Zápis
ze 3. Zasedání Pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí
nové generace
21. června 2016, 12 – 15 hodin, z. m. č. 1.70 budovy MV, nám. Hrdinů 1634/3, Praha
Pořadové číslo jednání:

3

Termín jednání:

21. června 2016, 12 – 15 hodin

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

1. MV
2. MV

JUDr. Jaroslav Strouhal

3. MPO
4. MPO

Mgr. Karel Novotný, MBA,LLM

5. MMR
6. MMR

JUDr. Olga Letáčková

7. ČTÚ
8. NBÚ

Ing. Mark Ebert

10. MF
11. AK ČR

Ing. Petr Kuchař
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
JUDr. Jan Blecha
X

Ing. Jaroslav Šmíd
Ing. Miroslav Hejna
Ing. Petr Pavlinec

Ing. Tomáš Prouza, MBA
12. ÚV
13. SMO ČR Ing. Dan Jiránek
14. SMS

Účast

X

Jan Kopelent

Seznam trvalých náhradníků:
Za

Jméno

Účast

1. NAKIT

Alan Ilczyszyn

X

2. MV

Mgr. Tomáš Kroupa

X

3. MPO
4. MPO
5. MMR
6. MMR

Ing. Tomáš Šťastný
JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA
Ing. David Škorňa
Ing. Marcela Pavlová

8. MF

Ing. Jan Kalach

9. AK

Jan Pejchal

X

10. ÚV

Ing. Lucie Šestáková

11. SMO

Mgr. Miroslava Sobková

12. ČTÚ

Ing. Hana Hankiewiczová

13. SMS

Bc. Ondřej Štach

X

Seznam aktuálně pověřených náhradníků
Za

Jméno

Účast

1. MPO

Ing. Vladimír Petržílka

X

2. MMR

Mgr. Robert Veselý

X

3. MMR

Ing. Libuše Jechová

X

4. ÚV

Mgr. Andrea Mádlová

X

6. AK

Klára Jiráková

X

Seznam hostů:
Za

Jméno

Účast

1.

NAKIT

Mgr. Miroslav Daněk

X

2.

MV

Mgr. Alena Klímová

X

3.

MV

Mgr. Jiří Kárník

X

4.

NAKIT

Petra Vacková

X

5.

SMO

Ing. Pavel Rous

X

6.

MPO

Mgr. Tomáš Frélich

X

Program jednání:

1. Úvod, přivítání, návrh a schválení programu jednání
2. Informace o zřízení pracovních skupin
3. Zpráva vedoucích nově zřízených pracovních skupin o jejich ustavujících jednáních
4.
5.
6.
7.

(včetně PS pro Prostorové informace)
Diskuse k předneseným zprávám
Další směřování činnosti pracovních skupin
Různé
Závěr

Projednáno:
Bod/
osoba

Popis
Úvod, přivítání, návrh a schválení programu jednání

1.
Alan
Ilczyszyn

–
–

–

Zahájil jednání přivítáním přítomných členů PV, jejich zástupců a zástupců PS
Zdůraznil, že zasedání se bude týkat zejména činnosti nově zřízených PS a jejich
výstupů, které budou předneseny zástupci jednotlivých skupin, předestřel hlavní
téma zasedání - prioritizaci hlavních témat pro jednání PS
Informoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu
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Bod/
osoba

Popis
–
–

Navrhl a následně nechal přítomnými schválit program jednání
Vyzval k podání informace o zřízení jednotlivých PS
Informace o zřízení pracovních skupin

2.
Miroslav
Daněk

3., 4.

Zrekapituloval závěry druhého zasedání:
– Na posledním zasedání 15. března 2016 došlo k ustanovení 5 PS, jejichž zřízení
bylo schváleno předsednictvem RVIS 1. dubna 2016 v podobě, v jaké byly PV
navrženy.
– jedná se o následující PS:
– PS Mapování;
– PS Realizace a provoz;
– PS Legislativa;
– PS Strategické cíle;
– PS Financování
– v souvislosti se schválením PS byli nominováni jejich členové, ne všichni členové PV nanominovali do PS své zástupce, důsledkem je stav, kdy každá PS čítá
mezi 5-7 členy; tento početní stav je ideální pro dosažení konsensu
– řádným členům PS byly předány jmenovací listiny
– NAKIT je z pověření MV sekretariátem těchto PS
– PV by měl PS udávat směr jejich další práce
– na 3. zasedání bude prezentována činnost dalších dvou PS, jež fungují v rámci
PV, a to PS prostorové informace a PS pro komunikaci
– na začátku jednání PS byly stanoveny procesní principy fungování, zejména
mezi PV a PS - RVIS funguje vertikální vazba, zároveň PS mohou v rámci své
samostatnosti řešit i úkoly vlastní, nikoli zadané pouze shora
– k PS - gestoři PS se stali vedoucími PS, k setkání všech PS došlo již jednou, jednání PS Mapování, PS realizace a provoz a PS Legislativa proběhnou do konce
června z důvodu významnosti probíraných témat, jednání PS pro prostorové informace proběhne 15. 7. 2016 a další jednání PS Strategické cíle a PS Financování jsou plánována až na září 2016
– cílem jednání PS je dospět ke konsensu za veřejnou správu tzn., nebude se přistupovat k hlasování
– předmětem kritiky se stalo úložiště, které bylo zřízeno, avšak vázne přístup,
jsou činěny kroky k nápravě
– Doporučení: je žádoucí zařadit do některých pracovních skupin i zástupce institucí, které je doposud neobsadily (MMR, NBÚ, MF), protože na jednáních některých PS jsou informace plynoucí z příslušného úřadu podstatné pro práci
těchto PS – jedná se především o PS Strategické cíle, PS Realizace a provoz, PS
Legislativa a v případě MF především PS Financování
– vyzval k prezentacím PS dle předloženého listinného podkladu
Zpráva vedoucích nově zřízených pracovních skupin o jejich ustavujících jednáních
(včetně PS pro Prostorové informace);
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Bod/
osoba

Popis
Diskuse k předneseným zprávám

Marek
Ebert

–
–
–

–

Vladimír
Petržílka

–
–
–

–

–

–
–
–
Alan
Ilczyszyn

–

vedoucí PS Mapování je Ing. Hankiewiczová za ČTÚ
1. jednání proběhlo 17. 5. 2016, 2. jednání proběhne 22. 6. 2016
Skupina si nastavila cíl vymezit pojem mapování se zaměřením na analýzu současného stavu dostupných informací o sítích elektronických komunikací primárně
v rámci veřejné správy a o stavu informovanosti jednotlivých institucí veřejné správy a následně případně doporučit opatření ke zlepšení informovanosti
skupina diskutovala především rozsah informací, které je potřeba získat s ohledem
na stanovené cíle. Do budoucna bude možné pro dosažení cílů využít v rámci realizace GISTR ČR připravovanou MV ČR a související NaSaPO (národní sada prostorových objektů). Jedná se o polohová data v definované přesnosti a související metadata o vlastnické struktuře, územním rozsahu. Pro rozvoj NGA/NGN pro potřeby
veřejné správy jsou zásadní informace o existenci těchto sítí, tedy např. optických
kabelů, počtu volných vláken, o celkovém počtu vláken
Témata PS Mapování:
1. Vymezení pojmu mapování
2. Mapování potřeb veřejné správy
3. Mapování existující infrastruktury VrS VS
4. Mapování existující infrastruktury komerčních VrS
5. Mapování plánů výstavby technické a dopravní infrastruktury v rámci
veřejné správy
6. Mapování stávajících a plánovaných ISVS
vyjádřil se k posledně zmíněnému bodu - Mapování stávajících a plánovaných ISVS
informoval o aktuálním stavu:
MPO nemá problém se zpřístupněním informací o výsledcích mapování - budou
uvolněny v rámci veřejné konzultace v létě tohoto roku; vše bude výsledkem dohody o struktuře, informace, které by byly pro členy PV zajímavé, MPO k dispozici má;
ke dni 30. 5. 2016 ČTÚ předal MPO databázi sebraných dat, MPO tato data zapracoval. Jedná se o data předběžná potřebná pro Národní plán rozvoje sítí nové generace (dále jen „NPRSNG“) a následné předložení do vlády v původně plánovaném
termínu do 30. 6. 2016. Podnikatelský sektor nyní požádal MPO, aby se schvalování
tohoto dokumentu ve vládě odložilo a termín pro předložení odsunul na 30.
9.2016. ČTÚ data ze šetření ještě doplní, verifikace těchto dat stále probíhá, a budou rozeslána do veřejné konzultace. Ve veřejné konzultaci tak vzniká prostor
k vyjádření dotčených subjektů;
veřejná konzultace by měla započít ve druhé polovině července, budou očekávány
připomínky subjektů, kterých se tato věc týká, některé věci budou ještě do NPRSNG
ze strany MPO dopracovány;
cílem je získání souhlasu Evropské komise se splněním předběžné podmínky a následné vyhlášení výzvy;
NPRSNG je dokument velmi obsáhlý, nejsou indikovány žádné kritické rozpory se
soukromým sektorem, ani soukromý sektor však není úplně jednotný;
pro příjemce dotace bude definováno, jaké náklady budou uznatelné a jaké nikoli,
pravidla budou také vytvářena ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty.
vyzval k diskuzi o sporných tématech na půdě PV, před zahájením mezirezortního
jednání, s úmyslem minimalizovat případné neshody, zvýšit efektivitu
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Bod/
osoba

Popis
–

–
–

Pavel Rous

–

Robert
Veselý

–

–

Pavel Rous

–
–

požádal zástupce MPO o prezentaci NPRSNG, jeho přínosu a vysvětlení základních
principů, které mají dopad na infrastrukturu veřejné správy tak, jak to ve svém příspěvku zmínil pan Petržílka – na příštím jednání PV;
vyzval zástupce MPO v případě potřeby podpory nově vzniklého tématu ve vztahu
k NPRSNG k účasti na jednání PS ještě před dalším zasedáním PV;
na půdě PV by členové měli sdílet společná témata, dopady transpozice směrnice
na veřejnou správu - např. problematika dvou vláken--veřejná správa bude mít zájem si při budování umístit vlastní přípolože, nikoli používat pouze vlákna - takových témat je více, proto by bylo dobré vysvětlit základní principy týkající se veřejné správy, aby PV zaujmul za veřejnou správu nějaké stanovisko. Stejně tak k nově
navrženému zákonu pro usnadnění výstavby, který bude mít dopad na celou veřejnou správu, došlo k velké změně v oblasti oprávněných subjektů, bylo by účelné informovat zbytek pléna o dopadech na veřejnou správu.
vyslovil obavu ohledně dodržení termínů ve vztahu k NPRSNG
doplnil informace prezentované panem Petržílkou a panem Ilczyszynem o fakt, že
NPRSNG je součástí, nebo také předmětem předběžné podmínky číslo 2.2; obecně
se jedná o podmínky, které musí každý členský stát splnit do konce roku 2016, aby
mohl následně čerpat peníze z evropských fondů;
s ohledem na vývoj situace kolem NPRSNG, harmonogram je velmi těsný; v případě
nově vzniklých komplikací předběžná podmínka nebude splněna, není absolutně
žádný prostor na inovativní postupy nebo zpochybňování již nastavené cesty.
vedoucí PS představil PS Realizaci a provoz:
1. jednání proběhlo 17. 5. 2016, 2. jednání proběhne 28. 6. 2016
Témata PS Realizace a provoz:
Investiční a provozní modely VrS VS – udržitelnost: Identifikovat a do1.
poručit vhodné udržitelné investiční a provozní modely pro potřeby
provozování vysokorychlostních sítí veřejné správy (dále VrS VS) na základě srovnání jejich výhod a nevýhod a s ohledem na aktuální používaní v prostoru VS v ČR
Provozovatelé VrS VS – typické subjekty: Identifikovat a popsat existují2.
cí právní subjekty provozující VrS VS (ústřední orgány, kraje, města, obce)
a
praktické
zkušenosti
s ohledem
na rozvoj, provoz a udržitelnost VrS VS
Koordinace výkopových prací: S ohledem na praktické zkušenosti a
3.
existující
technické
předpisy
doporučit
vhodné
postupy
a procesy vedoucí k rozvoji koordinace výkopových prací při výstavbě
VrS VS – vázáno zejména na stavby technické a dopravní infrastruktury
Metodika technických standardů VrS VS: S ohledem na praktické zku4.
šenosti a existující technické předpisy doporučit minimální technické
standardy pro výstavbu VrS VS. Metodiku vázat na standardní strukturu
optické přístupové sítě a vybavení budov infrastrukturou pro VrS
Finanční náhrady: S ohledem na praktické zkušenosti a existující legisla5.
tivu doporučit základní regulatorní rámce pro výše náhrad za omezení
vlastnického práva (věcná břemena) a zábor pozemků při výstavbě VrS
VS
Přílože ochranných prvků pro optické sítě: Řešení problematiky příloží
6.
ochranných prvků pro optické sítě do výkupů pro liniové stavby,
a to nejen při vlastní realizaci, ale již v rámci územního řízení
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Bod/
osoba
Alan
Ilczyszyn

Popis

–

vyzval k prioritizaci projednávaných témat PS s ohledem na aktuálnost dané problematiky, zamezení přílišné roztříštěnosti

je otázkou, zda by i pro veřejnou správu neměla existovat obecná technická
doporučení – minimální požadavky pro NGA budované VS, vybavení budov
infrastrukturou pro NGA, jakýsi technický background udávající, co je to nezbytné minimum – metodický pokyn pro VS
– vidí jako žádoucí, aby vznikl manuál pro investory/stavebníky – pravidla hry
– jde o obecná doporučení směrem k provozně investičním modelům pro
neveřejné sítě (např. problematika neziskových organizací); potřeba průběžné aktualizace
– zmínil problematiku věcných břemen ve vztahu k dotačnímu plánu
–

Vladimír
Petržílka

Tomáš
Frélich
Klára Jiráková
Tomáš
Frélich

–
–
–
–
–
–
–

–

–

podpořila důležitost projednaných témat, potřebu je více rozvést a jejich
velkou časovou náročnost
vedoucí PS Legislativa představil činnost skupiny:
1. jednání proběhlo 24. 5. 2016, další jednání proběhne 29. 6. 2016
členové skupiny se shodli na tom, že je třeba se držet v oblasti NGA
PS by měla primárně sloužit jako servis ostatním PS a její činnost by měla
následovat výstupy PS
mimo to bude PS identifikovat limitující faktory legislativy a navrhovat průběžné změny
primárním zaměřením činnosti PS je sledovat zájmy veřejného sektoru, ale
na jednáních PS je možné např. prodiskutovat požadavky soukromého sektoru
jedním z důležitých témat PS je diskuze na téma usnadnění výstavby sítí
nové generace, a to zejména transpozice směrnice 2014/61/EU a její dopady do budoucna), a legislativní opatření spojené s NPRSNG, nastavení podmínek prioritní osy 4 OP PIK
PS bude sledovat diskutované téma zřízení super regulátora pro všechny
sítě - voda, elektřina, komunikace, atd.
Témata PS Legislativa:
1. Revize regulačního rámce
2. Identifikace limitujících faktorů legislativy pro rozvoj sítí a navrhování
průběžných změn
3. Transpozice směrnice 2014/61/EU
4. Diskuze nad požadavky sektorů

Miroslav
Daněk

–
–
–
–

představil činnost PS Strategické cíle
Vedoucím PSSC je Ing. Forbelský za AK ČR
1. jednání proběhlo 31. 5. 2016, další jednání proběhne v září 2016
Členové PS byli informováni, že ČTÚ 30. 5. 2016 předala výsledky mapování v pracovní verzi – v nejbližší době proběhne veřejná konzultace; mapovaly se veškeré sítě – o dodání informací byli požádání různí provozovatelé; tyto předané informace
musí být ještě ověřeny; členové PS se shodli, že by PSSC měla o tento dokument
ČTÚ požádat
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Bod/
osoba

Popis
–

–

–

Miroslav
Daněk

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Členové PS se shodli na tom, že v budoucnosti pravděpodobně dojde ke sdílení/propojení veřejné a soukromé části, protože úplné oddělení veřejné správy od
soukromé není možné - PSSC může předložit podněty na legislativu, jak takové
propojení nastavit
V PS byla diskutována otázka, zdali je či není důležité mít registr pasivní infrastruktury – do příštího jednání by se členové PS měli k této záležitosti vyjádřit; na PS zaznělo, že RPI uchovává všechny informace státu, co se týká soukromého sektoru,
pak je registr plněn jen na základě doptávání, tj. informace nejsou vždy přesné; registr může být pojat šířeji tak, aby v něm bylo obsaženo velké množství informací
nebo velmi úzce, kdy bude takový registr obsahovat jen velmi omezené množství
informací; zástupce MPO informoval členy, že byla zadána studie proveditelnosti
pro tuto záležitost, nicméně studie proveditelnosti není ve stadiu návrhů nějakého
určitého modelu provedení
Členové skupiny navrhli na úložiště uložit různé relevantní materiály a vytvořit novou složku společnou pro potřeby všech PS – Strategické materiály
Témata PS Strategické cíle:
1. Revize strategií
2. Registr pasivní infrastruktury
3. Přehled aktivit EU, ČR v oblasti rozvoje infrastruktury a sítí NGA
představil činnost PS Financování, kterou vede
1. jednání proběhlo 31. 5. 2016, další jednání proběhne v září 2016
na jednání byly představeny potenciální zdroje financování rozvoje neveřejných sítí
a
stručně
i další navazující zdroje
diskuse o možnostech veřejnoprávních subjektů využít OP PIK
– při neznalosti pravidel a parametrů výzvy není možno
důležité bude snížení nákladů
národní zdroje by mělo zajišťovat MF (rozpočet)
problémy se spolufinancováním veřejné správy – vždy velký podnik (kraje)
registr pasivní infrastruktury, jeho vznik, model, způsob financování
revolvingové nástroje financování – slíbeno dodání zkušeností a modelů financování
za obce, zatím jsme neobdrželi
problematika věcných břemen
Témata PS Financování:
1. Identifikace potenciálních zdrojů financování
2. Principy finanční intervence veřejného sektoru
3. Zkoumání možností financování rozvoje prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství
4. Vznik a možnosti financování RPI
5. Zajištění spolufinancování ze strany veřejnoprávních subjektů

Jiří Kárník

–
–

–

omluvil za neúčast vedoucí PS RNDr. Renátu Horákovou
PSPI se doposud sešla 4 x, hlavním výstupem její dosavadní činnosti je návrh Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, která má být předložena vládě na základě
usnesení č. 539/2015 v termínu 31. 7. 2016. PSPI navazuje na činnost pracovní skupiny pro Geoinfostrategii
Hlavní činností PSPI je řídit, koordinovat a kontrolovat rozvoj národní infrastruktury
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Bod/
osoba

Popis

–

pro prostorové informace (NIPI) s důrazem na koordinaci legislativních kroků
a financování, probíhající v souladu se Strategií rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 schválenou usnesením vlády České
republiky ze dne 8. října 2014 č. 815, na základě Akčního plánu GeoInfoStrategie
(dále jen „AP“), schváleného usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 539.
Pracovní skupina projednávala předložený návrh informace na vládu – materiál byl
dlouze diskutován. MV navrhovalo prioritizaci a optimalizaci.

1.
2.
3.
Alena Klímová

V současnosti je materiál ve vnitroresortu a meziresortu, bude na vládu
předložena stručná informace o současném stavu
Vláda dá poté za úkol aktualizaci provést
Realizace a naplňování Geoinfostrategie se opozdí

tajemnice PS pro komunikaci informovala o činnosti PS
vedoucím PS pro komunikaci je Ing. Roman Vrba, ředitel eGovernmentu MV
1. jednání proběhlo 14. 6. 2016, druhé jednání je předběžně plánováno na září 2016
Členy skupiny jsou zástupci ministerstev a krajských úřadů působící v oblasti ICT a
jejich rozvoje
– Pracovní skupina by měla plnit funkci komunikační platformy RVIS a zprostředkovávat pravidelnou a řízenou komunikaci mezi RVIS, Ministerstvem vnitra, dalšími
ministerstvy a územními samosprávami

–
–
–
–

Témata PS pro komunikaci:

1. strategie, metodiky, koncepce a legislativa (např. evropské nařízení
eIDAS, Národní architektonický plán, problematiku kybernetické bezpečnosti);
2. projekty týkající se infrastruktury (např. CMS 2.0, eGonServiceBus, Sdílení sítí)
3. centrální informační systémy a podporu publikace datových sad ve
formátu otevřených dat
– Členové PS se shodli na aktuální potřebě cílených seminářů ke společným tématům
a podpoře koordinovaného přístupu při vývoji a zavádění systémů a portálů předpokládajících celorepublikové využití
– Vedoucí PS vyzval členy PS, aby na emailovou adresu tajemníka zasílali svá doporučení, na jejichž základě proběhne prioritizace témat
– PS zváží možnost pořádání telekonferencí a webinářů jako další formy spolupráce

Další směřování činnosti pracovních skupin
5.
Alan
Ilczyszyn
6.

– zopakoval potřebu prioritizace témat jednotlivých PS, se kterými bude PV seznámen na příštím zasedání

Různé
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Alan
Ilczyszyn

Popis

–

–
–
Marek
Ebert
Alan
Ilczyszyn

–
–
–
–

–

–

–

podal informaci o Národní agentuře pro komunikační a informační technologie,
k 1. 7. 2016 dojde ke sloučení NAKIT s Česká pošta Odštěpný závod (zajišťovali komunikační infrastrukturu (např. PEGAS) a realizovali integrační projekty).
NAKIT bude vytvářet pro potřeby MV standardy a metodiky, např. pro výstavbu sítí
NAKIT bude vystupovat v pozici testovacího centra, vyzval k dotazům a případnému
využití zkušeností NAKIT obce a kraje
požádal do budoucna o bližší informace ohledně PEGAS
podal informace o provozu a dalším postupu ve vztahu k PEGAS
NAKIT bude provozovatelem PEGAS pro MV, které vlastní dotyčné sítě.
Stav SYSTÉMU PEGAS: Systém je stabilní, do roku 2020 je plně podporován i od
výrobce. Další koncepce využívání systému PEGAS je v řešení, nicméně plány na
další rozvoj bude obsahovat minimálně Strategie rozvoje datové infrastruktury pro
dalších 10 let, zde se očekává spolupráce ČTÚ.
Využitelnost pro další OVM: Je to možné, ale limitováno nutností pořídit koncová
zařízení. Ta jsou relativně drahá, ale v určitých případech je i tak výhodné se připojit a je to možné i v současném stavu systému. PEGAS využívá i městská policie a
diskutuje se s horskou službou.
Vznikla pracovní skupina MV (odbor ředitele Velase) a NAKIT, která se momentálně
zaměřuje hlavně na spektrum. V průběhu léta se budou na tomto fóru probírat další scénáře rozvoje.
V dohledné době půjde do vlády zejména spektrum, zbytek se bude ještě dolaďovat postupně, aby respektoval stávající technologické trendy.

Pavel Rous

–

položil dotaz ohledně způsobu komunikace s NAKIT, zejména s ohledem na připojení do KIVS

Alan
Ilczyszyn

–
–

V tuto chvíli ano. NAKIT převzal komplexně povinnosti ČPOZ.
Role NAKIT je taková, že bude vystupovat pod MV, ale je možné navázat technickou spolupráci i s jinými resorty.

–

zeptal se, do kterých PS by mělo MMR zaslat nominace

Robert
Veselý
Miroslav
Daněk

–
–

zástupce MMR je postrádán především v PS PS Realizace a provoz, dále i v PS Financování a Mapování
dále zmínil novou roli Úřadu vlády jako zmocněnce pro digitální ekonomiku, ve
spolupráci s ním může PV sehrát aktivnější roli
Závěry

7.
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ÚKOLY rekapitulace
1) Shrnul zprávy o činnosti PS
2) uložil PS zprioritizovat témata
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