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Poznámka zpracovatelů: 

Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů 

regulace, metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy 

a podnikatelských subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. 

Výběr řešení je proveden na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, 

analýz a dat poskytnutých toutéž stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů 

se nezabývá a nevyčísluje absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale 

kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje 

s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany, marginální náklady a přínosy jsou 

hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich nepodstatnost detailně rozebírány. 
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1 Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název  

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Návrh 

zákona“). 

 

1.2 Definice problému  

Česká republika stejně jako ostatní členské státy Evropské unie schválila cíle pro 

širokopásmový internet stanovené ve sdělení Komise nazvaném „Digitální program pro 

Evropu1“ (dále též jako „Digitální agenda“). Dokument stanovil následující cíle v oblasti 

širokopásmové infrastruktury: 

 Základní širokopásmové připojení pro všechny do roku 2013: 100% pokrytí 

širokopásmovým připojením pro všechny občany EU. 

 Rychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 100% pokrytí širokopásmovým 

připojením o rychlostech 30 Mb/s nebo vyšších pro všechny občany EU.  

 Superrychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 50 % evropských domácností by 

mělo mít připojení o rychlosti přesahující 100 Mb/s.  

Sdělení Komise „Digitální program pro Evropu“ rovněž upozornilo na potřebu přijetí 

opatření, jejichž cílem bude snížit náklady na zavádění širokopásmového připojení na celém 

území Evropské unie, včetně řádného plánování a koordinace a snižování administrativní 

zátěže. V souladu s tímto sdělením byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (dále jen „Směrnice“). Cílem této 

Směrnice je usnadnit a podnítit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

podporou společného využívání fyzické infrastruktury a koordinací výstavby nové fyzické 

infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. 

 

1.2.1 Popis současného stavu 

 

1.2.1.1 Popis trhu - Česká republika 

Poptávková strana trhu elektronických komunikací je reprezentována domácnostmi a 

podniky. Primárními charakteristikami poptávkové strany jsou penetrace připojení k internetu, 

způsob připojení k internetu a rychlost připojení k internetu. Obrázek 1 představuje vývoj 

jedné ze základních charakteristik poptávkové strany, tj. procentuálního podílu domácností, 

resp. podniků připojených k internetu v České republice v letech 2005 – 2015. Z obrázku je 

patrný dynamický vývoj v posledních 10 letech zejména v oblasti domácností, kde v rámci 

sledovaných let vzrostl podíl připojených domácností z necelých 20 % v roce 2005 na více 

než 73 % v roce 2015. Obdobný vývoj zaznamenal i sektor podniků, kde v roce 2015 

disponovalo připojením k internetu dle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) téměř 98 

% podniků s 10 a více zaměstnanci. 

                                                 

1 Dokument je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:cs:PDF 
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Obrázek 1: Vývoj připojení domácností a podniků k internetu v ČR (2005 - 2015) 

 

Pozn: V případě podniků se jedná o podniky s 10 a více zaměstnanci. 

Zdroj: ČSÚ 

V rámci publikací ČSÚ z oblasti informačních technologií se můžeme dozvědět, že 96,3 % 

domácností připojených k internetu, resp. 98 % podniků používá vysokorychlostní připojení. 

V tomto případě ovšem není možné si pod pojmem vysokorychlostní připojení představit 

připojení dle definice Směrnice, tedy připojení o rychlosti alespoň 30 Mb/s, ale připojení dle 

typu technologie, tj. ADSL či jiná DSL technologie, připojení přes rozvody kabelové televize, 

bezdrátové připojení, mobilní vysokorychlostní připojení2 a připojení pomocí optických 

vláken.  

Pro analýzu způsobu připojení znovu využijeme údajů z šetření ČSÚ, kdy základní výstupy 

jsou shrnuty v obrázcích níže. Obrázek 2 ukazuje, že v roce 2015 bylo pro domácnosti 

převažujícím způsobem připojení bezdrátové (46,1 %) následované připojením technologií 

xDSL či připojením přes rozvody kabelové televize, obojí s přibližně 20% podílem.  

Obrázek 2: Podíl na celkovém počtu domácností s připojením k internetu za rok 2015 (vybrané 

typy připojení) 

 

Pozn. Domácnost mohla uvést více než jeden typ používaného připojení k internetu. 

Zdroj: ČSÚ 

Přibližně dvě pětiny podniků využívaly v roce 2015 pro připojení k internetu pouze jeden 

z šesti zkoumaných typů připojení. Výrazně častěji šlo o malé podniky. Dva různé typy 

připojení k internetu měla v roce 2015 v České republice k dispozici třetina podniků, častěji ty 

                                                 

2 Mobilním vysokorychlostním připojením se rozumí připojení k internetu přes 3G/UTMS, 4G či LTE mobilní síť. 

19,1%

56,0%

73,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Domácnosti s připojením k internetu

64%

77% 77%

87%
95% 98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Podniky s připojením k internetu

19,6% 20,4%

46,1%

11,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ADSL připojení přes
rozvody kabelové

televize

bezdrátové
připojení (WLAN,

Wi-Fi, WiMAX)

mobilní (přes sítě
CDMA, 3G/UMTS a

jiné)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



5 

 

malé či středně velké. Dvěma a více typy připojení k internetu disponovaly tři pětiny podniků 

(59 %). V rámci této kategorie výrazně převládaly velké podniky s 250 a více zaměstnanci 

(89 %).  

Na rozdíl od podílu připojených podniků k internetu v případě způsobu připojení je žádoucí 

sledovat nejen celkové statistiky, ale i statistiky dle velikosti podniku, neboť mezi 

jednotlivými skupinami existují významné rozdíly. Ze zkoumání využití typů připojení pro 

podniky je patrné, že ADSL technologii pro připojení používalo téměř 66 % podniků a 

jednalo se o nejpoužívanější způsob připojení. Více jak polovina podniků (58,8 %) využívala 

k připojení bezdrátové připojení, pronajatý digitální okruh využívalo v lednu 2015 necelých 

14 % podniků a připojení pomocí optických kabelů pouze 13,3 % podniků. Počet podniků 

využívajících mobilní připojení představoval dle údajů ČSÚ více jak 30 % z celkového počtu 

podniků. Velké podniky převládají především v připojeních pomocí pronajatých digitálních 

okruhů (54,7 %), optických kabelů (43 %) či mobilního připojení (72,4 %). 

Obrázek 3: Připojení k internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden 2015 podle typu připojení 

 

Pozn. Podniky mohly vykázat více než jeden způsob připojení k internetu. 

Zdroj: ČSÚ 

Poslední ze základních charakteristik poptávkové strany je rychlost připojení. S ohledem 

na charakter poptávkové strany, zejména pak velký počet uživatelů, je tato charakteristika 

nejobtížněji měřitelná a obtížně meziročně porovnatelná, neboť ve zkoumaném vzorku 

nemusí být zastoupeny stále stejné subjekty. Přesto současné dostupné statistiky a materiály 

nabízí určitý pohled na rychlost připojení českých domácností a podniků. Nejčastějším 

způsobem měření rychlosti připojení domácností je využití specializovaných webových 

stránek (speedmetrů). Níže uvádíme přehled výsledků měření rychlosti připojení k internetu 

webovou stránkou Internet pro všechny za měsíc březen roku 20153. Celkem bylo provedeno 

uživateli v daném období 40 762 měření rychlosti. Více jak polovina měření naměřila rychlost 

do 10Mb/s. Téměř třetina měření zaznamenala rychlosti v rozmezí 10 – 30 Mb/s a necelých 

15 % měření potom představovalo internet s rychlostí vyšší než 30 Mb/s, z čehož necelá 3 % 

splňovala i zatím nejnáročnější parametry NGA přípojek s rychlostí vyšší než 100 Mb/s.  

                                                 

3 Údaje jsou volně dostupné na http://www.internetprovsechny.cz/je-u-nas-pomaly-internet-podle-seznamu-nebo-rychly-

podle-akamai/ 
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Obrázek 4: Podíl jednotlivých rychlostí na celkovém počtu měření za březen 2015 

 

Zdroj: Internet pro všechny 

Pohled na rychlost připojení k internetu pro podniky pak znovu nabízí údaje z ČSÚ. Zatímco 

v roce 2002 se téměř všechny podniky s internetem připojovaly rychlostí nižší než 2 Mb/s, 

v roce 2015 se téměř všechny podniky s internetem naopak připojují rychlostí nad 2 Mb/s 

(95,9 % z celkového počtu podniků). Rychlost připojení byla v roce 2015 nejčastěji v rozmezí 

2 – 9,9 Mb/s, v němž se připojovalo 40 % všech podniků. Další třetina podniků využívala 

rychlejší připojení v rozmezí 10 až 29,9 Mb/s. Téměř pětina podniků se připojovala rychlostí 

vyšší než 30 Mb/s, z nichž 7,5 % podniků se připojovala rychlostí vyšší než 100 Mb/s a 

splňovala tak podmínky pro NGA přípojku. Stejně jako v případě typu připojení i u rychlosti 

připojení je významný rozdíl v závislosti na velikosti podniku. Zatímco velké podniky s 250 a 

více zaměstnanci disponovaly připojením rychlejším než 30 Mb/s ve 45 % případů, podniků 

se 49 zaměstnanci a s připojením nad 30 Mb/s bylo v roce 2015 pouze 16 %. 

Obrázek 5: Rychlost připojení k internetu v podnikatelském sektoru v ČR, leden 2015 

 

Zdroj: ČSÚ 
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V rámci pravidelné analýzy trhu elektronických komunikací ČTÚ sleduje podíl jednotlivých 

rychlostí v závislosti na technologii připojení. V rámci posledních let je možné sledovat trvalý 

trend navyšování nabízených rychlostí u všech typů technologií. V polovině roku 2015 

technologie CATV, FFTH a FFTB nabízely ve více jak 90 % případů rychlost vyšší 10 Mb/s 

a ve více jak 40 % případů rychlost vyšší než 30 Mb/s. Celkově již téměř dvě třetiny případů 

umožňují připojení rychlostí vyšší než 10 Mb/s a ve 20 % případů lze dosáhnout rychlosti nad 

30 Mb/s.  

Obrázek 6: Podíl jednotlivých rychlostí širokopásmových přístupů na maloobchodním trhu 

v pololetí roku 2015 

 

Pozn.: Technologie DSL u jiných poskytovatelů než O2 Czech Republic a.s. – kategorie >2 Mb/s, <10 Mb/s 

zahrnuje také 2 Mb/s přístupy, nicméně jedná se o pouze zanedbatelný počet. 

Zdroj: ČTÚ 

Hlavními charakteristika nabídkové strany v případě elektronických komunikací je míra 

koncentrace na trhu a nabídka přípojek splňujících parametry NGA. Trh elektronických 

komunikací je z hlediska koncentrace vysoce fragmentovaný zejména v oblasti bezdrátového 

připojení (Wi-Fi) a připojení pomocí optických kabelů (FTTx). Shrnutí z analýzy trhu 

provedené ČTÚ v pololetí roku 2015 nabízí obrázek níže. 

Obrázek 7: Podíly širokopásmových přístupů k síti Internet na maloobchodním trhu podle 

jednotlivých technologií (bez mobilního přístupu) k 30. 6. 2015 
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Zdroj: ČTÚ 

Z hlediska využívaných technologií pro poskytování služeb širokopásmového přístupu byly 

v pololetí roku 2015 nejvíce zastoupeny přístupy prostřednictvím technologie WiFi a xDSL. 

Celkový podíl xDSL přístupů na maloobchodním trhu byl 31,9 %, z toho 26,3 % tvořily 

maloobchodní xDSL přístupy společnosti O2 Czech Republic a.s. Celkový maloobchodní 

podíl společnosti O2 Czech Republic a.s., i se započtením jejích WiFi a FTTx přístupů 

(včetně přístupů společnosti Internethome, s.r.o.), byl 27,74 % v pololetí 2015. Dalším 

významným hráčem je společnost UPC, která má dominantní postavení v připojení k internetu 

prostřednictvím technologie CATV. 

Tabulka níže shrnuje přehled tržních podílů vybraných společností na maloobchodním trhu 

a jednoznačně dokumentuje vysokou fragmentaci trhu, neboť více jak 40 % trhu je tvořeno 

subjekty s tržním podílem nižším než 0,5 %. 

Tabulka 1: Přehled tržních podílů vybraných společností 
Společnost Tržní podíl 

O2 Czech Republic a.s. 26,72 % 

UPC Česká republika, s.r.o. 15,29 % 

T-Mobile Czech Republic a.s. 4,5 % 

STARNET s.r.o. 2,17 % 

PODA a.s. 1,72% 

RIO Media a.s. 1,46 % 

SMART Comp, a.s. 1,29 % 

Nej TV a.s. 1,01 % 

Internethome, s.r.o. 1,01 % 

Celkem > 1 % 55,19 % 

Celkem ostatní 44,81 % 

 z toho    

Celkem 0,5 % - 1 % 2,26 % 

Celkem 0,1 % - 0,5 % 20,31 % 

Celkem < 0,1 % 22,24 % 

Zdroj: ČTÚ 

Další možný pohled na fragmentaci trhu komunikačních služeb nabízí evidence podnikatelů 

v elektronických komunikacích vedená ČTÚ, který k datu 27. 4. 2016 evidoval 2 079 subjektů 

zajišťujících veřejné pevné komunikační sítě a 47 subjektů zajištujících veřejné mobilní 

komunikační sítě. 

Druhou zásadní charakteristikou nabídkové strany je nabídka vhodné infrastruktury. ČTÚ 

provedl v letech 2013 – 2014 indikativní mapování infrastruktury pro poskytování 

vysokorychlostního přístupu k internetu. V rámci výzkumu ČTÚ oslovil celkem 1 717 

podnikatelů v elektronických komunikacích, z nichž odpovědělo 729 subjektů (42,4 %). 

Doplňkově byly skrz asociace a sdružení osloveny subjekty podnikající v jiných síťových 

odvětvích (energetika a další utility, doprava, služby apod.), které by mohly disponovat 

relevantní infrastrukturou. Na výzvu odpověděly pouze 2 subjekty. Výše popsaný primární 

zdroj informací byl doplněn o všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady, a 

relevantní zájmová a profesní uskupení. Celková míra účasti v průzkumu činila 23,9 %, je 

však třeba zohlednit různou významnost a relevanci dotazovaných respondentů. 

Výsledkem mapování byla indikativní mapa, která se ale v důsledku připomínkového řízení 

k výsledkům průzkumu měnila. Obrázek níže ukazuje jak původní mapu, tak mapu 

zohledňující připomínky k výsledkům výzkumu.  
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Obrázek 8: Výsledky mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu 

k internetu 

Indikativní mapa 2013     Indikativní mapa 2014 

 

Zdroj: ČTÚ 

Již na první pohled je patrné, že původní indikativní mapa doznala po zohlednění veřejných 

konzultací významných změn způsobených zejména částečnou změnou metodologie 

vyhodnocování. V tabulce níže shrnujeme základní rozdíly v původní a aktualizované 

metodice 

Tabulka 2: Porovnání metodologie mapování infrastruktury 

Původní metodika Aktualizovaná metodika 

Bílé místo je vymezeno jako oblast, v níž nepůsobí 

ani jeden subjekt, který pokrývá alespoň 50 % 

domácností přípojkami umožňujícími připojení k 

síti internet s přenosovou rychlostí směrem k 

uživateli (download) alespoň 30 Mb/s ukončené v 

pevném místě. Současně platí, že zde není 

předpoklad dosažení takového pokrytí v nejbližších 3 

letech. Jako bílá místa byly označeny i takové ZSJ, 

ke kterým žádný ze subjektů nezaslal data. 

Bílá oblast je takovým územním celkem, ve kterém 

není v současnosti ani ve výhledu 3 let evidována ani 

jedna disponibilní přípojka umožňující 

poskytování vysokorychlostního přístupu k 

internetu (s minimální rychlostí alespoň 30 Mb/s 

směrem ke koncovému uživateli). 

Šedé místo je vymezeno jako oblast s pokrytím 

alespoň 50 % domácností odpovídajícími 

přípojkami jednoho subjektu a zároveň nejsou 

známy žádné záměry dalšího subjektu na vybudování 

přípojek, splňujících kritérium pokrytí alespoň 50 % 

domácností.  

Šedá oblast je takovým územním celkem, ve kterém v 

současnosti působí či bude ve výhledu 3 let působit 

jeden subjekt zajišťující nenulový počet 

disponibilních přípojek umožňujících poskytování 

vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Černé místo je vymezeno jako oblast pokrytá 

alespoň z 50 % odpovídajícími přípojkami dvou a 

více subjektů nebo jsou známé záměry, ze kterých 

vyplývá, že v příštích 3 letech zde budou 

vybudovány přípojky, splňující dané kritérium 

pokrytí 50 % domácností, alespoň dvou subjektů.  

Černá oblast je takovým územním celkem, ve kterém 

v současnosti působí či budou ve výhledu 3 let 

působit alespoň dva subjekty zajišťující nenulový 

počet disponibilních přípojek umožňujících 

poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Zdroj: ČTÚ 

Z výše uvedeného srovnání metodologií je patrné, že došlo k významnému rozvolnění definic. 

Z aktualizované mapy by se mohlo zdát, že minimálně v určitých částech republiky je již 

v současné době připravena infrastruktura pro připojení k vysokorychlostnímu internetu 

v dostatečné míře.  
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Při intepretaci výsledků indikativního mapování infrastruktury pro poskytování 

vysokorychlostního přístupu k internetu je však zapotřebí mít neustále na paměti, že při 

definici odlišení jednotlivých oblastí není stanoveno minimální požadované pokrytí 

disponibilními přípojkami v dané oblasti, ale pouze jejich nenulový počet a dále, že informace 

o plánu postavit disponibilní přípojku daných parametrů do 3 let nemusí být závazná. Může se 

jednat pouze o záměr nebo již zpracovaný projekt či podanou žádost o územní rozhodnutí.  

Na základě výše uvedeného se domníváme, že do budoucna je pro stát žádoucí nechat si 

zpracovat mapování infrastruktury vhodné pro připojení k vysokorychlostnímu internetu, 

které bude metodicky zpřesněno s cílem závěry z mapování promítnout do programů podpory 

výstavby vysokorychlostních sítí a využít závěry k naplnění cíle stanoveného Digitální 

agendou o zajištění přístupu všech obyvatel k internetu o rychlosti nejméně 30 Mb/s do roku 

2020.  

 

1.2.1.2 Popis trhu - vybrané státy EU 

Z hlediska podílu domácností s připojením k internetu v rámci zemí EU patří Česká republika 

stále ještě k zemím s lehce podprůměrnou penetrací internetovým připojením (78 %), i přes 

stále se snižující rozdíl a přibližování se k evropskému průměru. Mezi státy s nejvyšším 

podílem domácností připojených k internetu patří Nizozemí, Lucembursko a Dánsko, kde 

podíl připojených domácností přesahuje 90 % všech domácností. 

Obrázek 9: Domácnosti s připojením k internetu v zemích EU, 2014 

 

Pozn.: Hodnota je procentem z celkového počtu domácností s alespoň jedním členem ve věku 16–74 let v dané 

zemi. Eurostat používá odlišnou definici oproti ČSÚ. 

Zdroj: EUROSTAT 

Kromě podílu připojených domácností je ovšem zajímavé se podívat i na informace 

porovnávající průměrnou rychlost připojení mezi jednotlivými zeměmi. V tomto případě 
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využijeme statistik společnosti Akamai Technologies4, která již několik let pravidelně 

uveřejňuje statistiky týkající se internetového připojení prostřednictvím čtvrtletních zpráv 

„State of the internet“5. Tabulky níže představují základní statistiky o připojení k internetu, a 

to průměrnou rychlost připojení a průměrnou rychlost připojení ve špičce. 

Tabulka 3: Průměrná rychlost připojení v Q3 2015 

 
Stát 

Q3 2015 

průměr. Mb/s 

Q-o-Q 

změna 
Y-o-Y změna 

 - Svět 5,1 0,2 % 14,0 % 

1 Jižní Korea 20,5 -11,0 % -19,0 % 

2 Švédsko 17,4 8,6 % 23,0 % 

3 Norsko 16,4 15,0 % 44,0 % 

4 Švýcarsko 16,2 3,7 % 12,0 % 

5 Hong Kong 15,8 -6,9 % -2,7 % 

6 Nizozemí 15,6 3,0 % 12,0 % 

7 Japonsko 15,0 -8,1 % 0,2 % 

8 Finsko 14,8 5,6 % 26,0 % 

9 Lotyšsko 14,5 2,3 % 8,9 % 

10 Česká republika 14,5 4,5 % 18,0 % 

Zdroj: Akamai Technologie 

Světový průměr v daném období dosahoval průměrné rychlosti na úrovni 5,1 Mb/s. Nejvyšší 

průměrnou rychlostí disponovala Jižní Korea, a to konkrétně 20,5 Mb/s. V rámci ukazatele 

průměrné rychlosti připojení je Česká republika celosvětově na 10. místě (v rámci Evropy na 

7. místě) s průměrnou rychlostí 14,5 Mb/s. V porovnání se stejným obdobím v roce 2014 

vzrostla ve sledovaném období průměrná rychlost připojení v České republice o 18 %. 

Ještě zajímavější než průměrná rychlost připojení je podíl připojeních nad určitou úroveň 

rychlosti. V rámci vzorku mělo 86 % připojení v České republice rychlost přesahující 4 Mb/s, 

téměř polovina z měření (47 %) pak vykazovala rychlost nad 10 Mb/s. V případě rychlosti 

nad 15 Mb/s se jednalo o 27% podíl a pro rychlost vyšší než 25 Mb/s dosáhla Česká republika 

celosvětově 10. příčky s podílem 11 %. 

Druhým ukazatelem prezentovaným společností Akamai je průměrná rychlost připojení 

ve špičce. Pohled na tuto charakteristiku představuje další tabulka. 

Tabulka 4: Průměrná rychlost připojení ve špičce v Q3 2015 

 
Stát 

Q3 2015 

průměr. Mb/s 

Q-o-Q 

změna 
Y-o-Y změna 

 - Svět 32,2 -0,9 % 30,0 % 

1 Singapur 135,4 25,0 % 63,0 % 

2 Hong Kong 101,1 6,7 % 20,0 % 

3 Jižní Korea 86,6 4,0 % 17,0 % 

4 Japonsko 78,4 4,4 % 20,0 % 

5 Taiwan 77,9 4,6 % 41,0 % 

6 Katar 75,2 4,8 % 80,0 % 

7 Macao 73,7 18,0 % 53,0 % 

8 Rumunsko 72,9 1,1 % 24,0 % 

                                                 

4 Společnost Akamai Technologies je jedním z největších světových poskytovatelů sítí distribuovaného obsahu (CDN), kdy 

prostřednictvím svých více než 210 000 serverů ve více než 120 zemích jednoduše řečeno zkracuje a zrychluje cestu obsahu 

od poskytovatele k uživateli 
5 Volně dostupné prostřednictvím webové stránky https://www.akamai.com/us/en/our-thinking/state-of-the-internet-report/ 

Metodologická poznámka k měření společností Akamai Technologies je dostupná na  

https://blogs.akamai.com/2013/04/clarifying-state-of-the-internet-report-metrics.html 
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9 Izrael 70,0 -2,0 % 13,0 % 

10 Švédsko 69,0 9,8 % 28,0 % 

Zdroj: Akamai Technologie 

Nejvyšší průměrné rychlosti připojení ve špičce dosahuje Singapur a Hong Kong s hodnotami 

nad 100 Mb/s. Celosvětový průměr se pohybuje okolo úrovně 32,2 Mb/s. Česká republika 

dosáhla v daném období průměrné rychlosti připojení ve špičce 50,9 Mb/s, což ji řadilo na 

29. místo celosvětově a představovalo meziroční nárůst o 17 %.  

Při interpretaci výše uvedených statistik je zapotřebí mít neustále na paměti, že se jedná pouze 

o jeden z mnoha možných pohledů na trh elektronických komunikací a že výsledky mohou 

být významně ovlivněny úrovní penetrace připojení k internetu v dané zemi.  

 

1.2.1.3 Institucionální prostředí a další aspekty spojené s budováním vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací v ČR 

Následující odstavce shrnují základní postupy a parametry institucionálního prostředí, v jehož 

rámci se výstavba vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR realizuje tak, aby 

bylo možné v následujících kapitolách RIA identifikovat dotčené strany, navrhnout možné a 

reálné způsoby implementace Směrnice v ČR, zhodnotit potenciální úspory plynoucí 

z  navržených variant, analyzovat dostupnost potřebných dat atd. 

Výstavba sítí elektronických komunikací je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) možná na základě vydaného územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo 

veřejnoprávní smlouvy či rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení. 

Poslední dva zmíněné instituty se však v praxi vyskytují méně často, neboť je problematické 

zajistit souhlas osob, které by byly účastníky územního řízení. Získání souhlasu příslušných 

osob je pro poslední dva instituty povinné a musí být doloženo stavebnímu úřadu. 

Územní souhlas není správním rozhodnutím, ale jedná se o úkon podle správního řádu, 

kterým je vydání sdělení, že stavební úřad souhlasí s umístěním stavby - záměru. Stavební 

úřad může ke zřizování sítí elektronických komunikací vydat územní souhlas, pokud je záměr 

v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění atp. 

Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. – 8. stavebního 

zákona. Podle tohoto ustanovení lze povolit „nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí 

elektronických komunikací, jejich antény a stožáry; podzemní a nadzemní vedení přenosové 

nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, 

řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; vedení přepravní nebo 

distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; rozvody tepelné energie a související 

technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky; vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky“. Zjednodušené postupy územního rozhodování, tj. 

umístění stavby na základě zjednodušeného územního řízení ani územního souhlasu nelze 

použít pro umisťování staveb v nezastavěném území. 

Ve všech ostatních případech zřizování elektronických komunikací (tedy pokud není záměr 

v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně mění, záměr 

vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a v případě záměrů 

posuzovaných ve zjišťovacím řízení) je zřizovatel (žadatel) povinen požádat o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
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žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí doklady prokazující jeho vlastnické 

právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo 

stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Ve smyslu odst. 3 téhož 

ustanovení lze smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo 

stavbě nahradit souhlasem jejich vlastníka.  

K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být doložena závazná stanoviska, případně 

rozhodnutí dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou nejčastěji vydávána 

pro účely požární ochrany a požární bezpečnosti stavby, souhlasu záměru k umístění stavby 

ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, souhlasu záměru k umístění stavby na pozemku, na 

kterém se nachází koryto vodního toku (např. při křížení), souhlasu záměru k umístění stavby 

v národním parku nebo v chráněné krajinné oblasti z hlediska ochrany přírody a krajiny (např. 

ochrana rostlin nebo živočichů) apod. Dále jsou dotčenými orgány vydávána rozhodnutí 

za účelem povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu (např. silnice II. třídy) 

nebo povolení zvláštního užívání silnice či místní komunikace k umístění inženýrských sítí. 

Některé stavební úřady s odvoláním na § 119 odst. 1 stavebního zákona vyžadují pro užívání 

staveb sítí elektronických komunikací provedení kolaudačního řízení. Po dokončení stavby 

musí být stavebníkem podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu a spolu se žádostí 

doloženy stavebnímu úřadu doklady k užívání stavby, kterými jsou např. geodetické zaměření 

stavby, revizní zprávy, skutečné provedení stavby apod. Dále je nutné stavebnímu úřadu 

doložit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. Těmito orgány mohou být 

např. hasičský záchranný sbor, orgán ochrany přírody a krajiny apod. Na základě podané 

žádosti vyzve stavební úřad stavebníka k provedení závěrečné kontrolní prohlídky, při které 

zkoumá splnění podmínek, jako např. provedení stavby podle vydaného rozhodnutí o umístění 

stavby a ověřené dokumentace, soulad s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů 

atd. Pokud při závěrečné kontrolní prohlídce nejsou zjištěny závady, vydá stavební úřad 

kolaudační souhlas, který je dokladem k povolenému účelu užívání stavby. Informace 

poskytované stavebním úřadům v rámci kolaudačního řízení provozovateli sítí mohou být 

jedním ze zdrojů dat o vybudované infrastruktuře.  

Další povinnosti provozovatelů technických sítí plynoucí ze stavebního zákona a implikující 

dostupnost dat o existující technické infrastruktuře jsou následující: 

§ 27 Pořizování územně analytických podkladů  

(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a 

vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v 

digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za 

jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro 

územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně 

plánovací dokumentace a územní studie.  

(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (JTSK) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické 

infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

§ 161 Vlastníci technické infrastruktury  

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat 

polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické 
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infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, 

územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo 

územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické 

infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další 

údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. 

Na základě výše uvedeného a projektů realizovaných veřejnou správu s podporou evropských 

fondů jsou v ČR dostupná následující data o technické infrastruktuře. 

 Informační systémy provozovatelů sítí infrastruktury - prvky síťové infrastruktury 

evidované provozovateli sítí. 

Konkrétně za vybrané nejvýznamnější dotčené síťové společnosti byly zjištěny následující 

informace. 

Oblast přepravy a distribuce plynu 

V GIS jsou uložena data o ca 100 % provozovaných distribučních plynárenských zařízeních. 

Jedná se o polohopisné informace a základní technické a organizační informace. U 

plynárenských zařízení vyřazených z provozu je u distribučních společností situace mírně 

rozdílná, ale v souhrnu jsou v GIS data o cca 50 % plynovodech. Tyto informace však nemají 

vysokou kvalitu. Provozovatel přepravní soustavy má v GIS uložena geoprostorová a 

technická (atributová) data k plynárenskému zařízení z 99 %.  

Co se týče přesného zaměření, existuje riziko u historicky přebíraných plynárenských zařízení 

(zejména před rokem 1995), kdy cca 50 % sítě bylo digitalizováno dodatečným vytýčením 

a zaměřením trasy či překreslením výkresové dokumentace do účelových map povrchové 

situace. Většinově se známá místa s polohovými odchylkami cíleně prověřovala a opravovala. 

Odhad míst s podezřením na polohové odchylky činí méně než 1%, nicméně ročně se zjišťuje 

několik desítek až stovek nových podezřelých míst. U přenosové plynárenské soustavy se 

riziko nepřesného zaměření může týkat zařízení, která byla zaměřena do roku 1996. U 

tranzitních plynovodů došlo k přeměření po vytýčení hledačem. Vnitrostátní plynovody se 

postupně doměřují. Zařízení postavená po roce 1996 představují 18 % sítě, z 82 % se jedná o 

plynovody postavené před rokem 1996 a tudíž nepřesně zaměřené. 

Oblast distribuce elektrické energie 

Veškerá technická dokumentace je evidována v elektronické podobě. Jde o údaje o 

technických a ekonomických parametrech, poloze a propojení zařízení distribuční sítě. V 

listinné podobě jsou archivovány projektové dokumentace a nabývací tituly k technické 

infrastruktuře. Přesná poloha ve smyslu přesného geodetického zaměření sítě ve třetí třídě 

přesnosti není známa u 62 % z celkového rozsahu distribuční sítí. 

Oblast telekomunikačních sítí 

K ca 100 % sítě existuje dokumentace v elektronické podobě, stejně jako jsou veškeré návrhy 

projektů a aktualizace dat prováděny pouze v elektronické formě.  Z podzemních sítí nemusí 

být zaměřeno cca 16 % sítě.  

Jednotliví správci technické infrastruktury (správci inženýrských sítí) provozují vlastní 

portály, kde je možné podat žádosti o vyjádření k existenci sítí případně přímo požádat o data 

či požádat o další služby prostřednictvím internetu. 

 Digitální technické mapy (DTM) obcí – mapy obsahují dopravní infrastrukturu, 

podzemní objekty, technickou infrastrukturu, případně další objekty DTM podle přílohy 

k vyhlášce č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce. 
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 Územně analytické podklady (ÚAP) pořizované obcemi s rozšířenou působností 

(ORP) podle vyhlášky o ÚAP a ve vazbě na povinnosti stanovené stavebním zákonem 

(viz výše). 

 Digitální mapa veřejné správy (DMVS) krajů  
o vrstva DTM - digitální mapa veřejné správy by měla sloužit ke sjednocení dat 

z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Základem DMVS 

by měly být existující digitální mapové podklady ČÚZK. DMVS vznikne 

složením digitálních ortofotomap, existujících digitálních a digitalizovaných 

katastrálních map, digitálních účelových katastrálních map, které byly a budou 

vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map (DTM), 

vytvořených v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí. Vrstva technické 

infrastruktury by měla vzniknout převzetím dat od spolupracujících provozovatelů 

sítí. V současné době vzniká vrstva DTM ve třech krajích (Plzeňský, Karlovarský, 

Zlínský). 

o vrstva ÚAP - územně analytické podklady, které kraj přebírá z ORP a formálně je 

konsoliduje (jednotný datový formát, jednotná, metadata). 

Náklady na budování sítí 

Opatření požadovaná Směrnicí by měla vést k výrazným úsporám při budování 

vysokorychlostních sítí. Z tohoto důvodu byla analyzována problematika nákladů na budování 

těchto sítí a revidovány dostupné odhady týkající se případných úspor.   

Evropské Hodnocení dopadů (IA) ke Směrnici uvádí zhruba následující.  

Ke sdílení existující infrastruktury: 

„Při zavádění sítí mohou podniky výrazně snížit náklady využitím vhodné stávající fyzické 

infrastruktury. Použití stávající fyzické infrastruktury v porovnání s novou výstavbou může 

přinést úspory nákladů až do výše 75 % z nákladů na inženýrské stavby, pokud půjde ve všech 

částech stavby pouze o sdílenou výstavbu. Pokud budou vzaty reálnější předpoklady, tj. že 

budování sítě bude vždy zahrnovat část výkopových prací, jejichž náklady sdílet nepůjde, 

odhaduje podkladová studie k IA případné úspory v rozsahu od 29 do 58 % nákladů 

na budování sítě (CAPEX). I když se rozsah těchto úspor může měnit v závislosti na různých 

faktorech typu existence vedení kabelů v chráničkách, jejich přístupnost, technický stav, jejich 

topografie, charakter apod., obecně je možnost jejich realizace dotčenými odvětvími 

uznávána. Odhady pracovní skupiny Engage Group (Enhancing Next Generation Access 

Growth in Europe), složené z 12 partnerů z 10 evropských zemí, hovoří o poklesu průměrných 

nákladů na budování sítí z 80 – 100 EUR/m na 20 – 25 EUR/m při využití existujících 

chrániček v západoevropských státech, který odpovídá 75% úsporám.   

K výstavbě nové infrastruktury: 

Studie Analysys Mason (2012) odhaduje potenciální úspory z koordinace stavebních prací, 

kdy je projekt sdílen dvěma stranami, na 50 % stavebních nákladů, či na 40 % celkových 

nákladů. Pokud se projektu účastní více než dva operátoři, úspory mohou být vyšší a 

dosáhnout až 53 % např. pro tři účastníky projektu. Konzervativnější odhady zohledňující 

skutečnost, že se konkrétní síťové projekty ne vždy zcela shodují, hovoří o 15 % až 30 % úspor 

z celkových nákladů. 

Pro validaci a možný přenos těchto závěrů do prostředí ČR učinil zpracovatel RIA dotaz 

na relevantní dotčené subjekty v ČR. Průměrné náklady v ČR se mohou v závislosti na 

lokalitě, podmínkách nastavených samosprávou a dalších okolnostech pohybovat v rozmezí 

od 1 000 Kč/m do 5 000 Kč/m. Dle odhadu lze tyto náklady sdílením infrastruktury snížit 
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zhruba o 500 Kč (tj. 10 – 50 %). Jde zejména o úspory na výkopech, náhradách za 

služebnosti, záborech prostranství, materiálu apod.  Úspora je závislá na typu a stavu sdílené 

infrastruktury, ceně za zpřístupnění a místních podmínkách (typ lokality, druh povrchu, 

podmínky samosprávy atd.).   

Směrnice cílí na oblast výstavby vysokorychlostních sítí, neboť stavební práce představují 

dominantní část celkových nákladů na budování sítí. U některých technologií může tento 

podíl dosáhnout až 80 %. Realizací úspor při výstavbě tak lze potenciálně dosáhnout vyšší 

dostupnosti (díky následným vyšším investicím), příp. nižší ceny za poskytnutí 

vysokorychlostního internetu pro konečné uživatele. 

Řešený problém se u existující infrastruktury bude týkat převážně vztahu mezi operátory 

telekomunikačních sítí, příp. vztahu telekomunikační operátor a provozovatel distribuční sítě 

elektrické energie (s omezením na případy, kdy jsou kabely umístěny v chráničkách s volnou 

kapacitou). Ani jiné případy však nejsou zcela vyloučeny. Zájem o využití jiných typů vedení 

bude záviset na podílu vedení telekomunikačních sítí ve využitelných chráničkách. Čím nižší 

tento podíl, tím vyšší může být pravděpodobnost hledání alternativních řešení.6  

S ohledem na novou výstavbu uvádíme následující údaje. Podíl obyvatel zásobovaných vodou 

z vodovodu v roce 2014 v ČR činil 94,2 %, podíl obyvatel bydlících v domech napojených 

na kanalizaci činil v roce 2014 83,9 % (zdroj: ČSÚ). Co se týče plynovodních potrubí, mělo 

již v roce 2012 v průměru přes 80 % obyvatel ČR možnost užívat zemní plyn. K síti byla 

připojena všechna města nad 5 tisíc obyvatel (Ing. Oldřich Petržilka, vystoupení na konferenci 

Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí, 2012). Dle zveřejněných údajů na webových 

stránkách plánuje společnost RWE výstavbu v průměru cca 50 km STL a NTL plynovodů 

ročně v jednotlivých distribučních sítích (u sítě SZČ ca 130 km, což je dáno její ca 

dvojnásobnou délkou oproti ostatním). Nová výstavba tak v těchto odvětvích nebude tak 

významná jako v telekomunikačním sektoru, případně v sektoru elektroenergetiky (kde může 

docházet k přesunům nadzemního vedení pod zem).   

 

1.2.2 Definice problému 

Digitální ekonomika zásadním způsobem mění vnitřní trh. Svými inovacemi, rychlostí 

a přeshraničním dosahem má potenciál posunout integraci vnitřního trhu na novou úroveň. 

Vizí Evropské unie je digitální ekonomika s udržitelnými ekonomickými a sociálními 

přínosy, které jsou založeny na moderních on-line službách a rychlém internetovém připojení.  

Vysoce kvalitní digitální infrastruktura je základem prakticky všech odvětví moderní a 

inovativní ekonomiky a má strategický význam pro sociální a územní soudržnost.  

Všichni občané, jakož i soukromý a veřejný sektor musí proto dostat příležitost být součástí 

digitální ekonomiky. Digitální agenda rovněž upozornila na potřebu opatření, jejichž cílem je 

snížit náklady na zavádění širokopásmového připojení na celém území Unie, včetně řádného 

plánování a koordinace a snižování administrativní zátěže. 

                                                 

6 Příkladem může být společnost Jelcer Networks v Nizozemí, která využívá pro sítě FTTH odpadní kanalizaci. Využívá tak 

faktu, že 98 % nizozemských domácností je napojeno na kanalizační síť. Zároveň je síť chráněna proti nechtěnému poškození 

jinou výstavbou, neboť je umístěna šest metrů pod zemí. Kabely jsou vedeny v úzkých rukávech, které nemají vliv na 

funkčnost kanalizační sítě a zároveň generují příjem pro jejího vlastníka. Při budování sítě zároveň muselo dojít k detailnímu 

zmapování kanalizační sítě na náklady Jelcer Networks, což představovalo další přínos pro jejího vlastníka. Dalším 

obdobným příkladem může být společnost Scottish Water ve Velké Británii či švýcarská firma KA-TE System AG, která 

také vyvinula systém pro vedení vysokorychlostních sítí v kanalizační síti využívající robotů na údržbu kanalizační sítě pro 

pokládku kabelů podél odpadního potrubí. Ve Francii bylo využito nadzemního elektrického vedení přepravní sítě k instalaci 

optických kabelů s více než 18 000 kilometry elektrického vedení vysokého a velmi vysokého napětí. 
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Cílem ČR je zajistit, aby do roku 2020 měli všichni obyvatelé vysokorychlostní přístup k 

internetu (rychlejší než 30 Mb/s) a aby nejméně polovina domácností měla internetové 

připojení rychlejší než 100 Mb/s (viz Digitální agenda).  

Předmětem veřejné podpory s ohledem na princip technologické neutrality a stav vývoje trhu 

a technologií by měly být přístupové sítě z optických vláken, vyspělé modernizované 

kabelové sítě a některé vyspělé bezdrátové přístupové sítě, prostřednictvím kterých lze 

účastníkovi poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení.  

Vizi Digitální agendy je třeba realizovat jednak prostřednictvím veřejné podpory, jednak 

odstraňováním překážek bránícím rozvoji sítí nové generace. Existence a forma těchto bariér 

byly identifikovány na základě konzultací s dotčenými subjekty. Lze je rozdělit do několika 

skupin: 

1) neefektivnost nebo překážky v oblasti využívání stávající fyzické infrastruktury (například 

kabelovodů, potrubí, šachet, rozvodných skříní, sloupů, stožárů, antén, věží a jiných 

podpůrných konstrukcí),  

2) překážky v oblasti souběžného zavádění infrastruktur,  

3) neefektivnost při udělování administrativních povolení či  

4) překážky týkající se zavádění infrastruktury v budovách.  

 Sdílení pasivní infrastruktury brání několik okolností: 

o nedostatečná informovanost investora o existenci vhodné (využitelné) pasivní 

infrastruktury,  

o nízká ochota vlastníků pasivní infrastruktury sdílet infrastrukturu (konkurenční 

výhoda) a požadovaná neúměrná cena za pronájem takové kapacity, a to i v 

případě pasivní infrastruktury vybudované samosprávními orgány z veřejných 

zdrojů. 

 Nedostatečná koordinace staveb 

o Problematika příloží, ale též sdílení pasivní infrastruktury souvisí s nízkou 

informovaností investorů o záměrech konkurence v dané lokalitě. Vedle 

pochopitelné snahy chránit informace o rozvojových cílech před konkurencí leží 

na opačné misce vah možnost snížit výrazně náklady součinností při výstavbě, 

popřípadě při rozhodování o optimálním způsobu využití již existující pasivní 

infrastruktury. 

 Přílože k zahájeným stavbám 

o Pro realizaci příloží nepostačuje dohoda investorů, leda by bylo od počátku 

sjednáno, že hlavní investor zajistí výstavbu a prodá část uložené sítě (trubky, 

vlákna apod.) druhému investoru. V tom případě se uplatní § 104 odst. 11 zákona 

o elektronických komunikacích a na právech k cizím nemovitostem participují 

oba. Pro urychlení výstavby je však mnohem významnější situace, kdy by se 

investor budované infrastruktury (s platným územním rozhodnutím) mohl 

dohodnout s jiným investorem o dodatečném přiložení jeho vlastní infrastruktury. 

Podle § 118 stavebního zákona lze sice provést jednodušší změnu stavby před 

jejím dokončením i u staveb, které se řídí jen územním rozhodnutím za podmínky 

(odst. 2), že to musí být v souladu s územním rozhodnutím (což lze splnit). Podle 

odst. 5 téhož paragrafu však může být změna prováděna za podmínek 

stanovených v § 117. Tento paragraf stanovuje podmínky zkráceného stavebního 
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řízení tzv. oznámením stavebního záměru certifikovaným autorizovaným 

inspektorem. Toto ustanovení si stavební úřady mohou vykládat různě a ve svém 

důsledku mohou změnu stavby podmínit tím, že bylo vydáno stavební povolení 

nebo stanovisko autorizovaného inspektora nebo že rámec možné změny je 

limitován počtem prvků. 

Tím je možnost takové operativní dohody blokována. Informace o připravované 

investiční akci jiného investora obvykle přicházejí pozdě, takže změnu vydaného 

územního rozhodnutí podle § 94 odst. 1 stavebního zákona nelze včas zajistit 

(brzdilo by to akci investora). Investor příloží pak musí mít vlastní rozhodnutí 

o umístění stavby. A to přesto, že z hlediska rozsahu omezení vlastnických práv 

není rozdíl mezi investicí jednoho či dvou investorů v téže výkopové rýze. 

 Některá ministerstva, kraje a města vlastní za účelem propojení jednotlivých úřadů 

infrastrukturu optických kabelů vybudovanou z veřejných prostředků, a to mnohdy díky 

dotačním programům. Tyto sítě přitom nenabízí možnost otevřeného přístupu k pasivní 

infrastruktuře zájemcům o její využití. Zásadním problémem je skutečnost, že neexistuje 

žádná databáze, kde by tyto sítě byly evidovány. ČTÚ dle zmocnění zákonem 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších přepisů (dále jen 

„ZEK“) eviduje pouze podnikatele v elektronických komunikacích. Podle stávajících 

platných právních norem tak ČTÚ neeviduje fyzickou infrastrukturu ve vlastnictví 

podnikatelů v elektronických komunikacích. Vlastníci některých těchto sítí se rovněž 

často odvolávají na podmínky dotačních programů, dle kterých údajně nesmí být 

podpořená infrastruktura využívána ke komerčním účelům. Ve vlastnictví státní správy a 

samosprávy je rovněž značné množství pasivní infrastruktury „netelekomunikačního 

charakteru“, kterou je možné využít pro rozvoj sítí elektronických komunikací. Typicky 

jde o městské kolektory, teplovody, kanalizaci, sloupy městské hromadné dopravy apod. 

Tato infrastruktura by mohla výrazně usnadnit výstavbu optických sítí, a to zejména v 

městských aglomeracích. Výše uvedené problémy s přístupem k pasivní infrastruktuře se 

týkají i sítí patřících obchodním společnostem, které jsou vlastněny subjekty statní správy 

a samosprávy. 

 Domovní rozvody jsou v současné době budovány jednotlivými provozovateli služeb. To 

vede v některých případech k vícenásobné instalaci infrastruktury a pro provozovatele to 

představuje nejen významnou investici, ale také mnoho administrativních, technicko-

organizačních, ale následně také provozně-poruchových problémů. Během stavby budov 

jsou někdy v budově instalovány domovní rozvody, které jsou obtížně kompatibilní se 

současnými technologiemi. Pro zákazníky (nájemníky, obyvatele) tato praxe znamená 

vícenásobné instalační práce v jejich bytech a ve společných prostorách budov a 

prodražení výstavby; v mnoha případech, pokud již je v objektu konkurence, nerealizaci 

stavby - v objektu pak operátor své služby nenabízí (mnohdy ani v případech, kdy je o 

jeho služby ze strany zákazníka zájem); nemožnost budovu připojit. 

 Nejednotné finanční nároky na náhradu za omezení vlastnických práv - neexistence 

jednotné metodiky pro výpočet výše náhrady pro ostatní plochy – komunikace a ostatní 

veřejné statky přináší problém ve formě obtížné kalkulace nákladů na stavbu, která vede k 

rozpočtování vysokých rezerv; nejednotná výše místních poplatků za užívání veřejných 

prostranství v době výstavby sítí opět znamená prodražení projektu, nejistotu při 

plánování výstavby a odhadu nákladů; neexistence kritérií, za jakých je možno požadovat 

jaké úpravy povrchů, a metodiky pro případy požadavku vyššího zhodnocení dotčených 
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pozemků (oproti původnímu stavu) – neexistence metodiky ohledně finanční spoluúčasti 

vlastníka těchto pozemků znamená vyšší náklady na výstavbu, prodloužení výstavby. 

 Duplicitní projednávání práva k cizím pozemkům; nejednotný přístup stavebních úřadů; 

překračování lhůt stanovených zákonem apod. - podle programového prohlášení vlády 

v oblasti územního plánování a stavebního řádu je v současnosti připravována MMR 

novela stavebního zákona s cílem zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Protože 

je novela stavebního zákona teprve v legislativním procesu, nelze předjímat její konečné 

znění. Případné návrhy variant by měly vzít v potaz posun v uvedené oblasti a respektovat 

rámec novely. Zároveň je však třeba implementovat Směrnici, tj. pokud by např. i na 

základě nového znění stavebního zákona nebylo možné vejít se do lhůt nastavených 

Směrnicí, je třeba v oblasti budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

nastavit specifická pravidla tak, aby bylo dosaženo souladu.   

K těmto problémům přistupuje povinnost implementovat Směrnici a závazek, který pro ČR 

vyplývá z Digitální agendy. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

1.3.1 Česká legislativa 

Žádný právní předpis v současnosti přímo neupravuje oblast snižování nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.  

Je však nutné zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 

15. května 2014 požadující zavedení těchto opatření do českého právního řádu 

prostřednictvím jednak samostatného zákona a jednak úprav některých ustanovení již 

účinných zákonů. Tato povinnost vyplývá z členství České republiky v EU. 

Touto transpozicí budou mimo jiné novelizovány:  

 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

přepisů (dále jen „ZEK“),  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.3.2 Evropská legislativa 

Předložený návrh transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 

15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací (dále také jako „Směrnice“).  

Oblasti elektronických komunikací se dále týkají zejména tyto předpisy práva EU: 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/EU ze dne 7. března 2002 o přístupu 

k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 

propojení (přístupová směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/EU ze dne 7. března 2002 o oprávnění 

pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/EU ze dne 7. března 2002 o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/EU ze dne 7. března 2002 o univerzální 

službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice 

o univerzální službě), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EU ze dne 12. července 2002 

o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), a 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/EU ze dne 25. listopadu 2009, kterou 

se mění směrnice 2002/21/EU o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací, směrnice 2002/19/EU o přístupu k sítím elektronických 

komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 

2002/20/EU o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. 

Následující odstavce shrnují základní požadavky Směrnice tak, aby bylo z RIA zřejmé, jaké 

minimální povinnosti je třeba do české legislativy implementovat. Směrnice požaduje 

přizpůsobit právní úpravu následujících oblastí: přístup k existující fyzické infrastruktuře 

spolu s přístupem k relevantním informacím, zajištění koordinace stavebních prací opět 

s přístupem k potřebným relevantním informacím a přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy.  

 Přístup k existující fyzické infrastruktuře 

Dle Směrnice musí členské státy zajistit, aby na základě písemné žádosti podniku 

zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě měl každý provozovatel 

sítě povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o přístup ke své fyzické infrastruktuře pro účely 

budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a to za spravedlivých 

a přiměřených podmínek včetně ceny. Odepření přístupu může být založeno pouze na 

objektivních, transparentních a přiměřených kritériích.  

Pro účely žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře musí členské státy zajistit, aby každý 

podnik zajišťující nebo oprávněný zajišťovat veřejné komunikační sítě měl na vyžádání právo 

na přístup k  souboru minimálních informací o existující fyzické infrastruktuře kteréhokoli 

provozovatele sítě, tj. umístění a trasování, druhu a současném využití infrastruktury a 

kontaktním místu. 

Směrnice zavádí pro subjekty veřejného sektoru povinnost podnikům zajišťujícím nebo 

oprávněným zajišťovat veřejné komunikační sítě zpřístupnit do 1. ledna 2017 minimální 

informace týkajících se fyzické infrastruktury provozovatele sítě, které získávají 

v elektronické podobě na základě svých úkolů. Pro tento účel Směrnice předpokládá zřízení 

jednotného informačního místa (tzv. JIM). Tyto minimální informace mají být zpřístupněny 

v elektronické podobě za přiměřených, nediskriminačních a transparentních podmínek. 

Pro případ, kdy nejsou minimální informace k dispozici prostřednictvím jednotného 

informačního místa, zavádí Směrnice povinnost, aby provozovatelé sítí tyto informace 

zpřístupnili na základě konkrétní písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo oprávněného 
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zajišťovat veřejné komunikační sítě. Zároveň musí být vyhověno žádosti podniku 

zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě členské státy o průzkum 

na místě týkající se konkrétních prvků jejich fyzické infrastruktury.  

 Koordinace stavebních prací 

V oblasti koordinace stavebních prací Směrnice požaduje, aby každý provozovatel sítě 

provádějící přímo nebo nepřímo stavební práce i jen částečně financované z veřejných 

prostředků7 vyhověl všem přiměřeným žádostem podniků zajišťujících nebo oprávněných 

zajišťovat veřejné komunikační sítě o koordinaci stavebních prací s cílem budování prvků 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to za transparentních a nediskriminačních 

podmínek. Žádost může být odmítnuta, pouze pokud by její přijetí vyvolalo dodatečné 

náklady, např. z důvodu prodlení, pro původně plánované stavební práce. Musí být podána 

nejpozději jeden měsíc před předložením konečného projektu příslušným orgánům k udělení 

povolení. 

V zájmu sjednávání dohod o koordinaci stavebních prací Směrnice požaduje, aby kterýkoli 

provozovatel sítě na základě konkrétní písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 

oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě zpřístupnil minimální informace 

o probíhajících nebo plánovaných stavebních pracích týkajících se jeho fyzické infrastruktury, 

pro něž bylo buď uděleno povolení, nebo povolovací řízení probíhá, nebo se první žádost 

příslušným orgánům o udělení povolení plánuje v následujících šesti měsících. Jde o umístění 

a druh prací, dotčené prvky sítě, předpokládaný termín zahájení prací a dobu jejich trvání a 

kontaktní místo. 

Provozovatel sítě může žádost zamítnout, pouze pokud požadované informace zveřejnil 

v elektronické podobě nebo je přístup k těmto informacím zajištěn prostřednictvím 

jednotného informačního místa.  

Členské státy musí zajistit zpřístupnění požadované minimální informace o probíhajících 

nebo plánovaných stavebních pracích týkajících se fyzické infrastruktury, pro něž bylo buď 

uděleno povolení, nebo povolovací řízení probíhá, nebo se první žádost příslušných orgánů o 

udělení povolení plánuje v následujících 6 měsících, prostřednictvím jednotného 

informačního místa. 

Dále musí členské státy zajistit prostřednictvím jednotného informačního místa zpřístupnění 

informací týkajících se podmínek a postupů platných pro udělování povolení pro stavební 

práce nezbytné pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, 

včetně výjimek platných pro tyto prvky, a přijmout nezbytná opatření, aby zajistily, že 

příslušné orgány povolení udělí či zamítnou do čtyř měsíců ode dne přijetí úplné žádosti.  

 Fyzická infrastruktura uvnitř budovy 

V uvedené oblasti Směrnice mimo jiné zavádí v rámci výstavby všech nových staveb 

povinnost vybudování fyzické infrastruktury připravené pro vysokorychlostní přípojku, a to 

až do koncových bodů sítě (do zásuvky zákazníka). U nově budovaných bytových domů k 

tomu ještě přibývá povinnost vybudovat soustřeďovací bod, umožňující připojení sítí (i 

několika) operátorů k vybudovanému vnitřnímu rozvodu. Uvedené povinnosti se netýkají 

pouze nových staveb, ale stejná pravidla musí platit i pro významnější rekonstrukce 

stávajících budov. 

                                                 

7 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v roce 2014 v ČR činil 94,2%, podíl obyvatel bydlících v domech 

napojených na kanalizaci činil v roce 2014 83,9% (zdroj: ČSÚ). V průměru přes 80 % obyvatel ČR má možnost užívat zemní 

plyn. K síti jsou již připojena všechna města nad 5 tisíc obyvatel (Ing. Oldřich Petržilka, vystoupení na konferenci Zemní 

plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí, 2012). 
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Dále musí členské státy zajistit, aby měl každý poskytovatel veřejných komunikačních sítí 

právo na přístup ke kterékoli existující fyzické infrastruktuře uvnitř budovy za účelem 

budování vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pokud je duplikace technicky 

nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 

Pro případ sporů ve všech výše uvedených oblastech vyžaduje Směrnice určení vnitrostátního 

orgánu pro řešení sporů, který musí být právně samostatný a funkčně nezávislý na 

kterémkoliv provozovateli sítě. Tento vnitrostátní orgán pro řešení sporů po plném zohlednění 

zásady proporcionality vydá ve věci sporu závazné rozhodnutí. Lhůta pro vydání rozhodnutí, 

potažmo vyřešení sporu, je stanovena na nejkratší možnou dobu a v každém případě do čtyř 

měsíců, u sporů ohledně poskytování informací do dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 

okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

Členské státy mohou stanovit výjimky z vybraných povinností (pro existující fyzické 

infrastruktury, které se nepovažují za technicky vhodné pro budování vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, pro kritickou infrastrukturu jednotlivých států, pro stavební práce 

nevýznamné hodnoty apod.). Každá taková výjimka se však musí oznámit Evropské komisi. 

Následující tabulky shrnují navrhovaný způsob transpozice Směrnice v oblasti JIM a řešení 

sporů ve vybraných členských státech EU, které měly k prosinci 2015 zpracovaný detailnější 

návrh nové právní úpravy.   

Tabulka 5: Navrhovaný způsob transpozice ve vybraných členských státech EU - JIM 

Stát JIM Pozn. 

Národní regulační úřad 

AT 

RTR (Regulační úřad pro vysílání a 

telekomunikace, Regulatory 

Authority for Broadcasting and 

Telecommunications) 

RTR je rakouský Regulační úřad pro vysílání a telekomunikace (RTR), 

který poskytuje provozní podporu rakouskému telekomunikačnímu úřadu 

(Komm Rakousko) a Telekomunikační kontrolní komisi (TKK) při plnění 

jejich povinností. Při poskytování provozní podpory TKK je RTR 

odpovědný za schvalování všeobecných obchodních podmínek podnikání, 

elektronické podpisy, postupy přidělování frekvencí a regulaci hospodářské 

soutěže.  

DE 

Bundesnetzagentur (Spolková 

síťová agentura pro elektřinu, plyn, 

telekomunikace, poštu a železnice, 

Federal Network Agency for 

Electricity, Gas, 

Telecommunications, Post and 

Railway) 

Bundesnetzagentur je samostatný nejvyšší federální orgán v působnosti 

Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. Agentura působí jako 

regulační úřad v oblasti všech hlavních síťových odvětví (elektřina, plyn, 

telekomunikace) a pošty a železnic. 

FI 

FICORA (Finský regulační úřad pro 

komunikace, Finnish 

Communications Regulatory 

Authority) 

FICORA je regulačním úřadem odpovědným za oblast komunikací. 

FICORA reguluje přidělování rádiových frekvencí a povolení 

k provozování televizního vysílání, dohlíží na činnost poskytovatelů 

internetových služeb a spravuje doménu.fi. 

HU 

Národní úřad pro média a 

infokomunikace (National Media 

and Infocommunications Authority) 

V souladu se zákonem C z roku 2003 o elektronických komunikacích a 

zákonem I z roku 1996 o provozování televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů, je úkolem Národního úřadu pro média a 

infokomunikace spolu s Radou pro média, která je jeho součástí, zajistit 

nerušené fungování trhu elektronických komunikací, trhu poštovních 

služeb a služeb informačních technologií. Velký důraz je kladen na 

ochranu zájmů zákazníků a uživatelů. Kromě toho je také pověřen 

dohledem nad udržováním rovných podmínek a konkurenčního prostředí či 

dohledem nad chováním poskytovatelů služeb. 

Jde o autonomní správní orgán zodpovídající se a reportující na roční bázi 

Parlamentu. 

LT 

RRT (Regulační úřad pro 

komunikace, Communications 

Regulatory Authority) 

 

MK 

AEC (Agentura pro elektronické 

komunikace, Agency for Electronic 

Communications) 

 

PL UKE (Úřad pro elektronické  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



23 

 

komunikace, Office of Electronic 

Communications) 

PT NRA  

SE 

Pravděpodobně PTS (Švédský 

poštovní a telekomunikační úřad, 

Swedish Post and Telecom 

Authority) 

 

Ministerstvo 

IT 
Ministerstvo pro hospodářský 

rozvoj 
 

SK 
MDVR, Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja 
 

Jiný JIM než výše uvedené 

BG 

Agentura pro geodézii, kartografii a 

katastr nemovitostí, Geodesy, 

cartography and cadastre agency 

Agentura pro geodézii, kartografii a katastr nemovitostí je výkonnou 

agenturou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a veřejné práce. 

Mezi její hlavní funkce patří následující: vytváření a správa katastrálních 

map a správa a provoz příslušných registrů pro celé území státu; návrhy 

zákonů a předpisů v oblasti působnosti agentury a programů a koncepcí pro 

budoucí vývoj; výkon katastrálních aktivit v koordinaci s činnostmi 

registru nemovitostí a dalšími evidencemi atp., poskytování příslušných 

informací, správa státního geodetického, kartografického a katastrálního 

fondu; správa registru fyzických a právnických osob s licencí k 

provozování činností v oblasti geodézie a kartografie atp., tvorba a údržba 

topografických map apod. 

DK 

LER (Dánský registr majitelů 

podzemních kabelů, Danish 

Register of Underground Cable 

Owners) 

Dánský Registr vlastníků podzemních kabelů (LER) byl spuštěn za účelem 

eliminace náhodných poškození inženýrských sítí, snížení 

administrativních nákladů a zvýšení bezpečnosti dodávek. LER obsahuje 

informace všech společností, které vlastní podzemní kabely v Dánsku. V 

období od 1. března do 1. září 2005 všichni majitelé podzemních kabelů 

zaregistrovali oblasti, ve kterých kabely vlastní. Přesné umístění kabelů 

uvedeno není. Od 1. září 2005 zároveň platí povinnost pro všechny 

společnosti vykonávající podzemní stavební činnosti informovat se z 

registru před zahájením činnosti. 

EE 

Stavební registr, Estonian 

Constructions Registry, 

provozovaný Ministerstvem 

hospodářství a komunikací 

 

LU Online JIM: www.guichet.lu  

MT 

Úřad pro dopravu, Authority for 

Transport (TM) – kompetentní 

infrastrukturní regulátor 

 

NL 

Kadaster (nizozemská Katastrální a 

mapová agentura, Netherlands' 

Cadastre, Land Registry and 

Mapping 

Agency) 

 

Více úřadů pro JIM 

RO 

JIM pro existující a plánovanou 

infrastrukturu: ANCOM (Národní 

úřad pro řízení a regulaci 

v komunikacích, National Authority 

for Management and Regulation in 

Communications) 

JIM pro plánované stavební práce: 

AADR (Agentura pro digitální 

agendu, Agency for Digital 

Agenda) 

Národní úřad pro řízení a regulaci v komunikacích (ANCOM) je orgán, 

který chrání zájmy uživatelů komunikací v Rumunsku, a to podporou 

hospodářské soutěže na trhu komunikací, zajištěním řízení omezených 

zdrojů a podporou inovací a efektivních investic do infrastruktury. 

Rumunská Agentura pro digitální agendu (AADR) je specializovanou 

veřejnou institucí ústřední státní správy s vlastní právní subjektivitou, 

podřízenou Ministerstvu pro komunikace a informační společnost, 

provozující celostátní systém pro elektronickou správu věcí veřejných. 

UK Místní úřady pro územní plánování  

Zdroj: Broadband Cost Reduction Directive - Transposition and implementation, CTTEEU20150272 – 12/2015 

 

 

Tabulka 6: Navrhovaný způsob transpozice ve vybraných členských státech – Řešení sporů 

 Řešení sporů Pozn. 
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Národní regulační úřad 

AT 

TKK 

(Komise pro kontrolu telekomunikací, 

Telecom Control Commission), 

s podporou RTR 

Komise pro kontrolu telekomunikací (Telekom-Control-Kommission, 

TKK) vznikla při RTR jako panelový orgán se soudní pravomocí na 

základě čl. 116 Zákona o telekomunikacích (TKG) z roku 2003. TKK má 

na starost regulaci hospodářské soutěže, postupy přidělování kmitočtů, 

schvalování všeobecných obchodních podmínek podnikání či monitoring 

poplatků účtovaných telekomunikačními společnostmi. Další důležitou 

rolí TKK je její úloha jako orgánu dozoru pro elektronické podpisy. TKK 

není vázána žádnými pokyny od jakéhokoli jiného subjektu. 

BG 

Komise pro regulaci komunikací, 

Communications 

Regulation Commission 

Komise pro regulaci komunikací (CRC) je implementačním orgánem 

státní politiky v oblasti telekomunikací a poštovních služeb. CRC je 

specializovaným nezávislým státním orgánem, pověřeným funkcí 

regulace a kontroly nad trhem elektronických komunikací. V kontextu 

rovného přístupu a transparentnosti a v souladu s bulharskými právními 

předpisy se CRC snaží podporovat konkurenci na telekomunikačním 

trhu, zvýšení investic sektoru, rozvoj nových komunikačních technologií 

a ochrany koncových uživatelů v Bulharsku. 

DE 

Bundesnetzagentur (Spolková síťová 

agentura pro elektřinu, plyn, 

telekomunikace, poštu a železnice, 

Federal Network Agency for 

Electricity, Gas, Telecommunications, 

Post and Railway) 

 

FI 

FICORA, s asistencí expertní skupiny 

složené ze zástupců relevantních 

sektorů. 

 

HU NMHH  

IT 

AGCOM (Úřad pro garance 

v komunikacích, Authority for 

Communications Guarantees) 

Úřad pro garance v komunikacích (Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM)) je regulátorem a soutěžní autoritou pro 

komunikační sektor. Čtyři členové rady AGCOM jsou voleni 

parlamentem (dva senátem, dva sněmovnou), a parlament stanovuje její 

pravomoci a definuje její stanovy. Úřad byl založen v roce 1997 na 

základě zákona 249 ze dne 31. července 1997. Konkrétně úřad reguluje 

oblast vysílání, telekomunikací a rádiového spektra. 

LT 

RRT (Regulační úřad pro 

komunikace, Communications 

Regulatory Authority) 

 

LU 

ILR (Lucemburský regulační úřad, 

L'Institut Luxembourgeois de 

Régulation) 

 

MK AEC  

MT 

Jediný kompetentní orgán 

UNDRB (Rada pro řešení sporů 

v utilitních sítích, Utilities Networks 

Dispute Resolution 

Board) 

 

PL UKE  

PT NRA  

RO NRA  

SE 
NRA 

Pravděpodobně PTS 
 

SK 

RÚ  

(Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb) 

 

UK 

NRA 

(návrh) 

Ofcom (Úřad pro komunikace, Office 

of Communications) 

 

Jiný úřad než národní regulační úřad 

DK 
ERST (Dánský úřad pro obchod, 

Danish Business Authority) 
 

ES  

CNMC (Národní komise pro obchod a 

konkurenci, La Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia) 

Národní komise pro obchod a konkurenci (CNMC) je orgánem 

zajišťujícím volnou soutěž, ochranu spotřebitelů a regulujícím všechny 

trhy a výrobní odvětví španělské ekonomiky. Jedná se o veřejný subjekt 

s vlastní právní subjektivitou. Komise je nezávislá na vládě a podléhá 

parlamentní kontrole. Vznikla v roce 2013 po sloučení regulačních 

autorit pro jednotlivá odvětví. 
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EE 

ETRA 

Technický regulační úřad, Technical 

Regulatory 

Authority 

Technický regulační úřad je vládní institucí, založenou v roce 2008 po 

sloučení Rady pro komunikace, Drážní inspekce a Inspekce pro 

technický dozor, spadající do působnosti Ministerstva hospodářství a 

komunikací. Cílem úřadu je podpora realizace národní hospodářské 

politiky prostřednictvím zvyšování bezpečnosti, účelného využití 

omezených zdrojů a zvýšení spolehlivosti produktů ve výrobní sféře, 

v oblasti průmyslových zařízení, železnic a elektronických komunikací. 

NL 

Jediný kompetentní orgán 

Ministr 

V případě sporů ohledně přístupu a 

koordinace stavebních prací, ACM 

(Úřad pro spotřebitele a trhy, 

Authority for Consumers and 

Markets) může stanovit odůvodněné a 

nediskriminační podmínky. 

 

Zdroj: Broadband Cost Reduction Directive - Transposition and implementation, CTTEEU20150272 – 12/2015 

 

Tabulka 7: Navrhovaný způsob transpozice ve vybraných členských státech – vše vykonává 

jedna instituce 

 JIM Řešení sporů 

AT 

RTR (Regulační úřad pro vysílání a telekomunikace, 

Regulatory Authority for Broadcasting and 

Telecommunications) 

TKK 

(Komise pro kontrolu telekomunikací, Telecom 

Control Commission), s podporou RTR 

DE 

Bundesnetzagentur (Spolková síťová agentura pro 

elektřinu, plyn, telekomunikace, poštu a železnice, 

Federal Network Agency for Electricity, Gas, 

Telecommunications, Post and Railway) 

Bundesnetzagentur (Spolková síťová agentura pro 

elektřinu, plyn, telekomunikace, poštu a železnice, 

Federal Network Agency for Electricity, Gas, 

Telecommunications, Post and Railway) 

FI 
FICORA (Finský regulační úřad pro komunikace, 

Finnish Communications Regulatory Authority) 

FICORA, s asistencí expertní skupiny složené ze 

zástupců relevantních sektorů. 

HU 

NMHH 

(Národní úřad pro média a infokomunikace, National 

Media and Infocommunications Authority) 

NMHH 

LT 
RRT (Regulační úřad pro komunikace, Communications 

Regulatory Authority) 

RRT (Regulační úřad pro komunikace, 

Communications Regulatory Authority) 

MK 
AEC (Agentura pro elektronické komunikace, Agency 

for Electronic Communications) 
AEC 

PL 
UKE (Úřad pro elektronické komunikace, Office of 

Electronic Communications) 
UKE 

PT NRA NRA 

SE 

Pravděpodobně PTS (Švédský poštovní a 

telekomunikační úřad, Swedish Post and Telecom 

Authority) 

Pravděpodobně PTS 

Zdroj: Broadband Cost Reduction Directive - Transposition and implementation, CTTEEU20150272 – 12/2015 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů  

Návrh právní úpravy se dotkne především níže uvedených skupin a institucí:  

 Podnikatelé zajišťující nebo oprávnění zajišťovat fyzickou infrastrukturu určenou 

k poskytování služeb v oblasti elektronických komunikací, služeb výroby, přepravy nebo 

distribuce plynu, elektrické energie včetně veřejného osvětlení, vytápění, nebo vody 

včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod, a odvodňovacích 

systémů, dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť - budou těžit z přínosů 

ve formě nižších nákladů na budování vysokorychlostních sítí;  

 Podnikatelé v elektronických komunikacích obecně; 

 Ministerstva a příslušné orgány státní správy – dle zvolené varianty může dojít ke změně 

(zvýšení) administrativní zátěže: 

o MPO - MPO je vedle ČTÚ ústředním orgánem státní správy pro elektronické 

komunikace. Program Digitální agenda pro Evropu spadá do kompetence MPO. 

Z programu Digitální agenda pro Evropu vychází dokument Digitální Česko, který 

mimo jiné obsahuje opatření na rozvoj NGA sítí. MPO je gestorem zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

a gestorem Návrhu zákona. MPO je dále gestorem zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů. 

o MMR - MMR vykonává funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního 

plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (tzv. „stavební zákon“) a podle dalších právních 

předpisů. Stavební zákon je pro výstavbu NGA sítí klíčovým předpisem, protože 

obsahuje pravidla výstavby technické infrastruktury, stejně tak jako povinnosti 

vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury poskytovat data pro územní 

plánování. MMR je spolupředkladatelem Návrhu zákona. 

o MV - MV je ústředním orgánem státní správy zejména pro koordinační úlohu pro 

informační a komunikační technologie, koordinační úlohu v oblasti správního 

řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu, provoz 

informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány 

veřejné moci a krizové řízení; 

o ČTÚ – je pověřen výkonem státní správy ve věcech stanovených v ZEK, včetně 

regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických 

komunikací a poštovních služeb, mimo to je ČTÚ spolupředkladatelem Návrhu 

zákona;  

o ERÚ - správní úřad pro výkon regulace v energetice dle zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

o Příslušné stavební úřady a speciální stavební úřady (speciálním stavebním úřadem 

podle § 15 stavebního zákona je Úřad pro civilní letectví u staveb leteckých, 

Drážní správní úřady u staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, Silniční 

správní úřady u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací, Vodoprávní úřady u staveb vodních děl). 
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o ČÚZK - zajišťuje státní správu v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k 

nim, kterou představuje Katastr nemovitostí České republiky, a zeměměřické 

činnosti ve veřejném zájmu. 

o Úřady územního plánování – případný vklad dat do registru. 

 Obce; 

 Podnikatelé ve stavebnictví, developeři – budou muset plnit případné nové povinnosti; 

 Vlastníci budov; 

 Výrobci IT zařízení a technologií pro vysokorychlostní připojení – případné nižší náklady 

na budování sítí zvýší poptávku po nových řešeních a inovacích; 

 Veřejnost - Pokud jde o přímé dopady, lepší přístup k fyzické infrastruktuře a lepší 

koordinace stavebních prací bude znamenat méně výkopových prací, tj. menší omezování 

občanů v souvislosti s výstavbou; nepřímé dopady – vyšší míra využití širokopásmového 

internetu má pozitivní vliv na zaměstnanost, e-inkluzi, přístup k veřejným službám, 

obecný komfort života. 

 

1.5 Popis cílového stavu  

Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole RIA, zavázala se Česká republika stejně jako ostatní 

členské státy Evropské unie ke splnění cílů pro širokopásmový internet stanovených v 

Digitální agendě. Obecným cílem navrhované právní úpravy je tak realizace takových 

opatření, která by splnění těchto cílů podpořila. Jako konkrétní cíle pak lze využít konkrétní 

ukazatele z Digitální agendy: 

 Rychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 100% pokrytí širokopásmovým 

připojením o rychlostech 30 Mb/s nebo vyšších pro všechny občany EU.  

 Superrychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 50 % evropských domácností by 

mělo mít připojení o rychlosti přesahující 100 Mb/s.  

Vývoj těchto ukazatelů doporučujeme vedle ostatních ukazatelů uvedených v kapitole 6. 

Přezkum účinnosti regulace průběžně vyhodnocovat tak, aby bylo možné sledovat efektivnost 

přijatých opatření.  

Navržená opatření by měla být v souladu se Směrnicí. Cílem implementace Směrnice 

usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou 

koordinaci, neboť dominantní část celkových nákladů na budování sítí, bez ohledu na 

použitou technologii, představují náklady na stavební práce (u některých technologií až 80% 

podíl).  

Stanovení a precizace práv a povinností platných v různých fázích budování infrastruktury 

může vést k významnému snížení nákladů a to jak na straně veřejného sektoru, tak na straně 

podnikatelů v oblasti sítí elektronických komunikací. Bariéry investicím a vstupu na trh 

mohou být zredukovány umožněním intenzivnějšího využití stávajících fyzických 

infrastruktur, posílenou spoluprací při plánování stavebních prací, zefektivněním postupů 

udělování povolení a odstraněním překážek v přístupu k infrastruktuře připravené pro 

vysokorychlostní připojení uvnitř budov.  

Snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací může rovněž 

přispět ke zvýšení míry digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na 
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veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo digitální pákový 

efekt pro všechna odvětví hospodářství. 

Jelikož je každá problémová oblast spojena s určitou etapou procesu zavádění sítí, pokud 

budou uvedené oblasti řešeny společně, bude výsledkem soubor soudržných a vzájemně se 

posilujících opatření. Přijetí opatření řešících identifikovaný soubor problémových oblastí by 

mělo vést do roku 2020 k úsporám kapitálových výdajů hospodářských subjektů v rozmezí 20 

– 30 % celkových investičních nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací oproti současnému stavu. Tento ukazatel je možné využít jako hodnotu pro 

operativní cíl navrhovaných změn.  

 

1.6 Zhodnocení rizik 

V případě zachování současného stavu existují věcná i právní rizika. Rizika právní pramení 

z nedostatečné implementace Směrnice a potenciálního uplatnění sankčních mechanismů 

SDEU. Ten může ve svém rozsudku, není-li náprava zjednána ani přes opakovanou výzvu 

Komise, uložit členskému státu zaplacení paušální pokuty i penále v řádech milionů eur. Výše 

pokuty a penále závisí na délce doby, po kterou členský stát neplnil povinnost vyplývající pro 

něj z komunitárního práva, závažnosti porušení povinnosti a tzv. národním faktoru – 

ekonomické a politické okolnosti případu. Minimální výše paušální pokuty je v případě ČR 

1 773 000 EUR. Avšak tato částka se ještě násobí koeficientem závažnosti. Minimální výše 

penále pro ČR je 2 500 EUR denně do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu věci. Avšak i 

tato částka se násobí, a to koeficientem závažnosti a délkou trvání porušení.  

Věcná rizika se týkají především přetrvávajících bariér prodražujících výstavbu 

vysokorychlostních sítí, a to jednak např. z důvodu duplicity některých prováděných prací, tak 

z důvodu časového zdržení. 

Rizikem nevhodné implementace je narušení trhu v příslušných oblastech a rovněž narušení 

konkurenceschopnosti. 

 

2 - 3 Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - hodnocení 

dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů 

V následujících odstavcích představíme obecný postup výpočtu administrativních nákladů 

a přínosů, jejichž kategorie se budou týkat více věcných okruhů tak, aby tento postup nemusel 

být vícekrát rekapitulován. Konkrétní hodnoty výše nákladů a přínosů pak budou uvedeny 

u jednotlivých variant dle jejich reálného obsahu. 

Administrativní náklady 

Odhad administrativních nákladů spojených s novými administrativními povinnostmi bude 

vycházet z průměrné časové náročnosti úkonu a ceny práce (včetně režijních nákladů). Pro 

výpočet osobních a režijních nákladů vycházíme z Obecných zásad hodnocení dopadů 

regulace a rovněž z metodiky Ministerstva vnitra (2007) pro výpočet mzdových a režijních 

nákladů.  
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Box 1: Výpočet administrativních nákladů zpracování odůvodnění zadavateli veřejných zakázek 

Výpočet nákladů procesu (podle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2007) 

Mzdové náklady na zaměstnance  MNz= T*(1+mNS)*(1+mPO) 

Mzdové náklady na 1 úkon Mna=MNz*CN/160 (předpokládáme průměrný pracovní měsíc 160 hodin se 

zohledněním dovolených) 

Režijní náklady na 1 úkon Rna=Mna*mRN 

kde: 

    Hodnota (v případě že je stanovena) 

T 
Měsíční hrubá mzda podle platového tarifu a 

platového stupně  

Je stanovena podle zařazení 

zaměstnance 

mNS Multiplikátor netarifních složek platu 0,2 

mPO Multiplikátor povinných odvodů 0,34 

CN Časová náročnost úkonu (v hodinách) X 

mRN Multiplikátor režijních nákladů 0,43 

Pro účely výpočtu budeme pracovat s 13. třídou a 9. stupněm platové tabulky8 – tj. 28 320 Kč 

měsíčně. Měsíc má v průměru 21,74 pracovních dní, se zohledněním dovolených 

a po zaokrouhlení počítáme 20 pracovních dní (tj. 160 hodin) v měsíci. Celkové náklady 

oproti platovému tarifu (tj. včetně netarifních složek platu, povinných odvodů zaměstnavatele 

a režijních nákladů) budou 2,3 krát vyšší, tj. 64 929 Kč měsíčně a tj. 405 Kč za hodinu práce 

při výkonu administrativní činnosti. Celkové administrativní náklady jednotlivých variant pak 

budou následující: 

𝐴𝑁 = 405 𝐾č ∗ 𝑋 ∗ 𝑌  

kde: 

AN  jsou administrativní náklady 

X  je průměrná časová náročnost administrativního úkonu (v hodinách) 

Y  je průměrný počet úkonů.  

U soukromých subjektů budeme pracovat s ca 1,1násobkem. 

 

Obecné kategorie přínosů 

1. Výrazná redukce nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

sdílením kapacit a minimalizací zemních prací, s potenciálem zvýšení dostupnosti a 

snížení ceny služeb elektronických komunikací  

o Úspory vzniklé využitím stávající pasivní infrastruktury, 

                                                 

8 S ohledem na možnou existenci potřeby různých úrovní pozic a s tím spojených různých úrovní platových tříd (12-14) pro 

zjednodušení předpokládáme, pro veškerý personál v průměru 13. platovou třídu. 
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o Úspory vzniklé společnou, koordinovanou výstavbou – finanční a časové. 

Dle evropského Hodnocení dopadů (IA) použití stávající fyzické infrastruktury v porovnání 

s novou výstavbou může přinést úspory nákladů až do výše 75 % z nákladů na inženýrské 

stavby, pokud půjde ve všech částech stavby pouze o sdílenou výstavbu. Pokud budou vzaty 

reálnější předpoklady, tj. že budování sítě bude vždy zahrnovat část výkopových prací, jejichž 

náklady sdílet nepůjde, odhaduje podkladová studie k IA případné úspory v rozsahu od 29 do 

58 % nákladů na budování sítě (CAPEX).  

U výstavby nové infrastruktury se může jednat o 50 % stavebních nákladů, či na 40 % 

celkových nákladů. Pokud se projektu účastní více než dva operátoři, úspory mohou 

dosáhnout až 53 % pro tři účastníky projektu. Více konzervativní odhady zohledňující 

skutečnost, že se konkrétní síťové projekty ne vždy zcela shodují, hovoří o 15 % až 30 % 

úspor z celkových nákladů. 

Dle konzultací s českými dotčenými subjekty lze náklady na budování vysokorychlostní sítě 

sdílením infrastruktury snížit zhruba o 10 – 50 %. Jde zejména o úspory na výkopech, 

náhradách za služebnosti, záborech prostranství, materiálu apod.  Úspora je závislá na typu a 

stavu sdílené infrastruktury, ceně za zpřístupnění a místních podmínkách (typ lokality, druh 

povrchu, podmínky samosprávy atd.).   

2. Evidence technické infrastruktury může napomoci předcházení incidentům poškození 

nebo zničení uložené infrastruktury, čímž dojde ke snížení provozních nákladů. 

3. Umožnění kooperace mezi vlastníky pasivní infrastruktury povede k redukci omezení 

veřejného prostoru a možných ekologických škod. 

4. Umožněním kooperace dojde ke snížení rizika dvojího financování sítě v jedné lokalitě 

(dvojího financování z veřejných prostředků). 

5. Snížení nákladů povede k akceleraci realizace nových typů služeb a zkrácení dodávky 

služeb elektronických komunikací - snížení investic na výstavbu se odrazí v nárůstu 

investic do technologií a nové technologie umožní nabídku modernějšího spektra služeb 

elektronických komunikací. 

6. Zvyšování efektivity – výrazný nárůst využití vysokorychlostních přístupových sítí, 

pozitivní vliv na zaměstnanost, e-inkluzi, přístup k veřejným službám, obecný komfort 

života. 

 

A. Přístup k existující fyzické infrastruktuře a umožnění průzkumu na místě, přístup 

k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy 

Popis současného stavu:  

Současná právní úprava (konkrétně zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“)) mluví pouze o možnosti ČTÚ rozhodnout o uložení 

povinnosti podnikateli zajištujícímu veřejnou komunikační síť sdílet své přiřazené prostředky 

nebo svůj majetek, případně sdílet své kabelové rozvody v budovách. 

§ 84 odst. 4) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 rozhodnout na základě žádosti 

podnikatele, který podle § 13 oznámil podnikání, o uložení povinnosti podnikateli 

zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, který využívá cizí nemovitost podle § 104, sdílet své 

přiřazené prostředky nebo svůj majetek, prostřednictvím nichž je cizí nemovitost využívána, 

nebo povinnosti přijmout opatření pro koordinaci prací ve veřejném zájmu. Tuto povinnost je 
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Úřad oprávněn uložit, pokud z důvodu ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, veřejné 

bezpečnosti, nebo z důvodu splnění cílů územního plánování nelze tyto prostředky zřídit 

samostatně. Úřad je povinen v rámci veřejné konzultace podle § 130 oslovit i vlastníky 

dotčených nemovitostí. V rozhodnutí o uložení povinnosti Úřad stanoví, kromě technické 

specifikace způsobu sdílení, nebo koordinace, také pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení 

přiřazených prostředků a majetku, pokud se na tom podnikatelé podle věty první nedohodnou. 

Je-li více žadatelů, Úřad rozhodne podle pořadí došlých žádostí. 

§ 84 odst. 5) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 rozhodnout o uložení povinnosti 

sdílet kabelové rozvody v budovách, nebo až po první soustřeďovací nebo rozvodný bod, 

pokud se jedná o umístění mimo budovu, a to v případě, že by zdvojení kabelového rozvodu 

bylo ekonomicky neefektivní nebo fyzicky neproveditelné. Úřad je povinen v rámci veřejné 

konzultace podle § 130 oslovit i vlastníky dotčených nemovitostí. Tuto povinnost lze na žádost 

podnikatele, který oznámil podnikání podle § 13, uložit podnikateli zajišťujícímu veřejnou 

komunikační síť, který využívá cizí nemovitosti podle § 104, nebo vlastníkovi kabelového 

rozvodu. V rozhodnutí o uložení povinnosti sdílení kabelového rozvodu Úřad stanoví, kromě 

technické specifikace způsobu sdílení, pokud se na tom osoby podle věty třetí nedohodnou, 

také pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení včetně nákladů vloženého kapitálu s ohledem 

na riziko, které toto sdílení představuje. 

Dále dle ZEKu (§ 84) má ČTÚ možnost rozhodnout o uložení povinnosti podniku 

s významnou tržní silou vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a 

přístup k jeho specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům. Na jiné provozovatele 

sítí elektronických komunikací se tato povinnost nevztahuje (viz následující).  

§ 84 odst. 1) Úřad je oprávněn v souladu s § 51 rozhodnutím uložit podniku s významnou 

tržní silou na relevantním trhu zajišťujícímu veřejnou komunikační síť povinnost vyhovět 

přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a přístup k jeho specifickým 

síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům s cílem zajistit trvalé konkurenční prostředí na 

relevantním trhu v zájmu koncových uživatelů a spotřebitelů. 

Obdobně tato povinnost zpřístupnit vlastní infrastrukturu není zavedena ani v sektoru utilit. 

Česká právní úprava tak v tomto bodě není v souladu se Směrnicí. Pro další analýzu uveďme, 

co Směrnice v tomto směru požaduje implementovat. 

 Je třeba institucionalizovat povinnost, aby na základě žádosti podniku zajišťujícího nebo 

oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě každý provozovatel sítě vyhověl všem 

přiměřeným žádostem o přístup ke své fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a to za spravedlivých a přiměřených 

podmínek včetně ceny. 

 Na základě konkrétní žádosti podniku zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat veřejné 

komunikační sítě musí provozovatelé sítí vyhovět přiměřeným žádostem o průzkum na 

místě týkající se konkrétních prvků jejich fyzické infrastruktury. 

 Členské státy zajistí, aby všechny nově postavené budovy (konkrétně budovy, pro něž 

byla žádost o stavební povolení podána po 31. prosinci 2016) byly v místě koncového 

uživatele, včetně prvků těchto budov ve spoluvlastnictví, vybaveny fyzickou 

infrastrukturou uvnitř budovy, připravenou pro vysokorychlostní připojení, až do 

koncových bodů sítě. Stejná povinnost platí v případě významné renovace. Obdobně mají 

členské státy zajistit, aby všechny nově postavené (konkrétně budovy, pro něž byla žádost 

o stavební povolení podána po 31. prosinci 2016) vícebytové budovy byly vybaveny 
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přístupovým bodem. Stejná povinnost platí v případě významné renovace týkající se 

vícebytových budov. 

 Každý poskytovatel veřejných komunikačních sítí by měl mít právo zavést na vlastní 

náklady až k přístupovému bodu svou síť a právo na přístup ke kterékoli existující fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy za účelem budování vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací, pokud je duplikace technicky nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 

Situace v jiných státech EU 

Historicky byla většina projektů sdílení infrastruktury založena na soukromých dohodách 

mezi dotčenými společnostmi, nebo zpřístupnění umožnily veřejné instituce vlastnící tuto 

infrastrukturu. V Evropě se však postupně začíná prosazovat trend zákonné povinnosti pro 

vlastníky infrastruktury umožnit přístup telekomunikačním operátorům do svých sítí za 

účelem budování širokopásmového připojení (v první řadě se jedná o společnosti 

s dominantním postavením na trhu, v dalším kroku se pak jedná o rozšíření povinnosti na 

všechny provozovatele telekomunikačních sítí). 

Klíčovým faktorem ovlivňující funkčnost tohoto opatření je správné nastavení podmínek 

v oblasti regulace cen a postihů případného protisoutěžního chování, tj. sdílení infrastruktury 

musí být pro vlastníka atraktivní a nesmí ho znevýhodňovat. V některých evropských státech 

jsou proto ceny stanovovány regulačním úřadem, resp. je dána povinnost stanovit ceny na 

úrovni nákladů a regulační úřad dodržování této povinnosti kontroluje.  

Obrázek 10: Měsíční poplatky za přístup do sítí podniku s významnou tržní silou 9 (EUR/m) 

 

Zdroj: Analysys Mason, 2011  

Z pohledu ekonomické motivace je obtížnější zdůvodnit zavedení povinnosti zpřístupnění 

infrastruktury třetím stranám pro ostatní utilitní společnosti. Dle evropské zkušenosti jsou 

ceny pronájmu relativně nízké a výnosy z pronájmu vedení tak relativně malé ve srovnání s 

výnosy, které provozovatelé infrastruktury generují ze své hlavní činnosti. Tyto společnosti 

tak nemají zájem na pronájmu své infrastruktury třetím stranám, pokud tato povinnost není 

                                                 

9 Podnik s významnou tržní silou 
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vyvážena dalšími přínosy (údržba vedení třetí stranou, reciproční přístup apod.). Zároveň je 

tato problematika komplikovanější z pohledu orgánu, který má být zodpovědný za dohled 

nad dodržováním právní úpravy, neboť expertíza a kompetence velké většiny 

telekomunikačních regulačních úřadů fungujících v Evropě nepokrývají celý utilitní sektor. 

Příkladem povinného sdílení veškeré pasivní infrastruktury může být od roku 2004 např. 

Litva se zpracováním detailnější regulace výstavby síťové infrastruktury a jejího sdílení 

v roce 2005. Další právní úprava pak byla představena v roce 2009 v návaznosti na provedené 

konzultace. Konzultace vyústily v právní úpravu oblasti výstavby síťové infrastruktury 

s povinností umisťování nových vedení do chrániček o minimálním průměru 90 mm s cílem 

umožnit přístup třetím subjektům.  

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy 

Instalace infrastruktury, která umožní přístup k vysokorychlostnímu internetu, je mnohem 

levnější v době výstavby než dodatečně. To se týká zejména vícebytových budov, které 

mohou mít složité dispozice, omezený prostor, a dodatečná instalace může znamenat vysoké 

náklady na přestavbu. Tyto náklady pak mohou představovat významnou překážku pro 

využití NGA. 

Pokud je však developerům/investorům zavedena povinnost vybavení nových budov 

přístupovým bodem, může být toto řešeno již jako součást povolovacího procesu. Zajištění 

otevřeného přístupu k této infrastruktuře pak umožní zajistit hospodářskou soutěž a kvalitní 

dodávky služeb pro koncové uživatele. Legislativu v tomto směru již upravilo např. Finsko, 

Švédsko, Litva, Portugalsko, Irsko apod. 

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejími důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Převzetí nových povinností stanovených tak, jak je definuje Směrnice. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Na řešení sporů (počet sporů a časová náročnost) 

Rezistence ostatních utilitních společností, pokud není povinnost vyvážena jinými přínosy  

Náklady na případný průzkum třetí stranou 

Náklady developerů/investorů na fyzickou infrastrukturu uvnitř budovy a zřízení přístupových bodů 

Přínosy 

Ekonomická rentabilita projektů, které by při Variantě 0 nebyly ekonomicky návratné = vyšší pokrytí 

vysokorychlostním internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury – v porovnání LLU (local loop unbundling) nižší závislost na podniku s významnou tržní silou 

Uživatelé – širší možnost volby poskytovatele služeb 

Vlastníci/nájemníci budov – eliminace negativních externalit spojených s případnou rekonstrukcí  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy  

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

V této části hodnotíme čistě zavedení povinnosti zpřístupnění fyzické infrastruktury 

vlastníkem této infrastruktury třetím stranám bez jakýchkoli doprovodných opatření. Tyto 

případné další nástroje budou hodnoceny ve zvláštních kapitolách stejně jako řešení sporů. 
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Celkové náklady a přínosy kombinací jednotlivých variant budou uvedeny na závěr kapitoly 

2.-3. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - hodnocení dopadů opatření 

jednotlivých věcně souvisejících okruhů tak, aby nedošlo k jejich duplicitnímu započtení. 

Obdobné platí pro přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy.    

Přínosy již byly uvedeny v souhrnném úvodu výše. Dle evropských odhadů se může jednat o 

29 –58 % v případě využití již existující infrastruktury, dle odhadů dotčených subjektů v ČR 

o 10 –50 % dle konkrétních podmínek. Pokud budeme uvažovat, že se ročně proinvestují ca 3 

– 4 mld. Kč ve výstavbě vysokorychlostních sítí, úspory mohou dosáhnout 0,3 – 1,5 mld. Kč 

ročně. Přínosy pro vlastníky představují příjem z nájmu, případné zmapování sítě, částečně 

údržba, pokud je to nastaveno ve smluvních podmínkách. 

Co se týče nákladů, půjde především ze strany třetích subjektů o náklady na přístup – 

administrativní (zjištění, kdo kde co má a oslovení) a náklady na průzkum, příp. náklady 

na přizpůsobení projektu (delší trasa apod.) Ze strany vlastníků infrastruktury půjde opět 

o administrativní náklady (kontakt se třetí stranou), zjišťování, zda lze pustit třetí stranu do 

sítě a návrh podmínek. 

Další náklad může představovat riziko případného poškození stávající infrastruktury. 

Při správném nastavení smluvních podmínek ponese zodpovědnost za případné škody třetí 

strana. Některé aspekty takového případu však mohou být obtížně vyčíslitelné (typu ztráty 

reputace u zákazníka). Částečně tak mohou některé náklady na řešení případné havarijní 

situace dopadnout i na vlastníky infrastruktury. Důležitým faktorem proto bude opět správné 

nastavení kontraktačních podmínek, jak bylo uvedeno výše. Z tohoto důvodu tak zde můžeme 

zvažovat případný pozitivní efekt metodologického vedení příslušné odpovědné instituce (viz 

závěr této kapitoly a diskuze ke zpracování vhodné metodologie). Celkový objem škod 

spojených se zavedením povinnosti umožnění přístupu lze jen obtížně odhadnout. Náklady 

škodních událostí se pohybují v řádech deseti až statisíců Kč, mohou však dosáhnout i 

milionových částek v případě, že dojde k poškození přilehlých objektů.   

Celková výše nákladů a přínosů se bude odvíjet od využitelnosti existující infrastruktury 

operátory telekomunikačních sítí (a případného zavedení reciprocity – viz následující kapitola 

B). Z konzultací s dotčenými subjekty plyne, že v ČR je pouze malá část pasivní 

infrastruktury vhodná pro sdílení. Z těchto důvodů např. CETIN - správce a provozovatel 

největší datové a komunikační sítě v ČR - doposud k využití cizí infrastruktury nepřistoupil. 

Situace se může jevit příznivěji pro alternativní operátory komunikačních sítí, kteří by mohli 

mít zájem o přístup do sítí CETINu, který má velkou část infrastruktury uloženu 

v chráničkách.  

Jak bylo detailně uvedeno výše, pro podniky s významnou tržní silou je povinnost přístupu již 

zakotvena v ZEK. Tato povinnost přístupu pro CETIN je platná po dobu platnosti příslušného 

rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle závěrů analýzy relevantního trhu, dle které 

CETIN splňuje podmínky označení za podnik s významnou tržní silou. Pro CETIN tak 

v tomto bodě nepůjde o změnu regulace přinášející významné nové dopady. Zároveň 

současná právní úprava již v určitých případech umožňuje ČTÚ stanovit povinnost pro 

podnikatele zajišťující veřejnou komunikační sdílet přiřazené prostředky nebo svůj majetek 

případně kabelové rozvody v budovách. Tento fakt bude také snižovat dodatečné náklady 

nových opatření. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím výši dopadů nového opatření bude i kvalita zmapování 

a zaměření sítí a informací o jejich využití/potenciálu pro umístění dalších prvků sítě (to se 

týká především podzemních vedení, kde jsou náklady na průzkum výrazně vyšší v porovnání 

s nadzemním vedením). U společnosti CETIN není zaměřeno ca 16 % podzemní sítě.  
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Co se týče elektrického vedení, poskytla společnost ČEZ Distribuce následující údaje: 

Tabulka 8: Podíl podzemních sítí po jednotlivých napěťových hladinách 

Kategorie / druh 

sítě 
Nadzemní (km) Podzemní (km) 

% podzemních 

sítí 

NN 40 231 40 662 50,3% 

VN 36 783 8 905 19,5% 

VVN 5 288 19 0,4% 

Celkem 82 302 49 586 37,6% 

Zdroj: ČEZ Distribuce 

62 % z celkového rozsahu distribučních sítí není geodeticky zaměřeno v třetí třídě přesnosti. 

Evidenci kabelů uložených v chráničkách společnost opustila a nevede ji z důvodů 

nemožnosti jejich skutečný stav ověřit jinak než výkopem a kvůli skutečnosti, že většina 

chrániček je po mnohaletém uložení v zemi neprůchodná či poškozená. Potenciál pro 

přiložení dalších kabelů je tak nízký.  

Přístup operátorů telekomunikačních sítí k provozovaným plynovodům a plynovodním 

přípojkám není příliš vhodný z důvodů bezpečnosti provozu a integrity plynárenské soustavy.  

Vedení v kanalizační síti je v některých evropských státech využíváno (viz popis současného 

stavu v této kapitole), nicméně se nejedná o častý případ.  

Výše přínosů a nákladů tak bude výrazně limitována výše uvedenými faktory. Pokud bude 

v následující kapitole zvolena varianta zahrnující reciproční práva pro utilitní společnosti, 

především přínosy budou výrazně vyšší. Jejich ocenění bude uvedeno v kapitole B. 
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Vyhodnocení variant:  

Z důvodu nutnosti implementovat Směrnici volíme Variantu 1 - Převzetí nových povinností 

stanovených tak, jak je definuje Směrnice. V případě neimplementování evropské úpravy se 

ČR vystavuje hrozbě vysokých sankcí, které výrazně převýší náklady Varianty 0. 

Provozovatel sítě musí mít v souladu se Směrnicí možnost žádost odmítnout. Fyzická 

infrastruktura nemusí být technicky vhodná s ohledem na konkrétní okolnosti týkající se 

infrastruktury, pro kterou byl vyžádán přístup. Důvodem může být momentální nedostatek 

prostoru nebo budoucí potřeba prostoru, která je dostatečně prokázána např. prostřednictvím 

veřejně dostupných investičních plánů. Podobně by za určitých okolností mohlo sdílení 

infrastruktury ohrozit bezpečnost nebo veřejné zdraví, integritu a bezpečnost sítě, mimo jiné 

v rámci kritické infrastruktury, nebo poskytování služeb, které jsou prostřednictvím téže 

infrastruktury primárně zajišťovány.  

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy 

Co se týče fyzické infrastruktury uvnitř budovy, neměla by transpozice Směrnice, která 

zavádí v rámci výstavby všech nových staveb povinnost vybudování fyzické infrastruktury 

připravené pro vysokorychlostní přípojku, a to až do koncových bodů sítě (do zásuvky 

zákazníka) a u nově budovaných bytových domů povinnost vybudovat soustřeďovací bod, 

umožňující připojení sítí (i několika) operátorů k vybudovanému vnitřnímu rozvodu (a 

obdobná pravidla pro rekonstrukce stávajících budov), způsobit výraznější problémy či 

přinést významné náklady, neboť mnozí investoři mají výše uvedené prvky v projektech již 

dnes. 

 

B. Koordinace stavebních prací 

Popis současného stavu: Současná právní úprava povinnost koordinovat stavební práce při 

budování technické infrastruktury neobsahuje. Směrnice však požaduje, aby každý 

provozovatel sítě provádějící přímo nebo nepřímo stavební práce i jen částečně financované 

z veřejných prostředků vyhověl všem přiměřeným žádostem podniků zajišťujících nebo 

oprávněných zajišťovat veřejné komunikační sítě o koordinaci stavebních prací s cílem 

budování prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to za transparentních 

a nediskriminačních podmínek. Žádost může být odmítnuta, pouze pokud by její přijetí 

vyvolalo dodatečné náklady, např. z důvodu prodlení, pro původně plánované stavební práce, 

a musí být podána nejpozději jeden měsíc před předložením konečného projektu příslušným 

orgánům k udělení povolení. 

V zájmu sjednávání dohod o koordinaci stavebních prací Směrnice požaduje, aby kterýkoli 

provozovatel sítě na základě konkrétní písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 

oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě zpřístupnil minimální informace 

o probíhajících nebo plánovaných stavebních pracích týkajících se jeho fyzické infrastruktury, 

pro něž bylo buď uděleno povolení, nebo povolovací řízení probíhá, nebo se první žádost 

příslušným orgánům o udělení povolení plánuje v následujících šesti měsících. Jde o umístění 

a druh prací, dotčené prvky sítě, předpokládaný termín zahájení prací a dobu jejich trvání a 

kontaktní místo. Problematika zveřejňování informací bude řešena v kapitole D). 

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejími důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 
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Návrh variant řešení: 

Varianta 0: Zachování současného stavu  

Varianta 1: Převzetí nových povinností stanovených, jak je definuje Směrnice. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Na řešení sporů (počet sporů a časová náročnost) 

Rezistence ostatních utilitních společností, pokud není povinnost vyvážena jinými přínosy  

Přínosy 

Ekonomická rentabilita projektů, které by při Variantě 0 nebyly ekonomicky návratné = vyšší pokrytí 

vysokorychlostním internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury – v porovnání LLU nižší závislost na podniku s významnou tržní silou  

Uživatelé – širší možnost volby poskytovatele služeb 

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy  

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

V této části hodnotíme čistě zavedení povinnosti koordinace stavebních prací bez jakýchkoli 

doprovodných opatření. Tyto případné další nástroje budou hodnoceny ve zvláštních 

kapitolách stejně jako řešení sporů. Celkové náklady a přínosy kombinací jednotlivých variant 

budou uvedeny na závěr kapitoly 2.-3. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - 

hodnocení dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů tak, aby nedošlo k jejich 

duplicitnímu započtení. 

Co se týče přínosů, odhaduje studie Analysys Mason (2012) potenciální úspory z koordinace 

stavebních prací, kdy je projekt sdílen dvěma stranami, na 50 % stavebních nákladů, či na 40 

% celkových nákladů. Pokud se projektu účastní více než dva operátoři, úspory mohou být 

vyšší, pro tři účastníky projektu až 53 %. Konzervativnější odhady zohledňující skutečnost, že 

se konkrétní síťové projekty ne vždy zcela shodují, hovoří o 15 % až 30 % úspor z celkových 

nákladů. 

Pokud budeme hovořit o nákladech, půjde zejména ze strany třetích subjektů o náklady 

na zajištění koordinace – administrativní (zjištění, kdo kde co bude stavět), příp. náklady 

na přizpůsobení projektu (delší trasa apod.) Ze strany vlastníků infrastruktury půjde opět 

o administrativní náklady (kontakt se třetí stranou), návrh podmínek, případné přizpůsobení 

projektu apod. 

Další náklad může představovat stejně jako v předchozím případě riziko případného 

poškození již položené infrastruktury, příp. vzniku dalších problémů v průběhu stavby. 

Výše nákladů a přínosů se bude odvíjet od zvolených podpůrných variant (evidence 

plánovaných stavebních prací), počtu budoucích projektů a vývoje souvisejících právních 

předpisů (konkrétně výsledná podoba novely stavebního zákona). Nemožnost dozvědět se o 

plánovaných projektech ostatních síťových společností v dostatečném předstihu spolu 

s bariérami identifikovanými v kapitole 1.2.2. (viz problematika příloží) představují 

významné omezení pro realizaci společných projektů. Ve chvíli, kdy jsou stavební práce již 

v běhu a jiný operátor by této příležitosti rád využil, povinnost získat nové povolení 

stavebního úřadu z důvodu změny záměru prací a s tím spojené časové náklady v takových 

případech neumožňují realizovat případné úspory plynoucí ze společně prováděných 

stavebních prací. 

 

Vyhodnocení variant:  
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Z důvodu nutnosti implementovat Směrnici volíme Variantu 1 - Převzetí nových povinností 

stanovených tak, jak je definuje Směrnice. V případě neimplementování evropské úpravy se 

ČR vystavuje hrozbě vysokých sankcí, které výrazně převýší náklady Varianty 0.  

Protože pro funkčnost opatření bude stejně jako v předcházející kapitole nezbytné správné 

nastavení smluvních podmínek, doporučujeme zvážit vypracování metodiky obsahující postup 

při stanovování cen a úpravě podmínek apod. Provozovatel sítě musí mít v souladu se 

Směrnicí opět možnost žádost o koordinaci odmítnout.  

 

C. Okruh oprávněných subjektů 

Popis současného stavu:  

Za účelem usnadnit a podnítit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

Směrnice upravuje podmínky pro využívání exitující fyzické infrastruktury a budování nové 

fyzické infrastruktury. Na základě tohoto cíle Směrnice stanovuje pro provozovatele sítí určitá 

práva a povinnosti, jež by měly podpořit zavádění sítí vysokorychlostních elektronických 

komunikací s nižšími náklady. 

Návrh zákona proto musí k rozlišení síťových operátorů a jejich rozdílných práv a povinností 

vyplývajících ze Směrnice zavést pojmy oprávněná osoba a povinná osoba. Základním 

rozdílem obou pojmů je, že oprávněná osoba podléhá stejným zákonným povinnostem jako 

osoba povinná, ale oproti povinné osobě disponuje určitými dodatečnými zákonem 

upravenými právy. Těmito dodatečnými právy se rozumí zejména (i) právo na přístup 

k existující fyzické infrastruktuře; (ii) právo na přístup k souboru minimálních informací o 

existující fyzické infrastruktuře; (iii) právo na žádost o koordinaci stavebních prací; (iv) právo 

přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy. 

Současná právní úprava (konkrétně ZEK) pracuje pouze s pojmem operátor, který je dle 

§ 2 tohoto zákona definován následovně.  

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

e) operátorem podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační 

síť nebo přiřazené prostředky. 

Stanovení okruhu oprávněných osob je klíčové pro výši přínosů a nákladů, jejichž vznik lze 

očekávat po implementaci Směrnice.  

Směrnice primárně dodatečná práva přisuzuje provozovatelům veřejné komunikační sítě 

definovaným jako podniky zajištující nebo oprávněné zajišťovat veřejné komunikační sítě, ale 

zároveň ponechává jednotlivým členským státům možnost rozšířit tato dodatečná práva 

i na provozovatele jiných sítí než sítí elektronických komunikací. 

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejich důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta 1a – Oprávněnou osobou jsou pouze operátoři veřejných komunikačních sítí. 

Varianta 1b – Oprávněnou osobou jsou všichni síťoví operátoři.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



39 

 

Varianta 2 – Oprávněnou osobou jsou operátoři veřejných komunikačních sítí a subjekty 

veřejného sektoru. 

Identifikace nákladů a přínosů – Varianta 1a: Oprávněnou osobou jsou pouze operátoři 

veřejných komunikačních sítí 

V případě varianty 1a je okruh oprávněných osob omezen v souladu se Směrnicí na podniky 

zajišťující nebo oprávněné zajišťovat veřejné komunikační sítě. Hlavní identifikované přínosy 

jsou shodné s cílem Směrnice, tj. potenciál zefektivnit zavádění vysokorychlostních sítí a 

snížit náklady na jejich budování. Náklady poté zahrnují zejména náklady na zajištění plnění 

práv a povinností jednotlivých stran (viz předchozí kapitola). 

Přínosy 

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Náklady 

Náklady na zajištění funkce Jednotného informačního místa 

Náklady na řešení sporů (počet sporů a časová náročnost) 

V rámci této varianty lze očekávat zásadnější přínosy pouze v oblasti elektronických 

komunikačních sítí.  

Identifikace nákladů a přínosů – Varianta 1b: Oprávněnou osobou jsou všichni síťoví 

operátoři. 

Tato varianta využívá reciproční možnosti a okruh oprávněných rozšiřuje z provozovatelů 

veřejných komunikačních sítí i na operátory ostatních sítí. Zásadním přínosem této varianty 

oproti variantě 1a je skutečnost, že všechny subjekty poskytující informace o své sítí a 

nabízející v případě vhodnosti svoji infrastrukturu budou mít možnost využít informace 

ostatních síťových operátorů. Tato varianta může vést k vyšší motivaci provozovatelů jiných 

sítí než sítí elektronických komunikací k zapojení, neboť jim nepřináší pouze povinnosti jako 

varianta 1a, ale nabízí jim i možnost využití určitých práv (právo na informace, právo na 

koordinaci apod.). Zároveň by však tato varianta v důsledku rozšíření definice oprávněných 

subjektů mohla vést k navýšení nákladů v důsledku vyššího počtu dotazů na JIM, resp. 

vyššího počtu sporů. Náklady by ovšem měly být minimálně vyváženy přínosy ze sdílení 

informací, možností koordinace a s tím spojeným snížením nákladů na výstavbu sítí i pro 

provozovatele jiných síťových odvětví. Dalším klíčovým přínosem identifikovaným a 

zdůrazněným i v evropské IA ke Směrnici z umožnění požadovat informace i utilitními 

společnostmi je eliminace škod v důsledku poškození infrastruktury při provádění stavebních 

prací.  

Přínosy 

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Možnost zrychlení a snížení nákladů na budování i v ostatních síťových odvětvích 

Náklady 
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Náklady na zajištění funkce Jednotného informačního místa 

Náklady na řešení sporů (počet sporů a časová náročnost) 

Identifikace nákladů a přínosů – Varianta 2: Oprávněnou osobou jsou operátoři 

veřejných komunikačních sítí a subjekty veřejného sektoru. 

Varianta 2 představuje rozšíření Varianty 1a o subjekty veřejného sektoru (samosprávní 

celky, veřejné instituce). Definice oprávněné osoby jde nad rámec Směrnice. Základním 

přínosem varianty je možnost veřejných institucí přistupovat k informacím poskytnutým 

jednotlivými síťovými operátory. Z hlediska dodatečných nákladů lze očekávat minimální 

dopad. 

 

Přínosy 

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Zajištění informační propustnosti pro subjekty veřejného sektoru (samosprávní celky, úřady, městské a státní 

podniky) 

Náklady 

Náklady na zajištění funkce Jednotného informačního místa 

Náklady na řešení sporů (počet sporů a časová náročnost) 

Tato varianta ovšem představuje riziko v případě, kdy se na trhu potkávají soukromé a státem 

či městem vlastněné podniky, neboť jednotlivé veřejné subjekty by mohly využít informační 

výhodu ve prospěch svých společností, zejména v případě, kdy oprávněnou osobou nebudou 

ostatní síťový operátoři. V takovém případě by mohly státem či městem řízené společnosti 

získat neférovou výhodu. 

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

V této části hodnotíme čistě dopad definice okruhu oprávněných subjektů bez jakýchkoli 

doprovodných opatření. Z hlediska nákladů bude dopad rozdílných definic oprávněných 

subjektů zohledněn v části hodnocení nákladů a přínosů jednotlivých nástrojů, na které má 

šíře definice oprávněných subjektů vliv (např. počet a zúčastněné strany sporů, počet dotazů 

na Jednotné informační místo apod.). Z hlediska přínosů šíře definice oprávněné osoby je 

všeobecně nejvíce vnímám přínos práva na přístup k informacím o existující infrastruktuře, 

zejména pak při zohlednění úspor potenciálních nákladů vyplývajících z poškození stávající 

infrastruktury. Celkové náklady a přínosy kombinací jednotlivých variant budou uvedeny na 

závěr kapitoly 2.-3. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - hodnocení dopadů 

opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů tak, aby nedošlo k jejich duplicitnímu 

započtení.     

Vyhodnocení variant:  

I přesto, že varianta 1b může v konečném důsledku představovat vyšší přínos, na základě výše 

uvedeného doporučujeme definovat okruh oprávněných osob v souladu se Směrnicí a to 

v rozsahu varianty 1a. Ze stejného důvodu není doporučena varianta 2, která jde výrazně nad 

rámec Směrnice. Zároveň však po ověření funkčnosti takového systému a zjištění počtu 

případných dotazů a sporů je možné uvažovat o možnosti zavedení práva na informace o 

fyzické infrastruktuře pro všechny síťové operátory, tj. pro povinné osoby, neboť úspora 
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plynoucí z vyšší informovanosti o existující infrastruktuře představuje jeden z nejvyšších 

potenciálních přínosů pro ostatní síťové operátory.  

Možnosti koordinace stavebních prací a jiná práva plynoucí z definice oprávněných osob 

v případě ostatních síťových operátorů nejsou nikterak omezeny, avšak jejich plnění není 

vymahatelné ze zákona.  

Riziko 

Obecným rizikem této varianty je navázání definice provozovatele sítě, který je subjektem 

práv a povinností dle Směrnice, na definici fyzické infrastruktury. Směrnice pojem fyzická 

infrastruktura definuje následovně: 

„fyzickou infrastrukturou“ se rozumí jakýkoli prvek sítě, který je určen k uložení jiných prvků 

sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě, jako jsou potrubí, stožáry, kabelovody, 

inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, antény, věže 

a sloupy; kabely, včetně nenasvícených optických vláken, jakož i prvky sítí používané v 

současné době k poskytování vody určené k lidské spotřebě podle definice uvedené v čl. 1 

odst. 2 směrnice Rady 98/83/ES (1) nejsou fyzickou infrastrukturou ve smyslu této směrnice 

Definování provozovatele za pomoci pojmu fyzická infrastruktura (viz výše) představuje 

riziko výkladu, který není v souladu s cílem Směrnice, neboť určitá část provozovatelů může 

zastávat názor, že pod výše uvedenou definici provozovatele sítě nepatří, protože nezajišťují 

fyzickou infrastruktury dle výše uvedené definice. Na základě tohoto výkladu by poté mohli 

odmítat plnit některé povinnosti Směrnice, jako například povinnost poskytovat informace o 

existující infrastruktuře, poskytovat informace o plánované výstavbě infrastruktury, povinnost 

koordinace stavebních prací, povinnost umožnit přístup k existující fyzické infrastruktuře 

apod. Riziko je významnější zejména v oblasti poskytování informací, kdy případná neúplnost 

sbíraných údajů může mít zásadní dopad na snížení očekávaných přínosů. 

 

D. Zřízení jednotného informačního místa (JIM) 

Popis současného stavu:  

V současnosti neexistuje v České republice jednotné kontaktní místo, kde by bylo možné 

získat potřebný soubor minimálních informací o existující fyzické infrastruktuře kteréhokoliv 

provozovatele sítě (umístění a trasování, druh a využití infrastruktury, kontaktní místo). Tyto 

informace jsou v současnosti rozptýleny mezi jednotlivé provozovatele sítí a veřejné instituce. 

Jednotliví provozovatelé tak spolu ve většině případů komunikují napřímo.  

Směrnice v zájmu efektivního plánování budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a zajištění co nejefektivnějšího využití existujících infrastruktur vhodných k 

zavádění sítí elektronických komunikací stanovuje, že podniky zajišťující nebo oprávněné 

zajišťovat veřejné komunikační sítě by měly mít přístup k minimálním informacím o fyzické 

infrastruktuře dostupné v oblasti budování. Soubor minimálních informací by měl obsahovat 

takové údaje, aby bylo možné posoudit potenciál případného využití již existující 

infrastruktury či snížit škody na jakékoliv stávající infrastruktuře.  

S ohledem na počet zúčastněných stran by proto v zájmu usnadnění přístupu k těmto 

informacím měly být tyto informace zpřístupněny skrze jednotné informační místo. 

V případě, kdy minimální informace nejsou k dispozici prostřednictvím jednotného 

informačního místa, měla by být přesto zajištěna možnost, aby si podniky zajišťující nebo 

oprávněné zajišťovat veřejné komunikační sítě takové specifické informace přímo vyžádaly 

od kteréhokoli provozovatele sítě v dané oblasti. Současně by měla být zvýšena 
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informovanost o plánovaných stavebních pracích ze strany provozovatelů sítí, aby byla 

umožněna koordinace stavebních prací a s tím spojená následná úspora a urychlení při 

zavádění a budování vysokorychlostních sítí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že současná platná právní úprava není v souladu se Směrnicí, 

neboť Směrnice požaduje, aby byl jmenován jeden nebo více příslušných orgánů na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni pro výkon funkcí jednotného informačního místa. 

Mezi základní funkce jednotného informačního místa má patřit zpřístupnění následujících 

informací oprávněným subjektům: (i) soubor minimálních informací o existující infrastruktuře 

v držení subjektů veřejného sektoru; (ii) informace o probíhajících, nebo plánovaných 

stavebních pracích týkajících se fyzické infrastruktury síťových operátorů; (iii) informace 

týkající se podmínek a postupů platných pro udělování povolení pro stavební práce. 

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejími důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: Ponechání současného stavu 

Varianta 1: Zřízení Jednotného informačního místa  

Identifikace nákladů a přínosů: Varianta 1: Zřízení Jednotného informačního místa  

Varianta 1 v souladu s implementací Směrnice předpokládá zřízení Jednotného informačního 

místa (JIM). Základní funkcí JIMu je zpřístupnění informací, které by měly pomoci 

k rychlejšímu zavádění vysokorychlostních sítí prostřednictvím efektivnějšího využívání 

existující infrastruktury a k budování vysokorychlostních sítí s nižšími náklady. Obrázky níže 

představují možná schémata toku informací mezi jednotlivými aktéry. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



43 

 

Obrázek 11: Návrh schéma na fungování JIMu – minimalistická verze 

 

Zdroj: ČTÚ 
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Obrázek 12: Návrh schéma na fungování JIMu – centralistická verze 

 

Zdroj: EEIP 

Z diagramů výše je patrné, že k očekávanému toku informací lze přistupovat z pohledu dvou 

krajních variant. První přístup počítá s primární komunikací mezi oprávněnou osobou a 

osobou povinnou. Až v případném druhém kroku (odmítnutí poskytnutí informací a iniciace 

sporu/již dříve poskytnutí této informace JIMu/informaci má k dispozici povinný orgán) se 

počítá se zapojením JIMu. Zároveň je ovšem povinným osobám ukládána povinnost v případě 

sdělení odpovědi oprávněné osobě tuto odpověď sdělit i JIMu. Výše popsaná varianta je 

výhodnější v případě, kdy nebude z velké míry docházet k opakovaným dotazům a obsah 

dotazu nebude možné zodpovědět s využitím informací, kterými již disponují povinné orgány. 

V takovém případě snižuje administrativní náklady na provoz JIMu. Druhý přístup lze označit 

za centralistický, kdy oprávněná osoba žádá JIM, který následně požadovanou informaci 

zjišťuje buď u povinného orgánu či u povinné osoby. Toto řešení na první pohled více 

zatěžuje samotný JIM, zároveň ovšem v případě existence požadované informace u 

povinných orgánů případně u opakujících se dotazů snižuje administrativní náklady jak pro 

oprávněnou, tak pro povinnou osobu. V takových případech totiž není potřeba součinnosti 

s povinnou osobou.  

Z popisu krajních variant je tedy zřejmé, že výhodnost jednotlivých variant je závislá 

na charakteru a počtu dotazů/žádostí. V praxi lze očekávat kombinaci výše popsaných 

krajních variant, neboť pro určité typy dotazů může být vhodnější zeptat se přímo povinné 

osoby, u jiného typu dotazů může být zase žádoucí obrátit se přímo na JIM.  

Konečný způsob toku informací ovlivní i výši nákladů na provoz JIMu, neboť v rámci 

minimalistické verze bude JIM pouze evidovat přijaté odpovědi na žádosti oprávněných 

subjektů. Odhad nákladů na provoz JIMu uvažovaný dále předpokládá využití spíše 
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centralistického pojetí. V případě využití spíše minimalistického pojetí lze očekávat nižší 

náklady na provoz JIMu i nižší potřebu personálního zabezpečení JIMu.  

Centralistický způsob poskytování informací by měl jednak usnadnit přístup subjektů 

k informacím, ale zároveň i snížit administrativní náklady zúčastněných stran, což lze vnímat 

jako hlavní přínos této varianty. Naproti tomu náklady představují v první fázi náklady na 

zřízení a následný provoz JIMu. V minimalistickém pojetí JIMu se jedná pouze o informační 

místo, které komunikuje s jednotlivými aktéry na trhu a eviduje dotazy a následné odpovědi. 

Přínosy 

Možnost usnadnění přístupu k informacím 

Možnost snížení administrativní zátěže pro provozovatele sítí  

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Náklady 

Náklady na zřízení a provoz JIMu 

Náklady spojené s administrací dotazů (evidence dotazů a odpovědí) 

Náklady na řešení sporů 

Náklady na poskytování informací  

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

V této části budeme hodnotit pouze variantu zřízení jednotného informačního místa 

s funkcemi, které má dle Směrnice zajišťovat. Nebudeme zde hodnotit další případné náklady 

spojené se situací, kdy JIM může plnit i funkci vnitrostátního orgánu pro řešení sporů, či kdy 

bude JIM spravovat/provozovat nějaký typ registru. Odhad případných dalších nákladů na 

fungování JIMu souvisejících například se správou/provozem nějakého typu registru/databáze 

je proveden v dalších částech samostatně. 

Z hlediska nákladů jsou nejdůležitější výdaje na zřízení, což může s ohledem na charakter 

funkce představovat zřízení samostatného odboru na již existujícím úřadě či vznik nového 

úřadu, jako tomu je například na Slovensku. V dalších částech budeme pracovat 

s podvariantou vzniku nového odboru na již existujícím úřadě.  

Náklady na zřízení úřadu zahrnují náklady na zřízení pracovního místa (kancelářská technika, 

IT technika), které odhadujeme na 50 - 100 tis. Kč na zaměstnance. S ohledem na nízký počet 

zaměstnanců lze předpokládat využití stávajících prostor některého z úřadů státní správy. 

Náklady na režii jsou již dle metodiky zahrnuty v osobních nákladech 405 Kč na hodinu. Dále 

očekáváme náklady na pořízení IT systému pro příjem a evidenci a zpracování žádostí. 

S ohledem na využitelnost některých služeb současných agendových informačních systémů a 

s přihlédnutím k expertnímu odhadu nákladů ČTÚ odhadujeme náklady na vytvoření modulu 

pro vyřizování žádostí a na provázání se službami ostatních systémů ČTÚ na 3,5 – 5 mil. Kč. 

Náklady na IT systém mohou být i vyšší v závislosti na požadovaném propojení systému 

s nově vytvořenými či již existujícími systémy a registry. Provozní náklady IT systému 

odhadujeme na úrovni 525 – 750 tis. Kč ročně. 

Náklady na provoz a zaměstnance vychází jednak z metodiky výpočtu administrativních 

nákladů představené výše (405 Kč na hodinu) a očekávaného počtu žádostí o informace na 

JIM a náročnosti jejich zpracování. Počet žádostí odhadujeme jako 1,2 – 1,5 násobek projektů 

budování/zavádění veřejných telekomunikačních sítí ročně. Na základě konzultací 
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a dotazníkového šetření odhadujeme počet projektů na 2 000 – 3 000 ročně10. Odhad 

náročnosti zpracování ukazuje tabulka níže. 

Činnost Doba trvání 

Příjem a evidence žádosti o informace od oprávněné osoby  0,5 hod. 

Posouzení zda daný charakter informace je dostupný prostřednictvím veřejného 

sektoru 

0,5 – 1 hod. 

Oslovení konkrétního orgánu veřejného sektoru či povinného subjektu  1– 1,5 hod. 

Přijetí a evidence odpovědi od orgánu veřejného sektoru či povinného subjektu 0,5 – 1 hod. 

Poskytnutí odpovědi oprávněnému 0 – 0,5 hod. 

Celková časová náročnost jednoho dotazu 2,5 – 4 hod. 

  

Očekávaný počet dotazů ročně 2 400 – 4 500 

Očekávaná časová náročnost ročně 6 000 - 18 000 hod. 

Odpovídající počet pracovníků* 4 – 10 

Očekávaný počet pracovníků zajišťující IT back office systému  2 

Očekávané administrativní náklady JIMu ročně 4,675 – 9,350 mil. Kč 

Očekávané náklady na provoz IT systému ročně 0,525 – 0,750 mil. Kč 

Očekávané administrativní náklady povinných orgánů/povinných osob 0,972 – 2,734 mil. Kč 

Pozn.: *Předpoklad 1 řídícího pracovníka, který nebude zpracovávat žádosti po celou svou pracovní dobu, při 

ročním odpracování 1 920 hodin za rok. Zaokrouhleno na celé pracovníky. 

Zdroj: EEIP   

Kromě odhadu administrativních nákladů na JIM je do celkových nákladů potřeba zohlednit 

i náklady jiných orgánů státní správy a náklady pro povinné subjekty. Tyto náklady budou 

vycházet z existence či podoby registrů, které by mohl JIM využívat. Z hlediska časového 

zpracování by se mělo jednat o údaje, které buď již úřady mají k dispozici anebo údaje, 

kterými by měl ze zákona disponovat provozovatel sítě. Z tohoto důvodu předpokládáme 

náročnost zpracování odpovědi 1 – 1,5 hodiny při sazbě 405 Kč za hodinu, zahrnující i režijní 

náklady (viz metodologie výše). Náklady na odpověď na dotaz by se pak měly v případě 100 

% odpovědí pohybovat v rozmezí 972,0  - 2 733,7 tis. Kč ročně. Jedná se ovšem o odhad 

v případě, že údaje jsou dostupné. V mimořádných případech může být potřeba dalších 

výdajů. 

Celkové náklady zřízení JIMu předpokládáme na úrovni 3,8 – 6,2 mil. Kč. Roční 

administrativní náklady na provoz odhadujeme 5,647 – 12,084 mil. Kč při potřebě 6 – 12 

nových zaměstnanců na JIMu. Náklady jsou závislé na počtu žádostí/dotazů na JIM ročně. 

Vyhodnocení variant:  

S ohledem na povinnosti vyplývající ze směrnice volíme Variantu 1 předpokládající 

povinnost zřízení JIMu.  

Riziko: 

V souvislosti se zřízením JIMu je zapotřebí uvést riziko spočívající v obtížné vymahatelnosti 

povinnosti povinné osoby předávat odpověď i JIMu, neboť JIM nemá možnost získat 

informace, zda a jaký dotaz byl oprávněnou osobou vznesen a následně tak kontrolovat 

dodržování této povinnosti. Velmi obtížná kontrola a následná nemožná vymahatelnost této 

povinnosti může motivovat subjekty k porušování zákona, kdy se povinný subjekt domluví 

s oprávněným a informace mu sdělí na přímo (možná i za úplatu) a nebude o dotazu ani 

odpovědi informovat JIM. Důvodem takového jednání může být snaha snížit veřejnou 

                                                 

10 Odhad vychází z údajů poskytnutých za společnost CETIN jako hlavního hráče na trhu (1000 projektů ročně) a zároveň 

zohledňuje jeho postavení na trhu a celkovou fragmentaci trhu (cca 2100 subjektů, 40 % s tržním podílem pod 0,1 %). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



47 

 

dostupnost informací, neboť při poskytnutí odpovědi JIMu dochází k evidenci odpovědi a ta 

je dále dostupná všem oprávněným osobám na vyžádání u JIM.  

E1. Informační systém obsahující data o probíhajících a plánovaných stavebních 

pracích 

Popis současného stavu:  

V současnosti neexistuje jednotné informační místo/informační systém, kde by bylo možné 

získat informace o probíhajících a plánovaných stavebních pracích týkajících se fyzické 

infrastruktury síťových operátorů. 

Část těchto informací je rozptýlena mezi stavební úřady (žádosti o územní rozhodnutí, 

probíhající stavební práce) a provozovatele sítí (plánované stavební práce před podáním 

žádosti o územní rozhodnutí). V zájmu zefektivnění a zlevnění zavádění a výstavby 

vysokorychlostních sítí Směrnice požaduje, aby jakýkoliv provozovatel zpřístupnil na základě 

konkrétní žádosti minimální informace o probíhajících nebo plánovaných stavebních pracích 

týkajících se jeho fyzické infrastruktury, pro něž mu bylo uděleno povolení, nebo povolovací 

řízení probíhá, nebo se první žádost příslušných orgánů o udělení povolení plánuje 

v následujících šesti měsících. 

Z výše uvedeného jsou významné zejména údaje o plánovaných stavebních pracích, neboť 

aby bylo možno dle Směrnice vyhovět žádosti o koordinaci stavebních prací, musí mimo jiné 

být žádost o koordinaci podána co nejdříve a v každém případě nejpozději jeden měsíc před 

předložením konečného projektu příslušným orgánům k udělení povolení.   

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejich důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: současný stav 

Varianta 1: pořízení informačního systému 

Identifikace nákladů a přínosů: Varianta 1 zřízení informačního systému 

V rámci posuzování tohoto věcného okruhu neuvažujeme variantu dotazování bez pořízení 

informačního systému, neboť s ohledem na charakter případných dotazů by se pravděpodobně 

dotazy často opakovaly. Posuzujeme proto pouze variantu pořízení informačního systému, 

neboť alternativa ve formě dotazování představuje neodůvodnitelnou administrativní zátěž při 

snaze o zajištění aktuálnosti databáze. Zásadním přínosem pořízení informačního systému 

o plánovaných a probíhajících stavebních pracích je možnost díky vyšší transparentnosti 

informací snazšího a efektivnějšího využití koordinace stavebních prací, což může přispět 

k významným úsporám v oblasti budování vysokorychlostních sítí, neboť až 80 % nákladů 

tvoří náklady na stavební práce.  

Přínosy 

Zvýšení transparentnosti informací 

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  
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Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Náklady 

Náklady na zřízení a provoz informačního systému 

Náklady provozovatelů na zápis údajů do IS 

Náklady na sledování a vynucování evidence  

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

Hlavním a zásadním nákladem je pořízení a provoz informačního systému. Na základě 

zkušeností ze zahraničí, konkrétně Finska11, lze náklady na pořízení informačního systému 

odhadnout ve výši 5 mil. Kč a náklady na provoz a administrativu v rozmezí 1,5 – 2,5 mil. Kč 

ročně. V případě pořízení informačního systému lze nalézt synergie s JIM ve správě a 

nákladech na provoz, případně i s dalšími informačními systémy. Zavedení systému by 

nemělo pro jednotlivé provozovatele představovat významnou administrativní zátěž, neboť 

minimálně informace o probíhajících stavebních pracích mohou být dostupné prostřednictvím 

stavebních úřadů. Přehled plánovaných stavebních pracích je dostačující aktualizovat jednou 

měsíčně. Z předešlých vyhodnocení kalkulujeme s počtem projektů 2 – 3 tisíce ročně, což 

s ohledem na počet subjektů působících na trhu z našeho pohledu nepředstavuje pro 

zúčastněné strany přílišnou administrativní zátěž. Časovou náročnost vložení informace 

odhadujeme na 15 – 30 minut na jeden projekt. Celkové náklady na zřízení tedy odhadujeme 

na 5 mil. Kč a administrativní a provozní náklady na 1,5 – 2,5 mil. Kč.  

Kvantifikace přínosů z koordinace stavebních prací je obtížně proveditelná, ale na základě 

objemu investic v daném oboru lze očekávat, že se může jednat o úsporu desítek, možná i 

stovek milionů Kč ročně. 

Vyhodnocení variant:  

S ohledem na povinnosti vyplývající ze Směrnice volíme Variantu 1 předpokládající zřízení 

informačního systému o probíhajících a plánovaných stavebních pracích. I když se může 

jednat o variantu, která není nejlevnější z pohledu nákladů na pořízení, při zohlednění nákladů 

na provoz a administrativní zátěže a při zohlednění možných úspor při koordinaci stavebních 

prací jednotlivých operátorů se jeví jako nejvhodnější varianta. 

Riziko 

Obecným rizikem varianty sběru informací o plánovaných a probíhajících stavebních pracích 

je otázka vynutitelnosti vkládání informací o plánovaných pracích. Snížit toto riziko lze jedině 

případnou kontrolou předtím, než se projekt dostane do fáze výstavby. 

 

E2. Informační systém obsahující údaje o existující infrastruktuře (registr fyzické 

infrastruktury) 

Popis současného stavu:  

V současnosti v České republice neexistuje informační systém obsahující informace ve 

smyslu registru fyzické infrastruktury. Směrnice ve svém znění nepožaduje vytvoření 

takového registru, požaduje pouze zpřístupnění existujících informací.  

Na první pohled je zřejmé, že případná existence by byla jistě užitečná a do budoucna by se 

mohlo jednat o jeden ze strategických registrů České republiky. Problematická může být výše 

                                                 

11 Analýza společnosti Analysys Mason „Support fot the preparation of an impact assessement to accompany an EU initiative 

on reducing the costs of high-speed broadband infrastracture deployment“ uvádí celkové zřizovací náklady ve Finsku ve výši 

200 tis. EUR a roční náklady na provoz ve výši méně než 100 EUR. 
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případně vynaložených nákladů, neboť ze zahraniční zkušenosti vyplývá, že náklady na 

pořízení takového registru představují stovky milionů Kč. V našich podmínkách je tu otázka 

využitelnosti a úplnosti. Na základě provedeného dotazníkového šetření se ukazuje, že 

v případě České republiky nejsou některé informace o existující fyzické infrastruktuře 

dostupné pro všechny typy sítí. Jedná se zejména o umístění a trasování prvků sítě a také o 

informace o jejich současném využití. Potřeba zmapovat a zaměřit sítě, u nichž k tomu 

doposud nedošlo (jedná se především o starší infrastrukturu), může přinést další náklady a 

celý systém ještě více prodražit. 

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejich důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: současný stav 

Varianta 1: informační systém, jenž je součástí evidence JIMu 

Varianta 2: informační systém představující registr fyzické infrastruktury 

Identifikace nákladů a přínosů: Varianta 1: Informační systém, jenž je součástí evidence 

JIMu 

V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že samotné zřízení JIMu si vyžádá pořízení 

informačního systému, v němž se budou shromažďovat zodpovězené dotazy, vždy alespoň 

část ze souboru minimálních informací o stávající fyzické infrastruktuře. Tímto způsobem se 

bude kontinuálně a pomalu plnit informační systém obsahující informace o stávající fyzické 

infrastruktuře. Počet informací v systému bude závislý na počtu a charakteru dotazů, jež 

budou oprávněné subjekty směřovat na povinné subjekty. JIM sám nebude aktivně vytvářet 

obsah informačního systému bez konkrétní žádosti oprávněné osoby. JIM bude pouze 

evidovat a uchovávat informace poskytnuté v případě žádosti povinnými osobami a 

povinnými orgány. Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady na zřízení a provoz budou sice 

relativně nízké, lze ale očekávat i nízkou informační hodnotu o stávající fyzické infrastruktuře 

síťových operátorů, s přihlédnutím k očekávané nízké míře kompletnosti systému minimálně 

v jeho počátcích.   

Přínosy 

Možnost usnadnění přístupu k informacím 

Možnost snížení administrativní zátěže pro provozovatele sítí  

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Náklady 

Náklady na zřízení a provoz JIMu 

Náklady spojené s administrací dotazů (evidence dotazů a odpovědí) 

Náklady na poskytování informací ze strany 
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Identifikace nákladů a přínosů: Varianta 2: informační systém představující registr 

fyzické infrastruktury  

Alternativou k informačnímu systému představenému ve Variantě 1 je vytvoření komplexního 

informačního systému představujícího rozsáhlý registr fyzické infrastruktury. Jednoznačnou 

výhodou je obsah téměř kompletních dat o fyzické infrastruktuře, i když z dotazníkového 

šetření vyplývá, že v současnosti někteří z provozovatelů nedisponují pro celou svoji 

infrastrukturní síť souborem minimálních informací definovaným ve Směrnici. Tato 

skutečnost by mohla významně navýšit náklady na řešení dle varianty 2.  

Z důvodu vysoké nákladnosti tohoto systému je třeba, aby byl takový systém budován 

v souladu s dalšími připravovanými národními strategiemi typu Geoinformační strategie a 

další. V tomto ohledu může být problémem současná rozpracovanost této koncepce. Finální 

verze tohoto dokumentu není k dispozici a je tak obtížné nyní nastavit systém tak, aby byl 

v budoucnu s výše uvedenou strategií konzistentní. 

Přínosy 

Možnost usnadnění přístupu k informacím 

Výrazně vyšší relevance dat v informačním systému v porovnání s Variantou 1 

Možnost snížení administrativní zátěže pro provozovatele sítí  

Možnost zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Možnost snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Možnost zlepšení ekonomické rentability projektů, což může vést k vyššímu pokrytí vysokorychlostním 

internetem 

Soulad se Směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů do telekomunikačního odvětví – konkurence již na úrovni 

infrastruktury  

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální agendy 

Náklady 

Náklady na zřízení IS a jeho provoz 

Náklady jednotlivých subjektů na přípravu podkladů pro registr 

Kvantifikace nákladů a přínosů  

Kvantifikace nákladů varianty 1 byla provedena v části zabývající se zřízením JIMu. 

Očekáváme náklady na zřízení ve výši 3,8 - 6,3 mil. Kč. Tyto náklady jsou však již zahrnuty 

v nákladech na zřízení a provoz JIMu představené v části výše. Z hlediska přínosů jde o 

nízkonákladové řešení, zároveň zde existuje možnost poskytnout odpověď na opakující se 

dotazy bez potřebné součinnosti s povinnou osobou. Toto řešení může podpořit vytvoření 

centrálního registru fyzické infrastruktury v budoucnu (sbírá a eviduje informace, které 

mohou posloužit jako budoucí základ registru), například v rámci Geoinformační strategie 

tak, aby nedošlo k dublování IT systémů a tím pádem nehospodárnému vynakládání 

veřejných prostředků. 

Kvantifikaci nákladů na informační systém ve variantě 2 a v rozsahu registru fyzické 

infrastruktury se detailně věnuje studie proveditelnosti, kterou si v roce 2015 nechal zpracovat 

ČTÚ12. Po potřeby vyhodnocení vycházíme z odhadu nákladů provedených v daném 

materiálu. Investiční náklady jsou odhadnuty na 124,2 mil. Kč, při čemž zahrnují pořízení 

hardwaru a komunikační infrastruktury, základního softwaru, APV systému Registru fyzické 

infrastruktury a konsolidovaných dat o fyzické infrastruktuře. Náklady na provoz byly ve 

studii proveditelnosti odhadnuty na 26,33 mil. Kč ročně. Uvedené náklady zahrnují nejen 

podporu provozu, ale i personální náklady na tým provozovatele. Skutečné náklady se mohou 

                                                 

12 Společnost eNovation s.r.o. v dubnu 2015 zpracovala pro ČTÚ Projekt studie Registru pasivní infrastruktury – Výstup II 

Studie proveditelnosti. 
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lehce lišit v závislosti na zvolené podobě informačního systému a na jeho obsahu. 

Z hodnocení varianty 2 je patrné, že naplněnost a informační hodnota údajů v registru je 

výrazně vyšší než v prvním případě. Na druhou stranu i náklady na pořízení informačního 

systému dle varianty 2 jsou výrazně vyšší. Dle zpracovatele však není v tomto momentu bez 

jakékoliv návaznosti na další strategie veřejné správy žádoucí zřizovat registr fyzické 

infrastruktury. 

Vyhodnocení variant:  

Na základě výše uvedeného doporučujeme realizovat Variantu 1, tj. nezřizování centrálního 

registru fyzické infrastruktury, pouze evidence odpovědí na dotazy v rámci JIMu. Řešení se 

může zdát jako nedostatečné, ale v kombinaci s informačním systémem o plánovaných a 

probíhajících stavebních pracích představuje splnění požadavků Směrnice, které by mohlo 

podpořit dosažení cíle ve formě zefektivnění a zrychlení výstavby vysokorychlostních sítí. 

V rámci vybraného řešení dochází ke sběru a evidenci informací. Naplněnost informačního 

systému je přímo závislá na jednotlivých aktérech a jejich zájmu a snaze o společnou 

koordinaci a snižování nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí. Zároveň však 

nepředstavuje riziko nehospodárně vynaložených prostředků v případě budoucí realizace 

Geoinformační strategie. 

 

F. Řešení sporů  

Popis současného stavu:  

V předcházejících kapitolách byly zanalyzovány a zvoleny nejvhodnější varianty 

implementace Směrnice. Navrhovaná opatření však mohou implikovat spory mezi 

provozovateli sítí a třetími stranami, které budou požadovat informace, zpřístupnění, 

koordinaci stavebních prací apod. V současnosti mohou vznikat spory plynoucí z povinností 

uvedených v úvodu kapitoly A. Přístup k existující fyzické infrastruktuře a umožnění 

průzkumu na místě, přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy. Řešení těchto sporů je 

v kompetenci ČTÚ. Ostatní soukromoprávní spory jsou řešeny přímo soudy.  

Protože zvolené varianty zakládají možnost vzniku sporů na základě nových práv a 

povinností, je třeba na tuto potřebu v rámci navrhované legislativní úpravy reagovat.  

Směrnice pro případ sporů vyžaduje určení vnitrostátního orgánu pro řešení sporů, který musí 

být právně samostatný a funkčně nezávislý na kterémkoliv provozovateli sítě. Tento 

vnitrostátní orgán pro řešení sporů po plném zohlednění zásady proporcionality vydá ve věci 

sporu závazné rozhodnutí. Lhůta pro vydání rozhodnutí, potažmo vyřešení sporu, je stanovena 

na nejkratší možnou dobu a v každém případě do čtyř měsíců, u sporů ohledně poskytování 

informací do dvou měsíců, s výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena možnost 

kterékoli ze stran předložit věc soudu. Každý z úkolů svěřených vnitrostátnímu orgánu pro 

řešení sporů může být prováděn jedním nebo několika příslušnými orgány. 

Klíčové faktory, které budou vstupovat do analýzy a ovlivňovat volbu nejvhodnější varianty, 

jsou především charakter sporů a požadavky Směrnice (lhůty, ve kterých je třeba spor vyřešit; 

požadavky na vnitrostátní orgán pro řešení sporů apod.). Na základě odhadovaného počtu 

sporů pak bude provedena kvantifikace nákladů. 

Následující výčet zachycuje charakter případných sporů a jejich účastníky. 

Případné spory se mohou týkat následujících oblastí: 

 Poskytnutí informací o dostupnosti existující fyzické infrastruktury; 
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 Poskytnutí informací o probíhajících nebo plánovaných stavebních pracích týkajících se 

relevantní fyzické infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno stavební povolení, nebo 

povolovací řízení probíhá, nebo se první žádost příslušným orgánům o udělení povolení 

plánuje v následujících šesti měsících; 

 Poskytnutí přístupu k existující fyzické infrastruktuře (konkrétní podmínky včetně ceny); 

 Umožnění průzkumu na místě týkajícím se konkrétních prvků fyzické infrastruktury 

(konkrétní podmínky); 

 Poskytnutí přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy (konkrétní podmínky včetně 

ceny); 

 Dohoda o koordinaci stavebních prací (stanovení spravedlivých a nediskriminačních 

podmínek a poplatků). 

Co se týče poskytnutí přístupu, měl by dle Směrnice orgán pro řešení sporů zajistit, aby 

poskytovatel přístupu měl přiměřenou možnost náhrady svých nákladů vzniklých při 

poskytování přístupu k jeho fyzické infrastruktuře, při zohlednění zvláštních vnitrostátních 

podmínek a existujících cenových struktur. Zároveň by přitom měl rovněž zohlednit dopad 

požadovaného přístupu na obchodní plán poskytovatele přístupu, včetně investic, jež 

poskytovatel přístupu, který byl o přístup požádán, vynaložil. Jakákoli povinnost přístupu by 

měla plně zohledňovat ekonomickou životaschopnost těchto investic na základě jejich 

rizikového profilu, časového harmonogramu návratnosti investic, vlivu, který má přístup na 

hospodářskou soutěž na navazujících trzích a v důsledku toho na ceny a na návratnost 

investice, odpisů aktiv sítě v době žádosti o přístup, obchodních důvodů podporujících 

investice, zejména do fyzické infrastruktury užívané k poskytování vysokorychlostních služeb 

elektronických komunikací a možnosti souběžného zavádění infrastruktury, jež je předběžně 

nabídnuta žadateli o přístup. Odtud vyplývá expertíza, jakou by měl orgán pro řešení sporů 

minimálně disponovat tak, aby byl schopen spor vyřešit. Komplikovaným může být spor o 

ceně přístupu k existující fyzické infrastruktuře, spor o cenu a podmínky např. v rámci 

koordinace stavebních prací.   

Účastníci sporu budou případně následující: 

 Podnik provozující telekomunikační sítě; 

 Společnost zabezpečující výrobu, přepravu nebo distribuci plynu; 

 Společnost zabezpečující výrobu, přenos nebo distribuci elektrické energie; 

 Provozovatel vodovodů a kanalizací; 

 Správce železniční dopravní cesty, silniční dopravní infrastruktury, infrastruktury 

letecké dopravy, správce vodní infrastruktury; 

 Provozovatel fyzické infrastruktury v budově. 

Pro vydání rozhodnutí tak bude třeba odborné znalosti sektoru, ve kterém budou aktivní 

účastníci sporu.   

Definice problému: Vysoké náklady na výstavbu vysokorychlostních sítí s jejími důsledky 

popsanými v kapitole 1.2.2.; v návaznosti na výše zvolené varianty je třeba navrhnout 

mechanismus rozhodování případných sporů vzniklých na základě práv a povinností 

zvolených v RIA. 

Cíl: Snížení investičních nákladů na výstavbu vysokorychlostních sítí/CAPEX, zvýšení 

podílu sdílené infrastruktury za účelem splnění cílů Digitální agendy; zajištění možnosti 

adekvátní obrany proti rozhodnutí vlastníka infrastruktury 
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Návrh variant řešení (dle jednotlivých typů sporů?): 

Varianta 0 – ponechání současného stavu 

Varianta 1 – o sporech rozhoduje jeden centrální orgán 

Podvarianta 1a – tento orgán vydává rozhodnutí na základě vyžádaných stanovisek jiné 

instituce, pokud nemá dostatečnou expertízu ve věci sporu 

Podvarianta 1b – rozhodnutí vydává komise/rada, která je sestavena z relevantních odborníků 

Varianta 2 – Spory rozhodují různé kompetenční úřady dle charakteru sporu, příp. zúčastněné 

strany  

Podvarianta 2a - existuje sběrné a poradní místo ohledně působnosti jednotlivých 

kompetenčních orgánů 

Podvarianta 2b – bez sběrného místa 

Varianta 3 – spory řeší přímo soud – tuto variantu přímo vylučujeme, neboť Směrnice takový 

způsob implementace nepřipouští; zároveň není možné touto cestou zajistit dodržení poměrně 

přísných lhůt pro řešení sporů stanovených Směrnicí (2/4 měsíce, jak bylo popsáno výše) 
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Identifikace nákladů a přínosů: 

Protože zachování současného stavu není možné (resp. je velmi drahé s ohledem na výši 

případných sankcí ze strany EU), následující tabulky srovnávají náklady a přínosy varianty 1 

a varianty 2.  

Varianta 1 

Náklady  

Náklady na zřízení a provoz úřadu obdobné jako ve Variantě 2 

Přínosy 

Centralizované rozhodování 

Jednotnost v rozhodovací praxi (výklad), transparentnost, vyšší předvídatelnost a kontinuita rozhodnutí – 

vytváření rozhodovací praxe 

Systémový přístup 

Kontinuální budování erudice rozhodnutí a rozhodovací praxe – v průběhu času vyšší míra poklesu časových 

nároků na rozhodnutí v porovnání s Variantou 2 

Přínos podvarianty 1a oproti podvariantě 1b po zohlednění reálného fungování komisí v ČR = předpoklad vyšší 

odbornosti vydaného rozhodnutí reflektujícího specifika daného sektoru (i když je komise složena z odborníků 

různých profesí, při rozhodování často dominuje názor zpravodaje zvoleného pro řešení daného případu, který 

má kauzu prostudovánu nejpodrobněji) 

Ve variantě 1a vyšší flexibilita v případě nízkého počtu sporů a jednodušší přeřazení na jinou agendu 

Varianta 2 

Náklady 

Náklady na zřízení a provoz úřadu obdobné jako ve Variantě 1 

Možnost existence rozdílných parametrů správních postupů, pokud nebudou Návrhem sjednoceny 

Spory z hlediska určení kompetencí – kompetenční úřad přidělován dle oprávněné či povinné osoby či dle 

žalující, žalované – extrémní situace – dva různé úřady mohou řešit tentýž spor, pokud se v obdobné věci obrátí 

role jednotlivých stran 

S ohledem na lhůty stanovené Směrnicí se jedná o problematickou variantu.  

Přínosy 

Vyšší znalost oblasti sporu – specializace 

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

Hlavním nákladem obou variant budou výdaje na zřízení rozhodčí instituce/rozhodčích 

institucí a její/jejich provoz. Tyto náklady se budou odvíjet od počtu sporů, které bude třeba 

ročně vyřešit. Protože však v ČR neexistuje praktická zkušenost, na základě které by bylo 

možné provést odhad počtu sporů, bude hodnocení provedeno ve scénářích se zdůrazněním 

potřeby přezkumu účinnosti regulace po 2 – 3 letech fungování trhu v rámci nově 

nastavených podmínek.  

V rámci konzultací uvedla společnost CETIN za rok 2015 zhruba 1 000 projektů, za 

předchozí roky zhruba 500 projektů ročně. Podíl společnosti CETIN na trhu činí ca 30%, tj. 

v maximu tak můžeme počítat s počtem ca 3 000 projektů ročně. Tento počet považujeme za 

maximální z toho důvodu, že trh je v ČR velmi fragmentovaný a malé společnosti budou 

realizovat v porovnání s většími v relativním měřítku méně projektů. Průměrnou časovou 

náročnost řešení sporů (dle charakteru sporu bude časová náročnost různá, nicméně v průměru 

se může pohybovat v níže uvedeném rámci) odhadujeme následovně: 
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Postup při řešení sporů  Počet člověkodní* 

1) Přijetí žádosti a seznámení se s obsahem 1 

2) Vyžádání si potřebných podkladů, oslovení dotčených stran 1 

3) Místní šetření (nebude vždy třeba) 1 

4) Ústní projednání (nebude vždy třeba) 1 

5) Analýza podkladů, stanovisek, příprava a vydání rozhodnutí 5  

Celkem bez stanoviska 7 - 9 

6) Vydání stanoviska – pokud si rozhodčí orgán vyžádá stanovisko, časová 

náročnost kroku 5) se sníží na 2 člověkodny 
5 

Celkem  9 - 11 

*Časová náročnost jednotlivých úkonů byla volena dle předpokladů slovenského modelu jako nám kulturně a 

institucionálně nejbližší země a dle výsledků dosavadních průzkumů zpracovatele ohledně časové náročnosti 

výkonu jiných agend.  

Následující tabulky zachycují výstupy z analýzy citlivosti při variaci jednotlivých parametrů. 

Předpoklady pro výpočet: 

 Podíl případů 

Bez místního šetření a ústního projednání 75 % 

Pravděpodobnost místního šetření 10 % 

Pravděpodobnost ústního projednání 10 % 

Pravděpodobnost místního šetření a ústního projednání 5 % 

Pravděpodobnost potřeby vyžádání si stanoviska 30 % 

Průměrný počet pracovních dní za rok 250 

Počet zaměstnanců na plný úvazek potřebný při různém počtu projektů a sporných případů za 

rok: 

Počet plných úvazků Počet sdílených projektů za rok 

Podíl sporů  2 000 1 500 1 000 500 100 

5% 3,3 2,5 1,6 0,8 0,2 

10% 6,6 4,9 3,3 1,6 0,3 

20% 13,2 9,9 6,6 3,3 0,7 

30% 19,8 14,8 9,9 4,9 1,0 

40% 26,3 19,8 13,2 6,6 1,3 

50% 32,9 24,7 16,5 8,2 1,6 

Celkové osobní náklady pak budou závislé na počtu sdílených projektů a podílu sporů 

ze sdílených projektů. Za předpokladu maximálně 1 500 sdílených projektů ročně a podílu 

sporů na úrovni 20 – 30 % odhadujeme personální potřebu na 4 – 15 zaměstnanců na plný 

úvazek. Celkové administrativní náklady na řešení sporů při 4 – 15 zaměstnancích budou 

představovat 3,116 – 11,687 mil. Kč ročně. Protože odhad jednotlivých parametrů pro odhad 

personální náročnosti je v současnosti složitý, výše je uvedena analýza sensitivity při změně 

počtu sdílených projektů a podílu sporů a její dopad na personální požadavky v oblasti řešení 

sporů. 

Celkové provozní náklady pak budou činit 3,116 – 11,687 mil. Kč ročně v závislosti na počtu 

zaměstnanců s přihlédnutím k počtu sporů (odhadujeme 4 – 15 zaměstnanců). Jednorázové 

investiční náklady na zřízení pozice mohou dosáhnout 0,2 mil. Kč při potřebě 4 zaměstnanců 

a 1,5 mil. Kč při potřebě 15 zaměstnanců. 

Vyhodnocení variant:  

Jak již bylo uvedeno výše, volba varianty 0 nepřipadá v úvahu. Vyhodnocení variant tak bude 

pracovat s variantou 1 a variantou 2 a jejich vzájemným porovnáním. Předpokládáme, že 

náklady na fungování obou systémů budou víceméně stejné, neboť dle počtu případných 

sporů za rok je třeba vždy zajistit pracovníky na pokrytí potřebných člověkodní (v případě 

několika kompetenčních úřadů např. ve formě částečných úvazků). Klíčovým negativním 
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dopadem varianty 2 v porovnání s variantou 1 je riziko vzniků sporů o to, který úřad je 

kompetentní, již před samotným zahájením řešení sporu. Toto riziko, které na základě praxe 

v jiných oblastech hodnotíme jako významné, se může projevit jako nezanedbatelný finanční 

náklad plynoucí jednak z toho, že projekt, jehož se spor týká, nebude realizován, jednak 

z případných postihů (hrazených škod postiženým společnostem) za nedodržování lhůt 

stanovených Směrnicí.  

Na základě této úvahy a uvedení výčtu přínosů varianty 1 oproti variantě 2 ve výše uvedené 

tabulce 1 volíme Variantu 1. 

Varianta 1 dále obsahuje podvarianty 1a) a 1b). V tomto směru se přikláníme k podvariantě 

1a) z následujících důvodů: 

 Na základě konzultací a analýz současné praxe a působení komisí/rad v jiných oblastech 

se nepodařilo prokázat, že by odbornost vydávaných rozhodnutí byla vyšší než v modelu 

se stanovisky. 

 Vzhledem k tomu, že nelze předem odhadnout počet případných sporů, přiřazujeme 

vysokou hodnotu váze kritéria flexibility ve formě případného přesunu úředníků určených 

pro řešení sporů na výkon jiné agendy. 

V rámci zvolené varianty by tak měly být spory řešeny ve správním řízení dle správního řádu. 

Klasické správní rozhodnutí, které bude soudně přezkoumatelné, by měl vydávat centrální 

úřad, který k tomu bude zmocněn a který si v případě potřeby bude moci vyžádat odborné 

stanovisko od orgánu, který je vybaven potřebnou znalostí (může se jednat o ERÚ, ÚOHS, 

stavební úřady apod.), a na jeho základě rozhodnutí vydá.  

V této souvislosti však upozorňujeme na lhůty stanovené Směrnicí, které byly uvedeny na 

začátku této kapitoly. Pokud budeme pracovat s dvojinstančním řízením, sečteme lhůty, které 

jsou obsaženy ve správním řádu a zohledníme reálnou praxi v ČR (průtahy v řízení, 

nedodržování lhůt), dostáváme se na hranici 4 měsíců, v jejichž délce má dle Směrnice dojít 

k vyřešení sporu. Uvedená varianta oproti podvariantě 1b v sobě obsahuje inherentní riziko 

plynoucí z případného nedodržení lhůt a žádostí o odškodnění ze strany poškozených 

společností. Popsané riziko lze snížit následujícími kroky: 

1) volbou jednoinstančního řízení – jedná se o řešení, které je sice ústavně konformní, 

nicméně nesystémové a jeho prosazení by bylo politicky velmi náročné; 

2) uvedením v Návrhu, že lhůty počínají běžet až doručením úplné žádosti; 

3) zavedením fikce souhlasu – není v tomto případě aplikovatelná, neboť orgán pro 

řešení sporů si bude vyžádávat stanovisko pouze tehdy, pokud nebude dostatečně 

znalostně vybaven pro vydání rozhodnut; fikce souhlasu při nedodržení lhůty pro 

vydání stanoviska tak neřeší situaci; 

4) důslednou kontrolou dodržování lhůt a případnými postihy. 

Z pohledu charakteru sporů a účastníků sporu (nejčastěji se bude jednat o dva provozovatele 

telekomunikačních sítí – zdůvodnění je uvedeno jak popisu současného stavu, tak např. 

v kapitole A) se jako nejvhodnější instituce pro centrální orgán řešení sporů jeví ČTÚ, a to 

především z důvodu znalosti a zkušenosti s telekomunikačním odvětvím. Pověření ČTÚ 

výkonem této agendy však musí být podpořeno zajištěním součinnosti s ostatními 

relevantními institucemi (např. právě ve formě poskytování stanovisek na vyžádání ČTÚ). 
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4 Návrh řešení 

Z vyhodnocení variant vychází následující návrh řešení: 

 Zavést povinnost umožnit přístup k fyzické infrastruktuře  

 Zavést povinnost umožnit průzkum na místě 

 Zavést povinnost umožnit přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy 

a k přístupovému bodu budovy 

 Zavést povinnost koordinace stavebních prací 

 Oprávněná osoba jsou pouze operátoři veřejných komunikačních sítí 

 Zřídit Jednotné informační místo 

 Zřídit infomační systém obsahující data o probíhajících a plánovaných stavebních 

pracích spravovaný/provozovaný JIM  

 Nezřizovat registr fyzické infrastruktury, ale využívat údaje z evidence JIM 

 Zřídit centrální orgán pro řešení sporů – jeho roli by měl převzít ČTÚ se zajištěním 

součinnosti 

Náklady Přínosy 

Rezistence ostatních utilitních společností, pokud 

není povinnost vyvážena jinými přínosy  

Náklady na poskytování informací  

Náklady na případný průzkum třetí stranou 

Náklady developerů/investorů na fyzickou 

infrastrukturu uvnitř budovy a zřízení přístupových 

bodů  

Náklady na pořízení a provoz IS JIMu (náklady na 

pořízení a provoz IS s daty o existující infrastruktuře) 

Náklady spojené s administrací dotazů (evidence 

dotazů a odpovědí) 

Náklady provozovatelů na zápis údajů do IS 

Náklady na pořízení a provoz IS s daty o 

probíhajících a plánovaných stavebních pracích 

Náklady na sledování a vynucování evidence  

Náklady na řešení sporů (počet sporů a časová 

náročnost) 

Snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 

Ekonomická rentabilita projektů, které by při 

Variantě 0 nebyly ekonomicky návratné = vyšší 

pokrytí vysokorychlostním internetem 

Zrychlení zavádění vysokorychlostních sítí 

Soulad se směrnicí 

Možnost snížení bariér vstupu nových subjektů 

do telekomunikačního odvětví – konkurence již na 

úrovni infrastruktury – v porovnání LLU nižší 

závislost na podniku s významnou tržní silou  

Uživatelé – širší možnost volby poskytovatele služeb 

Možnost přispět k naplnění cíle 2020 Digitální 

agendy 

Vlastníci/nájemníci budov – eliminace negativních 

externalit spojených s případnou rekonstrukcí  

Usnadnění přístupu k informacím 

Odhad celkových kvantifikovatelných nákladů zvolených variant řešení v rámci jednotlivých 

věcných okruhů shrnuje tabulka níže. 
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Typ nákladu 
Odhadované náklady  

(mil. Kč) 

Jednorázové náklady na zřízení JIM   

Jednorázové náklady na pořízení informačních systémů 8,5 – 10 

Jednorázové náklady na zřízení pracovní pozice 0,5 – 2,7 

  

Roční náklady na provoz JIM  

Roční administrativní náklady na příjem, evidenci a vyřízení žádostí  5,647 – 12,084 

Roční náklady na provoz informačních systémů (evidence, příjem a vyřizování 

žádostí, registr obsahující data o probíhajících a plánovaných stavebních pracích 
2,025 – 3,250 

Roční administrativní náklady na řešení sporů   3,116 – 11,687 

Zdroj: EEIP 

Výše uvedené náklady vychází z použitých předpokladů o počtu podaných žádostí na JIM 

a počtu případných sporů. V závislosti na počtu žádostí a četnosti sporů předpokládáme 

zřízení 10 – 27 nových pracovních pozic s celkovými jednorázovými náklady na zřízení JIM 

ve výši 9 –12,7 mil. Kč a ročními provozními náklady ve výši 10,788 – 27,021 mil. Kč. 

Skutečné náklady na zřízení provoz JIM včetně zajištění jeho funkcí v souladu se Směrnicí se 

mohou lišit v závislosti na počtu žádostí a počtu sporů. Z tohoto důvodu bude vhodné 

v horizontu 2 – 3 let fungování provést přezkum účinnosti regulace.  

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  

Směrnice požaduje, aby členské státy přijaly a zveřejnily právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016 s účinností od 1. července 2016. 

V případě České republiky je zřejmé, že v důsledku prodlení nebude možné splnit termín pro 

přijetí právního předpisu. Splnění termínu účinnosti směrnice pravděpodobně též nenastane, 

neboť v návrhu zákona se počítá s navrhovanou účinností od 1. července 2017. 

Implementaci zákona by měly mít na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto 

předkladatel zákona, ve spolupráci ČTÚ, jenž je spolupředkladatelem a dle návrhu zákona 

také Jednotným informačním místem a vnitrostátním orgánem pro řešení sporů. Pro případ 

řešení potenciálních sporů je potřebné zajistit součinnost ve formě poskytování stanovisek 

ostatními orgány státní moci.  

 

5.1 Vynucování  

Kontrola plnění povinností dotčených subjektů bude dle Návrhu zákona v kompetenci 

Českého telekomunikačního úřadu, jakožto vnitrostátního orgánu pro řešení sporů a 

Jednotného informačního místa. V rámci vynucování je v Návrhu stanoveno udělovat za 

přestupek či správní delikt pokuty až do výše 200 000 Kč. Výše pokuty je omezena horní 

hranicí, při jejím udělení tak lze zohlednit konkrétní situaci a postavení dotčeného subjektu. 

V rámci vynucování je třeba zdůraznit kontrolu dodržování lhůt stanovených Směrnicí, a to 

zejména v oblasti rozhodování sporů, kdy vnitrostátní orgán pro řešení sporů (i) spor týkající 

se přístupu k existující fyzické infrastruktuře vyřeší v nejkratší možné době a v každém 

případě do čtyř měsíců od dne přijetí úplné žádosti s výjimkou mimořádných okolností; (ii) 

v případě sporu týkajícího se transparentnosti ve vztahu k fyzické infrastruktuře sporů plně 
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zohlední zásadu proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v nejkratší 

možné době a v každém případě do dvou měsíců, s výjimkou mimořádných okolností; (iii) 

spor týkající se koordinace stavebních prací vyřeší v nejkratší možné době a v každém 

případě do dvou měsíců, s výjimkou mimořádných okolností; (iv) u sporů týkající se 

transparentnosti ve vztahu k plánovaným stavebním pracím plně zohlední zásadu 

proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v nejkratší možné době a 

v každém případě do dvou měsíců, s výjimkou mimořádných okolností.  

Dále je potřeba zajistit, aby příslušné úřady rozhodly o udělení či zamítnutí do čtyř měsíců 

od přijetí úplné žádosti. 

V opačném případě hrozí riziko sankcí z důvodu neplnění Směrnice a zároveň se Česká 

republika vystavuje riziku soudních sporů pro neplnění Směrnice. 

 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude probíhat ve spolupráci s dotčenými subjekty 

na národní úrovni formou konzultací, vyhodnocování námětů a připomínek či dotazníkových 

šetření. Výsledkem přezkumu pak může být, prokáže-li neplnění stanovených cílů, návrh na 

další úpravu právního předpisu.  

Pro přezkum účinnosti se jeví jako optimální doba 2 – 3 roky.  

Hlavními indikátory, které by měly být v rámci přezkumu účinnosti sledovány, jsou 

následující: 

 Pokrytí domácností internetovým připojením umožňujícím rychlost více než 30 Mb/s; 

 Podíl domácností a podniků využívající připojení s rychlostí vyšší než 30 Mb/s; 

 Počet realizovaných projektů v oblasti výstavby vysokorychlostních sítí; 

 Počet přístupů k existující fyzické infrastruktuře; 

 Počet a charakter žádostí o poskytnutí minimálního souboru informací; 

 Počet projektů, při nichž byla využita koordinace stavebních prací; 

 Počet, charakter a řešení sporů, účastníci sporů. 

 

7 Konzultace a zdroje dat  

Řešená problematika byla projednávána v rámci pracovních skupin k Návrhu zákona. V rámci 

uvedených pracovních skupin bylo spolupracováno a byla vyslechnuta stanoviska zástupců 

dotčených odvětví, relevantních veřejných subjektů a zástupců státní správy.   

V rámci samotného zpracování RIA k Návrhu zákona byli osloveni zástupci utilitních 

společností, telekomunikačních firem s žádostí o zodpovězení dotazů ohledně zpracovávané 

problematiky. Byly provedeny konzultace se zástupci Ministerstva vnitra (NAKIT), 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu či ČTÚ. Zároveň byly 

využity komentáře a stanoviska dotčených stran k řešené problematice, výstupy z konferencí 

či závěry teoretických studií. 
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7.1 Zdroje dat a literatura 

AKAMAI. Akamai’s [state of the internet]: Q3 2015 report. 2015. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ V DOMÁCNOSTECH A MEZI JEDNOTLIVCI. 2015. 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD. Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru 

pasivní infrastruktury. 2015. 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD. Studie proveditelnosti. 2015. 

DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA & SPORT, UK. EU Broadband Cost Reduction 

Directive: Consultation on implementing measures. 2015. 

EUROPEAN COMMISSION DG COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT & 

TECHNOLOGY. BROADBAND INTERNET ACCESS COST (BIAC) 2015. 2015. 

EUROPEAN COMMISSION. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Digital 

Agenda Scoreboard 2013. 2013. 

EUROPEAN COMMISSION. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Impact 

Assessment Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures to reduce the cost of 

deploying high-speed electronic communications networks. 2013. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/EU ze dne 7. března 2002 o přístupu k 

sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení 

(přístupová směrnice) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/EU ze dne 7. března 2002 o oprávnění 

pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/EU ze dne 7. března 2002 o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/EU ze dne 7. března 2002 o univerzální 

službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o 

univerzální službě) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EU ze dne 12. července 2002 o 

zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/EU ze dne 25. listopadu 2009, kterou se 

mění směrnice 2002/21/EU o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 

komunikací, směrnice 2002/19/EU o přístupu k sítím elektronických komunikací a 

přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/EU o oprávnění 

pro sítě a služby elektronických komunikací 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o patřeních ke 
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snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších přepisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

7.2 Seznam zkratek 

AADR Agentura pro digitální agendu, Agency for Digital Agenda 

ADSL Asymmetric digital subscriber line 

AEC Agentura pro elektronické komunikace, Agency for Electronic Communications 

AGCOM Úřad pro garance v komunikacích, Authority for Communications Guarantees 

ANCOM 
Národní úřad pro řízení a regulaci v komunikacích, National Authority for 

Management and Regulation in Communications 

CAPEX Capital expenditure 

CATV Community access television 

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura 

CNMC 
Národní komise pro obchod a konkurenci, La Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 

CRC Komise pro regulaci komunikací, Communications Regulation Commission 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Digitální mapové podklady  

DMVS Digitální mapa veřejné správy  

DSL Digital subscriber line 

DTM Digitální technické mapy 

DTM Digitálních technických map  

ERÚ Energetický regulační úřad 

EU Evropská unie 

FICORA 
Finský regulační úřad pro komunikace, Finnish Communications Regulatory 

Authority 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAEQEZJLF)



62 

 

FTTB Fiber To The Building 

FTTH Fiber To The Home 

FTTx Any type of fiber  

GIS Geografický informační systém 

IA Evropské Hodnocení dopadů  

ILR Lucemburský regulační úřad, L'Institut Luxembourgeois de Régulation 

JIM Jednotné informační místo 

LER 
Dánský registr majitelů podzemních kabelů, Danish Register of Underground 

Cable Owners 

LLU Local loop unbundling 

Mbps Megabits per second 

MD Ministerstvo dopravy ČR 

MDVR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MV Ministerstvo vnitra ČR 

Mze Ministerstvo zemědělství ČR 

NGA  Next-generation access 

NN Nízké napětí 

NTL Nízkotlaký 

Ofcom Úřad pro komunikace, Office of Communications 

ORP Obce s rozšířenou působností  

PO Právnická osoba 

RIA Hodnocení dopadů regulace 

RPI Registr pasivní infrastruktury 

RRT Regulační úřad pro komunikace, Communications Regulatory Authority 

RTR 
Regulační úřad pro vysílání a telekomunikace, Regulatory Authority for 

Broadcasting and Telecommunications 

RÚ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

SDEU Soudní dvůr EU 

STL Středotlaký 

TKK Telekomunikační kontrolní komisi 

ÚAP Územně analytické podklady  

UKE Úřad pro elektronické komunikace, Office of Electronic Communications 

UNDRB 
Rada pro řešení sporů v utilitních sítích, Utilities Networks Dispute Resolution 

Board 
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VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

xDSL Any type of digital subscriber line 
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