Zápis
z 5. zasedání Pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí
nové generace
16. prosince 2016, 9 – 12 hodin, z. m. č. 1.70 budovy MV, nám. Hrdinů 1634/3, Praha
Pořadové číslo jednání:

5

Termín jednání:

16. prosince 2016, 9-12 hodin

Místo jednání:

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

Jednání řídil:

Alan Ilczyszyn

Počet členů/hlasů:

13

Seznam členů:
Za

Jméno

1. MV
2. MV

JUDr. Jaroslav Strouhal

3. MPO
4. MPO

Ing. Vladimír Bártl, MBA

5. MMR
6. MMR

JUDr. Olga Letáčková

7. ČTÚ
8. NBÚ

Ing. Mark Ebert

9. MF
10. ÚV

Účast

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

X

Ing. Miroslav Hejna
Ing. Tomáš Prouza, MBA

11. SMO ČR Ing. Dan Jiránek
12. SMS ČR Jan Kopelent

X

13. AK ČR

X

Ing. Petr Pavlinec

Seznam trvalých náhradníků:
Za

Jméno

1. NAKIT

Alan Ilczyszyn

2. MV

Mgr. Tomáš Kroupa

3. MPO

X

Ing. Tomáš Šťastný

4. MPO

Ing. Mgr. Luděk Schneider

5. MMR

Ing. David Škorňa

6. MMR

Účast

Ing. Marcela Pavlová

8. MF

Ing. Jan Kalach

9. MPO

JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA

X

10. ÚV

Ing. Lucie Šestáková

11. SMO

Mgr. Miroslava Sobková

X

12. ČTÚ

Ing. Hana Hankiewiczová

X

13. SMS

Bc. Ondřej Štach

14. AK ČR

Jan Pejchal

15. ÚV

Mgr. Jana Adamcová

Seznam aktuálně pověřených náhradníků
Za

Jméno

Účast

1. MF

Viktor Janáček

X

2. MMR

Mgr. Martina Karkošková

X

3. AK ČR

Klára Jiráková

X

4. MPO

Mgr. Tomáš Frélich

X

Seznam hostů:
Za

Jméno

Účast

1.

NAKIT

Mgr. Miroslav Daněk

X

2.

NAKIT

Ing. Petra Vacková

X

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Diskuze

Seznámení se situací ohledně pracovních skupin
Diskuze k seznámení se situací pracovních skupin
Závěr

Projednáno:
Bod/
osoba
1.
Alan
Ilczyszyn
NAKIT

Popis
Úvod
-

Zahajuje jednání přivítáním přítomných členů Pracovního výboru (dále jen
„PV“) a jejich zástupců a zástupců pracovních skupin, stručnou rekapitulací a
připomenutím hlavních cílů PV. Připomíná čtvrté setkání PV, které proběhlo v
září 2016, kde kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“)
představili Národní plán rozvoje sítí nových generací (dále jen „NPRSNG“). Konstatuje, že dnešní zasedání by mělo mít hlavně funkci rekapitulační. Uvnitř výboru se schází několik pracovních skupin a na tomto jednání by jednotliví zástupci těchto pracovních skupin měli ostatním členům PV představit, o čem jejich pracovní schůzky pojednávají, zdali jsou přínosné a jaké závěry z nich vycházejí. Dále zmiňuje, že z neformálních rozhovorů se členy pracovních skupin
vyplynuly jak pozitivní, tak negativní zpětné vazby. Negativní spočívala v tom,
že členové očekávali konkrétní závěry a výstupy a rychlý posun dál, ale vzhledem k tomu, že problematika často souvisí s legislativou, k rychlým závěrům se
dochází jen zřídka. Pozitivní ohlasy zaznamenáváme ze strany krajů, měst a obcí. Díky pracovním skupinám se jednotliví aktéři dostávají včas k informacím, ke
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Bod/
osoba

Popis

-

-

-

2.

kterým se jindy dostávají příliš pozdě, a tak je možné předcházet problémům a
nastavit lepší koordinaci.
Komentuje, že ne ve všech skupinách jsou aktivní všichni členové. V průběhu
tohoto jednání budou členové seznámeni s dvěma konkrétními projekty – informačním systémem technické infrastruktury (ISTI) a strategií zajištění a rozvoje mobilních komunikací, kterou připravuje Ministerstvo vnitra (dále jen
„MV“) ve spolupráci se složkami IZS a NAKITem. Během letošního roku se podařilo na návrh MPO schválit usnesení vlády č. 885 – NPRSNG a ve stejném
termínu se podařilo schválit usnesením vlády č. 871 návrh zákona – transpozici
směrnice o snižování nákladů a máme zde i aktivitu kolem Akčního plánu rozvoje digitálního trhu, který byl rovněž v říjnu schválen vládou.
Doufá, že digitální rozvoj vezmou jako své téma všechny politické strany,
vzhledem k tomu, že se to každého z nás týká. V neposlední řadě přidalo MPO
pro potřeby jednotlivých pracovních skupin návrh výzvy souvisejících dokumentů, kolem které již probíhaly diskuse.
Dále vyzývá členy PV k diskusi k fungování pracovních skupin a obecně k fungování PV.

Diskuze

Luděk
Schneider
MPO

-

Popisuje situaci plánu rozvoje komunikací v rámci Akčního plánu. Uvádí, že na
toto téma byla zahájena diskuse s příslušnými resorty a státními úřady. Akční
plán má být předložen do konce března 2017.

Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Jan Kopelent SMS
ČR

-

Pronesl, že návrh Akčního plánu by měl být diskutován v lednu v rámci Pracovní
skupiny Legislativa.

-

Petr Pavlinec AK ČR

-

Luděk
Schneider
SMS ČR

-

Chtěl by se vyjádřit k rozeslaným materiálům, které nebylo možno projednat
z důvodu zrušení listopadového zasedání Pracovní skupiny Financování. Jedná
se o výzvu pro podporu vysokorychlostního internetu z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“). Cituje
z textu výzvy a upozorňuje na body, které si protiřečí. Ve výzvě je uvedeno, že
podpora by měla být poskytnuta malým obcím, ale je zde také uvedeno, že se
jedná o obce, které mají několik tisíc adresních míst. Dále upozorňuje, že např.
Hradec Králové má 15 000 adresních míst, tudíž se jedná o nonsens a v menších místech to tedy nemůže vzniknout, jelikož se dosáhne maximálně na několik stovek adresních míst. Výzva je do roku 2020, tudíž je na to málo času. Díky
této formulaci nebude možno dotace z Evropské unie (dále jen „EU“) vyčerpat.
Další komentář směřuje k cenám za přípojku, jelikož je to v materiálech špatně
popsáno. Uzavírá komentář s tím, že je potřeba myslet na to, aby nebyl původní záměr zmařen špatnými formulacemi.
Namítá, že se mu nedaří pochopit proces připomínkování výzvy, kterou v rámci
OP PIK obdrželi. Na MPO existuje platforma pro připomínky v rámci OP PIK, na
kterou své připomínky směřoval, bylo mu ovšem řečeno, že jsou příliš detailní a
je potřeba kontaktovat garanty příslušných výzev. Nepodařilo se mu ovšem získat žádnou zpětnou vazbu.
Vyjadřuje se k textu výzvy. Říká, že nyní probíhá veřejná konzultace a byla prodloužena do konce roku. Probíhají diskuse o možné úpravě intervenčních oblastí, nebude je ovšem zmiňovat. Druhou oblastí jsou hodnotící kritéria. Ta musí schvalovat monitorovací výbor, zatím nebyla nalezena shoda a předpokládá
se svolání monitorovacího výboru na konci ledna 2017, kde by měla být hodno3/6

Bod/
osoba

Popis
tící kritéria schválena. Bez jejich schválení nemůže být vyhlášena výzva.

Alan
Ilszyszyn
NAKIT

-

Petr Pavlinec AK ČR

-

Miroslav
Daněk NAKIT
Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Miroslav
Daněk NAKIT
Luděk
Schneider
SMS ČR
Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Petr Pavlinec AK ČR

-

Alan
Ilczyszyn
NAKIT

-

Dotazuje se, zdali by Pracovní skupina Financování mohla získat novou verzi
materiálů, tak aby je mohla připomínkovat a vytvořit k nim stanovisko. Po dalších komentářích formuluje závěr. PV žádá MPO, aby pravidelně seznamovalo
PV s aktuální verzí textu výzvy a ta, aby byla dále distribuovaná do Pracovní
skupiny Financování. Apeluje na členy této pracovní skupiny za MPO, aby toto
zajistili.
Dotazuje se pana Schneidera ohledně připomínek a souhlasí s tím, že některé
jsou příliš detailní a z finančního hlediska nereálné. Namítá, že je nutno vyřešit
majetkoprávní poměry.
Vyzdvihuje nutnost generalizace a zároveň upozorňuje na neaktuálnost nebo
nepřesnost některých připomínek.

-

Uzavírá oblast výzvy. Hovoří o záměru EU Free WiFi for Europeans a dotazuje
se, jestli byl tento záměr již řešen na nějaké pracovní skupině.

-

Reaguje tak, že je tato informace čerstvá a je třeba ji doplnit. Doplňuje, že rozpočet na ni vyhrazený (cca 3 mld. Kč) se mu zdá nedostačující vzhledem k rozsahu záměru.
Souhlasí, že není mnoho detailů a představuje skupině zdroje financí. Říká, že
v rámci tohoto záměru je v rámci EU plánováno celkem 6–8 tisíc projektů. Zmiňuje částku 500 000 korun, která by měla být příspěvkem obcí na tento záměr.
Žádá Pracovní skupinu Strategické cíle, aby se výše zmíněným záměrem zabývala.

-

-

-

Celková částka vyhrazená na tento projekt činí 120 milionů eur, ale nejspíše se
o ně bude soutěžit. Financovat projekty bude CEF. Střízlivý odhad pro počet
projektů v ČR činí cca 30 až 40 v prvním roce.
Předává slovo paní Petře Vackové, která má členy seznámit s rekapitulací průběhu pracovních skupin.

Seznámení se situací ohledně pracovních skupin
3., 4.

Diskuze k seznámení se situací pracovních skupin

Petra Vacková NAKIT

-

Hana Hankiewiczová

-

V období září až prosinec 2016 proběhla někde až tři kola jednání jednotlivých
pracovních skupin. Do Pracovní skupiny Strategické cíle byli jmenováni zástupci
z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), odboru územního plánování
a do Pracovní skupiny Realizace a provoz zástupci z MMR z odboru stavebního
řádu. Bohužel ani jeden z těchto jmenovaných se nikdy nedostavil. Byly upraveny i nominace Úřadu vlády, kde došlo k vnitřní přeskupoval. Jejich zástupci
jsou součástí Pracovní skupiny Strategické cíle a Pracovní skupiny Financování,
nicméně např. zástupkyně Úřadu vlády nechodí nikdy. Informace od těchto nedostavujících se zástupců jsou však potřeba. Dále vyzývá paní Vacková paní
Hankiewiczovou za Pracovní skupinu Mapování a pana Frélicha za Pracovní
skupinu Legislativa, aby přednesli svá shrnutí.
Předpokládá, že přítomní četli materiál pro dnešní setkání, v případě dotazů, je
ochotná členům informace nasdílet. Shrnutí základních aktivit skupiny mají čle4/6

Bod/
osoba

Popis

ČTÚ

Petr Pavlinec AK ČR

-

Hana Hankiewiczová
ČTÚ

-

Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Petr Pavlinec AK ČR
Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Petra Vacková NAKIT

-

nové před sebou. Tak jak bylo stanoveno, tak se základní prioritou stal pojem
mapování, a také co by mělo být jeho předmětem. Pracovní skupina zpracovala
vstupní materiál o tom, jaké informace by se měli mapovat a sdílet. Pracovní
skupina došla k závěru, že si bude vzájemně poskytovat veškeré podklady a informace, které jsou k dispozici, aby zbytečně nedocházelo k duplicitním aktivitám. Pracovní skupina byla informována na workshopu o aktivitách MV a NAKITu v oblasti informačního systému technické infrastruktury, který by měl být
zrealizován v rámci těchto aktivit.
Komentuje poskytování telekomunikačních služeb na území ČR. Namítá, že většina telekomunikačních sítí úředně neexistuje. Ani Český telekomunikační úřad
(dále jen „ČTÚ“) o těchto sítích nemusí vědět.
Pokračuje v projevu. Problémy zmíněné panem Pavlincem byly projednávány
již na posledním zasedání Pracovní skupiny Mapování. Upozorňuje, že tohoto
jednání se neúčastnil žádný zástupce Úřadu vlády. Stěžuje si, že účastníci pracovní skupiny se pravidelně omlouvají. Na posledním zasedání se skupina shodla, že se Asociace krajů obrátí na MV a začne projednávat možnosti spolupráce
v rámci realizace tohoto informačního systému. Apeluje na členy PV, aby upozornili své kolegy, že nepřítomnost je vhodné alespoň omluvit, nejlépe však
nahradit. Co se týká klíčového návrhu ČTÚ, tak vzhledem k pozici a vzhledem k
vymezení pojmu mapování na infrastrukturu veřejné správy, ke které ČTÚ nemá informace ani kompetence, si ČTÚ myslí, že není vhodné, aby vedli pracovní
skupinu. Navrhují, aby ji vedl někdo jiný. Návrhy jsou v předložených materiálech, jsou jimi např. MV nebo Asociace krajů.
Zastává názor, aby skupinu vedl zástupce Asociace krajů.

-

Myslí si, že by to měl být někdo z odboru eGovernmentu MV.

-

Bude se tímto problémem zabývat.

-

Tomáš
Frélich
MPO
Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Luděk
Schneider
SMS ČR
Martina
Krakošková
MMR
Alan
Ilczyszyn
NAKIT

-

Přechází k Pracovní skupině Realizace a provoz, která se od září sešla 3x, další
jednání je plánováno na leden. Tématem byly základní parametry výzvy, ke kterým byl dodán podklad z MPO. Důležitým bodem je financování. Předává slovo
zástupci Pracovní skupiny Legislativa, panu Frélichovi z MPO.
Seznamuje členy PV se situací ve své pracovní skupině.

-

Dotazuje se pana Schneidera, jestli NPRSNG plní již dle názoru Evropské komise
předběžnou podmínku.

-

Ano. Je komplikované vyčerpat přidělených 14 mld. Kč., jelikož existují různé
zájmové skupiny a není vzor, podle kterého čerpat.

-

Dodává, že jiné předběžné podmínky splněné nejsou, a to v oblasti odpadového hospodářství a dopravy.

-

Dotazuje se pana Schneidera, proč má být vyloučen z výzvy státní podnik.
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Bod/
osoba
Luděk
Scneider
SMS ČR

Popis
-

Reaguje tak, že podobnou informaci nemá.

Přítomní diskutují
Petra Vacková NAKIT

-

Miroslav
Daněk NAKIT

-

Alan
Ilczyszyn
NAKIT
Petr Pavlinec AK ČR

-

5.

Čte spis o Pracovní skupině Strategické cíle. Sešlo se o jedno jednání méně, jelikož nedošlo zavčasu k nominacím. Jako první se řešila priorizace témat. Dalším tématem je posoudit míru potřeby realizace registru pasivní infrastruktury.
Dále by to měl být přehled aktivit EU a ČR v oblasti rozvoje infrastruktury sítí
NGA. Také se řešilo, jakou úlohu by měla hrát samospráva při rozvoji sítí NGA.
Upozorňuje na existující společné úložiště. Hovoří o poslední pracovní skupině,
Pracovní skupině Financování a předává slovo kolegovi Daňkovi.
Uvádí, že vedoucím je za NAKIT pouze dočasně. Ministerstvo financí (dále jen
„MF“) mělo skupinu vést, nebylo však schopno se sejít, natož se dohodnout.
Apeluje na MF, aby se alespoň zúčastnilo jednání. Pracovní skupina se sešla na
podzim dvakrát. Vyřešily se otázky související s NPRSNG, dále se diskutovaly
možnosti zapojení veřejnoprávních subjektů a financování aktivit za tento program a do budoucna se budou řešit alternativy získání financí. Zveřejní text po
úpravě v reakci na pana Pavlince. Budoucnost vidí v centrálně spravovaných
inovativních finančních nástrojích, které mají mnohá pozitiva jako např. že nevyvolávají tlak na veřejné rozpočty, zmírňují či odstraňují skokové požadavky
na ně a dají se rozumně řídit. Ani MF zatím nemá takovéto nástroje, EK prosazuje jejich zapojení do čerpání fondů EU.
Žádá si v dané problematice o více detailů.

-

Komentuje, že samosprávy jsou málo informované, konkrétně v oblasti věcných břemen a vyšší instance by jim měli poskytnout potřebné informace.
Členové si vzájemně vyměňují zkušenosti a uvádí konkrétní příklady k problematice
věcných břemen.
Závěr

Petra Vacková NAKIT

-

Představuje výzvu ke koordinaci jednání pracovních skupin. Dotazuje se, zdali
je přítomen zástupce Pracovní skupiny pro prostorové informace, ale není. Tato pracovní skupina se opakovaně termínově kryla s Pracovní skupinou Strategické cíle, což je nežádoucí a potřeba vyřešit.

Alan
Ilczyszyn
NAKIT

-

Stručně informuje o tom, že MV připravuje strategii pro oblast rozvoje mobilní
komunikačních IZS. MV má do konce roku předložit strategii, ale předloží se
nejspíš až v příštím roce, byl schválen odklad do poloviny roku 2017. Cílem je
vytvořit moderní komunikační prostředí pro hlasové a datové služby pro krizovou komunikaci. Předpokládá, že materiál na vládě projde. Shrnuje poznatky
z jednání a vyzdvihuje absenci některých členů, zvláště MF.
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