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ZPRÁVA
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
KOM(2018) 492 v konečném znění, kód Rady 10946/18


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
9. 7. 2018



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 24. 9. 2018, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 1. října 2018
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Zpráva vyhodnocuje dopady působení směrnice č. 2014/61/EU, která byla do českého práva
implementováno zákonem č. 194/2017 Sb. (ten nabyl účinnosti 25. července 2017). Cílem
směrnice je zjednodušit budování vysokorychlostního internetu. Za tím účelem za prvé
zjednodušuje přístup k fyzické infrastruktuře a nabádá členské státy, aby informace o existující
datové infrastruktuře zveřejňovaly. Za druhé se snaží zlepšit koordinaci stavebních prací a
u stavebních projektů financovaných z veřejných zdrojů vyžaduje, aby stavebníci vyhověli
požadavkům na koordinaci stavebních prací. Jako poslední stanoví směrnice požadavky na nové
budovy, aby do nich bylo možné bez problémů zavést vysokorychlostní internet. Směrnice je
založena na tzv. minimální harmonizaci – tento termín znamená, že členské státy jsou vázány jen
určitými minimálními požadavky a mohou dle svého uvážení stanovit přísnější opatření za účelem
budování vysokorychlostních sítí. Předkládaná zpráva je vydávána na základě článku 12 směrnice,
požadujícím vydání zprávy o provádění směrnice v členských státech do 1. července 2018.



Obsah a dopad:
Zpráva uvádí, že k implementaci směrnice došlo ve všech státech kromě Itálie se zpožděním,
přičemž implementace byla ztížena velmi obtížným technickým jazykem dotčených předpisů.
Evropská komise tak uvádí, že na komplexní vyhodnocení směrnice je proto ještě brzy (doslova
„zkušenosti jsou zatím omezené,“ viz s. 6
Zpráva pozitivně hodnotí zejména zavádění vysokorychlostního internetu v Portugalsku (86 %
domácností) a Španělsku (63 % domácností).
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Zpráva uvádí seznam šesti doporučení pro členské státy:
1) zlepšit transparentnost, pokud jde o informace o existující fyzické infrastruktuře, aby
mohla být lépe využita v na ní navázaných projektech;
2) vylepšit regulaci případných sporů, včetně předvídatelné metodiky;
3) zrychlit vydávání stavebních povolení;
4) vyjasnit pravidla a normy pro vedení a přístup k internetové infrastruktuře v budovách;
5) zlepšit spolupráci mezi regulačními orgány;
6) zlepšit informovanost centrálních orgánů o rozsahu přístupu k infrastruktuře, podílu
vysokorychlostní infrastruktury a o lhůtách k vydání potřebných povolení, včetně informací
o jejich dodržování.


Stanovisko vlády ČR:
Rámcová pozice označuje oblast za národní prioritu. Český implementační zákon nabyl účinnosti
25. července 2017, tedy zhruba před rokem.
Ministerstvo průmyslu vítá všechna výše rekapitulovaná doporučení Evropské komise a nemá
kritické připomínky. Český telekomunikační úřad vzal zprávu na vědomí a připomínky rovněž
nevznáší.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Jako nelegislativní materiál není dále projednáváno.



Projednávání v hospodářském výboru PS PČR:
Hospodářský výbor PS PČR projednal dokument dne 10. 10. 2018 a usnesením č. 106 přijal tyto
závěry:
Hospodářský výbor
b e r e n a v ě d o m í zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací /KOM(2018) 492
v konečném znění/.
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