že mnoho našich zásadních věcných připomínek 

nebylo do textu připravovaných dokumentů adekvátně promítnuto, přičemž MPO v mnoha 

případech neposkytlo ani zdůvodnění, proč připomínky průmyslu odmítá nebo proč je 

nezohledňuje. Hlavní snahou Platformy je přitom pomoc při nastavení takových podmínek, 

které umožní zpřístupnění vysokorychlostního internetového připojení co největšímu počtu 

domácností v intervenčních oblastech, a to ruku v ruce s podporou fungující hospodářské 

soutěže a ochranou již realizovaných investic.  

Vážený pane ministře, ze shora uvedených důvodů Vás zdvořile žádáme, abyste zohlednil 

tyto naše dosavadní připomínky a přijal nezbytné kroky k tomu, aby byly nedostatky 

v nastavení dotačního programu Vysokorychlostní internet OP PIK odstraněny. Za 

předpokladu seriózního a konstruktivního přístupu MPO k připomínkám odborné veřejnosti 

pak avizujeme připravenost Platformy k další spolupráci jak na opatřeních dotačního, tak i 

nedotačního charakteru.  

S úctou 

 

Asociace operátorů digitální telefonie (AODT) 

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR (APKT) 

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) 

Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK) 

Česká asociace telekomunikací (ČAT) 

Český telekomunikační klastr (ČTKK) 

Hospodářská komora České republiky 

ICT Unie 

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky  

Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP) 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


