
                                                                       

 

Zápis  

z 2. Zasedání Pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí 

 nové generace 

15. března 2016, 9– 11 hodin, z. m. č. 1.70 budovy MV, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 

Pořadové číslo jednání: 2 

Termín jednání: 15. března 2016, 9:00 – 11:00 

Místo jednání: z. m. č. 1.70 budovy MV, nám. Hrdinů 1634, Praha  

Jednání řídil: Alan Ilczyszyn 

Počet členů/hlasů: 15/12 

Seznam členů: 

 Za Jméno Účast 

1. MV JUDr. Jaroslav Strouhal  

2. MV Ing. Petr Kuchař  

3. MPO Mgr. Karel Novotný, MBA,LLM  

4. MPO JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.  

5. MMR JUDr. Olga Letáčková  

6. MMR JUDr. Jan Blecha  

7. ČTÚ Ing. Mark Ebert  

8. NBÚ Ing. Jaroslav Šmíd  

10. MF Ing. Miroslav Hejna  

11. AK ČR Ing. Petr Pavlinec  

12. ÚV Ing. Tomáš Prouza, MBA   

13. SMO ČR Ing. Dan Jiránek  

Seznam trvalých náhradníků: 

 Za Jméno Účast 

1. NAKIT Alan Ilczyszyn  

2. MV Mgr. Tomáš Kroupa  

3. MPO 
Ing. Tomáš Šťastný 
 

 

4. MPO 
JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA 
 

 

5. MMR Ing. Vladimír Kváča  

6. MMR 
Ing. Marcela Pavlová 
 

 

8. MF Ing. Jan Kalach  

9. AK Jan Pejchal  

10. ÚV Ing. Lucie Šestáková  
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11. SMO Mgr. Miroslava Sobková  

12. ČTÚ Ing. Hana Hankiewiczová  

Seznam aktuálně pověřených náhradníků 

 Za Jméno Účast 

1. MPO Ing. Vladimír Petržílka  

2. MMR Ing. David Škorňa  

3. MMR Ing. Jitka Marečková  

4. ÚV PhDr. Štěpán Černý  

Seznam hostů: 

 Za Jméno Účast 

1. NAKIT Mgr. Miroslav Daněk  

2. MV Mgr. Alena Klímová  

Program jednání: 

1. Úvod, přivítání, návrh a schválení programu jednání 

2. Rekapitulace závěrů prvního jednání PV 

3. Stav plnění úkolů  

4. Nastavení prioritních témat a zřízení pracovních skupin 

5. Různé 

6. Závěr 

Projednáno: 

Bod/ 
osoba 

Popis 

1. 

Úvod, přivítání, návrh a schválení programu jednání 

 

Alan 
Ilczyszyn 

– Zahájil jednání přivítáním přítomných členů PV a jejich zástupců  
– Omluvil neúčast předsedy PV pana náměstka Strouhala 
– Informoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu 
– Navrhl a následně nechal přítomnými schválit program jednání 

2. 

Rekapitulace závěrů prvního jednání PV 

 

Miroslav 
Daněk 

Zrekapituloval závěry prvního zasedání: 
– Členové PV měli zaslat sekretariátu PV návrh svých témat pro diskusi na nadchá-

zející jednání PV 

– Sekretariát poskytl členům PV návrh strukturované tabulky, do níž měla být na-

vrhovaná témata vložena 

– Na 2. zasedání PV budou členové seznámeni s nasbíranými tématy, tato témata 

budou prioritizována a bude vytvořen harmonogram jejich projednání na PV 

Připomínky k zápisu: 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

– Byly zaslány jediné doplňující připomínky ze strany MMR 

– doplnění aktuálních informací o plnění předběžné podmínky 2.2 pro Ev-

ropské strukturální a investiční fondy (existence NPRSNG) 

– Připomínky MMR akceptovány 

Připomínky ke Statutu PV: 
– zaslány jediné ze strany MMR 

– působnost PV (2.1) – jak bude probíhat transparentní diskuse 

s odbornou veřejností: REAKCE: neakceptováno, Statut by neměl stano-

vovat konkrétní procesní záležitosti.  

– působnost PV (2.2) – nesouhlas s textem ustanovení. REAKCE: neakcep-

továno, PV je klíčovou strukturou pro partnerskou diskusi požadovanou 

evropskou legislativou. Projednávání v PV není duplicitním procesem, je 

součástí partnerské diskuse. Ve statutu není zmínka o charakteru a zá-

vaznosti návrhů, je zjevné, že vždy půjde pouze o doporučení, řízení 

programů je zcela v kompetenci řídicích orgánů.  

– externí spolupracovníci (9.1) - požadavek na přesnější definici expertů. 

REAKCE: neakceptováno, není účelné toto ve Statutu konkretizovat, dle 

ustanovení čl. 9.1 je v pravomoci předsedy povolat k jednání PV experty 

ze státní správy či jakékoli jiné. 

 Informoval o rezignačním dopise zástupce ÚV sekce místopředsedy vlády pro 

vědu, výzkum a inovace pana náměstka Markse. Dopis zároveň obsaho-

val žádost o komunikaci prostřednictvím zástupců MV a MPO ve Výboru 

pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly Rady vlády pro 

konkurenceschopnost a hospodářský růst (RV KHR).  

 

3. 

Stav plnění úkolů  

 

Alan 
Ilczyszyn 

– Sekretariát obdržel pouze vstup od zástupce AK ČR pana Pavlince 
– Návrh prioritních témat, která PV obdržel od AK ČR: 

1) Transparentní specifikace priorit / zájmů jednotlivých členů PV.  

Zvýšení pokrytí vysokorychlostních sítí - Za kraje (samosprávu) byl deklarován zá-

jem na řešení problematiky nedostatečného pokrytí vysokorychlostním interne-

tem v některých lokalitách.  

2) Projednání metodiky identifikace bílých, šedých a černých míst. 

Zástupce AKČR představil zkušenosti s mapováním a identifikací bílých, šedých a 

černých míst - Jsou nám známé pouze informace z médií. Příprava dalšího do-

tazníkového mapování ze strany ČTÚ. Po diskuzi s nám. Karlem Novotným je 

možné, že MPO zvažuje ověření mapování. Pro ilustraci je přiloženo mapování, 

které NUTS II Jihovýchod provedl před 5-ti lety. Tato metoda prošla diskusí se 

zástupci Evropské komise  (DG Compet) i ÚOHS. 

3) Vydiskutování možného souběhu investic, zájmů, potřeb a např. majetku ve-

řejné správy a možných investorů do NGA sítí 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

Zástupce AKČR informoval o pozitivních zkušenostech při realizaci veřejných a 

soukromých investičních akcí v oblasti vysokorychlostního internetu – Kraje mají 

letité praktické zkušenosti se souběhem veřejných a  privátních investic do sítí, 

vesměs pozitivní. Modelově viz třetí příloha. 

 

– Vzhledem k faktu, že členové PV nepředložili seznam priorit 
v jednotlivých oblastech, předkládá MV návrh možných témat 
k rozpracování v souladu s cíli PV uvedenými ve statutu PV. K prioritním ob-
lastem budou sestaveny pracovní skupiny pro řešení dané problematiky. MV 
tyto návrhy chápe z dlouhodobého hlediska, nikoli pouze s výhledem na rea-
lizaci podpory na výstavbu sítí NGA v rámci OP PIK.  

4. 

Nastavení prioritních témat a zřízení pracovních skupin 

 

Alan 
Ilczyszyn 

– Navrhl vytvoření pracovních skupin, v nichž budou vždy zastoupeni zástupci 
členů PV, po dohodě tam, kde je to relevantní i představitelé odborné veřej-
nosti  

1. PS Strategický cíl-dlouhodobý cíl ČR 

2. PS Legislativa 

3. PS Mapování 

4. PS Financování 

5. PS Realizace a provoz 
 

– Cílem působení pracovních skupin není zasahovat do gescí jednotlivých mi-
nisterstev, nýbrž diskuzi zkonsolidovat do vymezených rámců, přicházet 
s inovativními nápady a navrhovat tak podněty k další diskuzi 

– vyzval PV k reakci, zda s návrhem souhlasí 
– Definitivní strukturu odsouhlasí předsednictvo RVIS 
– MV vytvoří zázemí pro všechny uvedené PS (sekretariát, příprava a rozesílání 

podkladů, datové úložiště, atd.) 

Vladimír 
Petržílka 

– Zmínil stížnosti podnikatelů na věcná břemena resp. služebnost, z čehož vyplývá 
spolupráce s MF 

Alan 
Ilczyszyn 

– Danou problematiku lze projednat v rámci PS Realizace a provoz a PS Legislativa 
 

David 
Škorňa 

– V současné době je v České republice několik platných strategických dokumentů, 
je třeba jasněji definovat dlouhodobější výhled, co potřebujeme; zároveň je tře-
ba jednoznačně dokumentovat, co z relevantních strategií se už implementova-
lo, tj. provést tzv. „inventuru“ 

– Je ambice v rámci existujících strategických dokumentů něco nového navrhovat? 
Nebo se bude práce PV a PS pohybovat v rámci již existujících a schválených do-
kumentů? 

Alan 
Ilczyszyn 

– Strategie rozvoje sítí nové generace se zabývá vývojem za rámec roku 2020, 
platforma PV umožňuje takto dlouhodobý pohled v kombinaci s cíli uvedenými 
v  již existujících strategických dokumentech 

– Bude tak možná revize stávajících dokumentů formou doporučení 

Miroslav 
Daněk 

– Vyzval přítomné, zejména MMR jako gestora databáze strategií, k provedení 
rekapitulace dokumentů 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

David 
Škorňa 

– S tímto návrhem souhlasil 

Hana Han-
kiewiczová 

– Existuje mapování poptávky ve vztahu k NGA sítím? 
– Navrhla vložit do „inventury“ přehled aktivit v gesci jednotlivých úřadů a jimi 

realizovaných, a jejich vazby na strategie (např. digitální gramotnost) 
– Pro PS by měly být lépe vydefinované úkoly 

Alan 
Ilczyszyn 

– Cílem PV je zajistit konsenzuální postoj veřejné správy zajištění plošné dostup-
nosti-infrastruktura, “dálnice pro digitální služby „ nutná pro digitální ekonomiku 

Hana Han-
kiewiczová 

– Pak je NPRSNG základem 
 

Alan 
Ilczyszyn 

– PV definuje dlouhodobé cíle; ambicí je vytvořit prostředí pro budování in-
frastruktury, vytvořit rámec 

– Nutno nastavit vlastní strategii státu 

Vladimír 
Petržílka 

– Vize je, trendy se studují; příliš operativy, příprava dokumentů; nezbývá čas na 
další nové vize; nutno nějakou základní vizi mít! Představy na 2020 + jsou; nyní 
ale soustředění na krátkodobé cíle 

– V polovině května prezentace dalšího směřování, vysvětlení NPRSNG 

– Už 9 měsíců pravidelná týdenní setkávání s odbornou veřejností 

– Je vytvořen interní výhled na 5 – 7 – 10 let; zatím ale ne pro veřejnost 

– Podnikatelé x uživatelé; vedeni různými zájmy 

– Přechod na DVB-T2 – provázanost 

– Nové technologie cíle posouvají ve střednědobém horizontu i jinak 

– Srovnání s dalšími zeměmi (technický a společenský rozvoj) – dostupnost služeb 

– Užší spolupráce s regulátorem 

– Kontakt Pavlica SMO ČR – zapojit do diskuse 

– Později prezentace na PV 

Alan 
Ilczyszyn 

– Poděkoval za tento vstup 
– V této oblasti je názor AK ČR a SMO ČR velmi významný, mají totiž jedinou reál-

nou zkušenost s výstavbou infrastruktury z pohledu VS za posledních 8 let, roz-
hodnutí centrální VS mají na ně přímý dopad 

– Navrhl vedení PS Strategické cíle zástupcem AK, znají totiž reálné potřeby 
– PV pak bude seznámen s výstupem PS 
– Navrhl koordinaci zpočátku na veřejné správě, bez spolupráce s odbornou veřej-

ností. Odborná veřejnost bude seznamována až s konsolidovanými materiály. 

Vladimír 
Petržílka 

– MPO diskutuje s odbornou veřejností, ale nechce diskutovat za rámec součas-
ných úkolů 

Alan 
Ilczyszyn 

– PS Legislativa 
– Měla by identifikovat limitující faktory legislativy a navrhovat průběžně změny 
– Rozdiskutovat představy MPO 
– Kraje nevědí dopady transpozice směrnice, co mají očekávat 

– Problematika věcných břemen 

– Doporučení RVIS může dát pouvoir 

– PS Mapování 
– Spolupráce MPO s univerzitami na mapování poptávky 

– MV plánuje mapování neveřejných sítí 

– Synergické efekty, výměna informací a dobré praxe 

– PS Financování 
– Soukromé zdroje x dotace? 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

– Dlouhodobý koncept 

– PS Realizace a provoz 
– Zkušenosti s praxí zejména z ČR; příklady ze zahraničí nemusí být relevantní 

Alan 
Ilczyszyn 

– Navrhl rozdělení gescí za jednotlivé PS: 
– PS Strategické cíle –návrh gesce: AK ČR 
– PS Legislativa- návrh gesce: MPO 
– PS Mapování- návrh gesce: ČTÚ 
– PS Financování- návrh gesce: MF 
– PS Realizace a provoz -- návrh gesce: Svazu měst a obcí  ČR 

David 
Škorňa 

– Položil dotaz, zda gestorem PS Strategický cíl má být právě AK 
– Navrhl jako alternativního gestora této PS MV  

Miroslava 
Sobková – Projevila zájem SMO ČR být i u dalších PS 

Alan 
Ilczyszyn 

– Potvrdil, že výzva k nominaci za každého člena se týká zastoupení v jakékoli PS  
 

Vladimír 
Petržílka 

– Informoval o absenci obchodního pohledu na NGA sítě: 

− obrovská liberalizace 

− obava drobných podnikatelů v oblasti sítí z přechodu k vysokorychlostním sítím 

− Navrhuje  zapojit do realizace průzkumu poradenskou agenturu s mezinárodním 

přehledem 

− jak se chová nespokojený zákazník, kdy je ochoten přejít k jiné službě, za jakou 

cenu 

− komerční operátoři to nevědí 

V rámci edukace a popularizace přínosů sítí nové generace navrhuje uskutečnit 

cyklus informačních prezentací pro odbornou veřejnost, i pro uživatele, zaměře-

ných např. na to, co lze očekávat od vysokorychlostního internetu?  

Hana Han-
kiewiczová 

– Stát by měl řešit současně jak infrastrukturu, tak i služby 
– ČTÚ podporuje rozvoj konkurenčního prostředí 

– Je třeba mít na paměti rozdíl veřejné X neveřejné služby 

– Rozvoj neveřejných sítí by neměl negativně ovlivňovat tržní prostředí 

– V danou chvíli nemůže přijmout navrženou gesci. Zmínila nutnost lépe specifiko-

vat, o jaké mapování se jedná, čeho chceme prostřednictvím tohoto mapování 

dosáhnout? Další otevření informací?  

– Jde o mapování pro stát? Pro veřejnost? 

– Potvrzuje, že ČTÚ bude aktivní a vyjádří se později ke gesci PS Mapování 

Vladimír 
Petržílka 

– Vyjádřil vůli zapojit SMO ČR 
– Téma pro diskusi s podnikatelskými svazy 

– Přirovnal vývoj a využívání informačních technologií veřejnou správou v kraji 

Vysočina k „ostrůvkům pozitivní deviace“ 

– Připomněl, že neodborná veřejnost stále považuje připojení k internetu za ko-

moditu a nerozlišuje mezi rychlým a pomalým internetem 

Hana Han-
kiewiczová 

– K vyjasnění dojde ucelením strategií, třeba v opatření pro zvýšení digitální gra-
motnosti 

Alan 
Ilczyszyn 

– Zrekapituloval prioritní agendy ve smyslu PS 
– V prezentaci budou rozeslány návrhy gescí pro jednotlivé oblasti 
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Bod/ 
osoba 

Popis 

– Vyzval přítomné k zaslání nominací za jednotlivé členy PV do PS 
– Zdůraznil, že cílem činnosti každé PS je relevantní výstup  

Miroslav 
Daněk 

– Vysvětlil postup při přihlašování se ke gescím za vedení PS a upozornil na ná-
slednou schůzku s vedoucími PS 

David 
Škorňa 

– Navrhl doplnit „udržitelnost“ k PS Realizaci a provozu v uvedené prezentaci 
– Upozornil na chybějící mapování poptávky po rozvoji sítí nové generace 

– Požádal o zasílání podkladů k jednání PV s dostatečným předstihem  

– kompatibilita s vládním zmocněncem navrhovaným MPO 

5. Různé 

Alan 
Ilczyszyn 

– Model mapování bude pro neveřejné a veřejné sítě podobný 
– Jedním z úkolů nově navržené funkce vládního zmocněnce pro digitální agendu 

bude zastřešování aktivit digitální agendy 

– Budou k tomu dedikovaní lidé na MPO 

– Realizace doporučení z rad vlády 

– Pod PV by nově měla spadat také PS pro prostorové informace (PS PI), která byla 
přesunuta z působnosti PV pro eGovernment a služby informační společnosti ve 
veřejné správě, což bylo schváleno RVIS a PS PI oznámeno na jednání dne 9. 2. 
MV má za úkol během března „Vypracovat a předložit písemné odůvodnění ná-
vrhu zřídit PSPI v působnosti PV pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové genera-
ce“. 

– Připravuje se zařazení pracovní skupiny složené ze zástupců krajských informati-

ků (PS pro komunikaci) do struktury PV. Tato PS bude zaměřena na projednávání 

specifické problematiky týkající se komunikačních potřeb orgánů veřejné správy. 

Vladimír 
Petržílka 

– Navrhl vytvoření PS „koordinace veřejných a neveřejných sítí“ 

– Pravidla, způsob komunikace, praktické otázky 

6. 

Závěry 

 

Alan 
Ilczyszyn 

ÚKOLY rekapitulace 
1) Sekretariát zašle prezentaci 

2) Sekretariát zašle návrh na zřízení a činnost pracovních skupin 

3) Členové PV nominují své zástupce do pracovních skupin 

4) Členové PV, jejichž instituce bude mít pracovní skupinu ve své gesci toto 

gestorství odsouhlasí, čímž zároveň potvrdí svého nominanta jako vedoucího 

pracovní skupiny; v případě odmítnutí gestorství navrhnou alternativní řeše-

ní 

5) Funkci sekretariátu a zázemí pro pracovní skupiny včetně prostor pro pravi-

delná jednání poskytne MV 

 
 


