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Připomínky ve veřejné konzultaci k návrhu intervenčních oblastí programu
OPPIK 4.1 – 2.kolo
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen “CETIN”) děkuje za možnost
vyjádřit se ve veřejné konzultaci k výsledkům mapování a k stanovení intervenčních oblastí
v souladu s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění
širokopásmových sítí. Motivem níže uvedených připomínek je zejména snaha o zajištění
ochrany uskutečněných a plánovaných investic do vysokorychlostních sítí, které CETIN
provádí v rámci plošného programu zrychlování pevné sítě, a snaha o nastavení podmínek
pro efektivní využití prostředků, které jsou v rámci programu OP PIK 4.1 k dispozici.
V rámci veřejné konzultace uplatňujeme níže uvedené připomínky:
1. Společnost CETIN zaznamenala, že některé základní sídelné jednotky („ZSJ“), které jsou
označeny jako “bílé”, nejsou zařazeny do žádné z intervenčních oblastí. Žádáme o
vysvětlení a případné doplnění návrhu intervenčních oblastí („NIO“) o tyto ZSJ.
2. Národní plán rozvoje sítí nové generace z 27. září 2016 stanoví, že střední hodnota počtu
bílých adresních míst v intervenční oblasti by měla být v rozsahu 2 až 4 tisíc adresních míst
s průměrnou investiční náročností projektu v dané intervenční oblasti cca 30 mil. Kč
soukromé investice. U některých NIO však není tento princip dodržen. Například NIO
Benešov je tvořena celkem pouze 271 adresními místy, z toho pouze 136 tvoří adresní místa
obytných budov („AMOB“). Podobně Třebčice (376 AMOB), Zruč nad Sázavou JIH (421
AMOB) anebo Dačice JIH (418 AMOB). Zmíněný princip velikosti intervenčních oblastí byl
dlouze diskutovaným tématem mezi odbornou veřejností a Ministerstvem průmyslu a
obchodu a jeho formulace byla odůvodněna nutností agregovat jednotlivé oblasti k pokrytí
do větších celků, aby bylo předejito tříštění do velkého počtu velmi malých projektů, které by
ve výsledku bylo málo efektivní a problematické s ohledem na kapacity pro hodnocení
projektů. Žádáme proto u uvedení vymezení všech NIO do souladu s principy uvedenými
v Národním plánu.
3. Společnost CETIN pokrývá NGA sítí i AMOB nacházející se v intervenčních oblastech, které
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jsou ve veřejné konzultaci označeny jako nepokryté (přesná identifikace těchto adresních
míst viz příloha: ADMOB_Bílá_Pokryto_CETIN.xlsx. Soubor udává v sloupci A identifikaci
adresního místa a v sloupci C počet NGA přípojek, které jsou v tomto místě dostupné).
Celkově jde o 7336 AMOB v 82 ZSJ. Přípojky nacházející se v těchto AMOB společnost
CETIN vybudovala nad rámec výhledu do roku 2018, což prokazuje, že předmětné oblasti
nejsou oblastmi, kde selhává tržní motivace investovat. Žádáme proto o úpravu označení
těchto adresních míst jako pokrytých a o případné přehodnocení zabarvení příslušných ZSJ
tak, aby nemohlo dojít k znehodnocení provedených investic směřováním veřejné podpory
na stejné místo.
4. Údaje o stávajících a budoucích NGA sítích v této veřejné konzultaci vychází z informací
k 31. 12. 2015. V současné době je již ukončen sběr údajů k 31. 12. 2016, tedy jsou
dostupná k zpracování novější údaje než ty uvedené ve veřejné konzultaci. Žádáme o
objasnění, kdy a jak dojde k aktualizaci NIO v návaznosti na dostupnost novějších dat.
Domníváme se, že zohlednění aktuálních údajů o stavu a výhledu pokrytí jednotlivých
intervenčních oblastí ještě před vyhlášením výzvy je nezbytně nutná podmínka pro
minimalizaci negativního dopadu veřejné podpory na hospodářskou soutěž.
5. Databáze adresních míst zveřejněná ke konzultaci obsahuje rovněž parametr „odlehlosti“
daného adresního místa. Definice odlehlosti uvedená v dokumentu dostupném v sekci
příloha1 uvádí čtyři stupně odlehlosti (0-3). Není však jasný vztah mezi stupněm odlehlosti
a modelem hodnocení žádostí o podporu, či jinými přílohami výzvy. Zejména žádáme
upřesnit, která adresní místa a s jakým stupněm odlehlosti by v rámci modelu hodnocení
byly bodově zvýhodněny.
6. Společnost CETIN v rámci prvního kola veřejné konzultace poskytla údaje o dostupnosti
optických sítí v NIO. Tyto údaje jsou platné i pro druhé kolo veřejné konzultace.

Jana Hays
Manažer regulace

Příloha: ADMOB_Bílá_Pokryto_CETIN.xlsx
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http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/Odlehlost.pdf
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