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Agenda Pla*ormy a organizační struktura
Pla*orma
•

Vznikla ze sekce telekomunikací na Hospodářské komoře a ze stejné sekce při SPČR
- je kulatým stolem, u kterého zasedají jednotlivé asociace, například i Výbor a Klastr
- řeší se zde problémy sektoru a odstraňujeme neshody
- svoje problémy neřešíme před úřady státní správy, to dává sektoru sílu řešit dlouhodobé
problémy
- takový postup se zažil při vyjednávání podmínek NGA dotací z OP PIK a zákona 194/2017
Sb.
- minimalizujeme zbytečné rozpory
- předsedkyní sekce při Hospodářké komoře je paní Mgr. Ing. Hana Továrková
- Ta je i koordinátorkou Pla*ormy

Hospodářská komora ČR je jediným zástupcem podnikatelů v ČR, který má ze zákonný
mandát jako povinné a neobejitelné připomínkové místo v přípravě zákonů a regulací.
- například VNICTP i Klastr je registrované společenstvo, tedy součást HKČR.

Agenda Pla*ormy a nedotační opatření
PS Nedotační podpora
Aktuální témata
• novela zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby infrastruktury
- rozhodnu` o umístění stavby ani ÚS nepotřebují přípojky do 100m délky vedení
- stanoviska dotčených orgánů v územním řízení až po zahájení územního řízení
- nezpochybnitelnost veřejného zájmu pro stavby infrastruktury elektronických komunikací
- momentálně projednáváno na HV ČR
•

Daňové odpisy
- snížení doby pro odpisy podle zákona 586/1992 Sb.
- odpisová doba 10let, volitelně zrychlené odpisy na 5 let
- argumentace proe je životnost opecké sítě
- další argumentace je věcný záměr zcela nového zákona o daních z příjmů, který ale vůbec
nemusí projít

Agenda Pla*ormy a nedotační opatření
PS Nedotační podpora
Aktuální témata
•

PPS Normy
- technicko normalizační informace pro Fyzickou infrastrukturu uvnitř budov
- aktualizace ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení - hotovo

•

Metodická pracovní pomůcka,
- vztah mezi zákonem č. 127/2005, o elektronických komunikací, zákonem č. 194/2017 Sb.,
o usnadnění výstavby vysokorychlostních sí` a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- jednotné rozhodování stavebních úřadů
- například vyžadování souhlasů před ÚŘ

Agenda Pla*ormy a nedotační opatření
PS Nedotační podpora
Aktuální témata
• PPS Spektrum
- snížení poplatků za využívání spektra, pro nás důležité 30% snížení u 56/80/112MHz BW
- proces získávání IO a autorizace v licencovaných pásmech
- kanálové uspořádání – 80 MHz v 6U, 56 MHz v 13 GHz, 56 MHz ve 26 GHz
- rozšíření pásma 5 GHz do 6 GHz – debata v sektoru
- změny v pásmu 60 GHz, debata v sektoru
•

PPS RLAN
- rozšíření pásma 5 GHz do 6 GHz, 5 875 MHz do 6 400MHz podle EU strategie
- rozšíření pásma RLAN o 5,8 GHz, způsob registrace, webový formulář
- kontrolní procesy kmitočtového spektra, ČTÚ, ČHMI

Evropský kodex pro elektronické komunikace
O co se jedná?
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
komunikace
•

Proces přijímání
- Původní návrh schválila Komise v rámci tzv. telekomunikačního balíčku dne 14. 9. 2016
- Návrh je projednáván v orgánech Evropského parlamentu a Rady od podzimu 2016
- Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů se vyjádřily na začátku roku 2017
- Procedura přijímání je vedena pod značkou 2016/0288 (COD)

•

Postavení kodexu v dosavadním regulatorním rámci
- Přepracovává a nahrazuje rámcovou směrnici, autorizační směrnici, přístupovou směrnici a
směrnici o univerzální službě (2002/19/ES – 2002/22/ES)

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Proč je kodex přijímán?
•

Deklarovaný cíl
- Dosáhnout vnitřního trhu elektronických komunikací a zajiset jeho fungování

•

Problémy, které by měl kodex řešit
- Omezená míra velmi rychlého připojení pro pevné i mobilní infrastruktury v celé EU
- Rizika nedostatečných kapacit pro reakci na rychlé změny na trhu a na poli technologií, jako
je například vzestup „internetu věcí“
- Administraevní zátěž vyplývající z nadměrné regulace a nedostatečné soudržnose
„Očekávaným výsledkem je urychlené a velmi široké zavedení sí< nové generace,
využívajících například technologie opCckých vláken do domácnosC (FTTH) a mobilní
širokopásmové technologie (5G)“

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Jaké hlavní oblasB návrh upravuje?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Změny cílů a poliek
- Zajištění všeobecného přístupu k připojení s velmi vysokou kapacitou
Harmonizace právní úpravy vnitrostátních regulačních orgánů
Posílení postavení sdružení BEREC
Posílení koordinace správy spektra
Rozvoj sí` umožňujících připojení vysoké kvality
Změny režimu významné tržní síly
Opatření v oblase univerzální služby
Číslování
Tísňové komunikace

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Některá klíčová ustanovení návrhu (1)
•

Článek 59 Symetrická regulace přístupu
- Možnost VRO uložit povinnose k zajištění přístupu k nereplikovatelným akevům sítě všem
operátorům
- Týká se sdílení existující akevní i pasivní infrastruktury, dohod o přístupu k roamingu nebo
povinnose společně zavádět některé typy infrastruktury

•

Články 70 a 71 Přístup k infrastruktuře vlastněné operátory s významnou tržní silou
•

Možnost VRO uložit povinnost podniku s významnou tržní silou

•

Může zahrnovat přístup k inženýrským stavbám určitým síťovým prvkům i přiřazeným
zařízením

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Některá klíčová ustanovení návrhu (2)
•

Článek 72 Flexibilita cenové regulace operátorů s významnou tržní silou
- Základem je ochrana zájmů koncových uživatelů s důrazem na zavádění sí` příš` generace
- Možnost podpory výstavby nových sí`, nebude-li ohrožena hospodářská soutěž

•

Článek 74 Úlevy v případě společných invesBc
- Možnost VRO neuložit povinnost podniku s významnou tržní silou, ve vztahu k síťovým
prvkům, které jsou zaváděny za podmínek umožňujících společnou účast na invesecích

•

Články 43 a 44 Podmínky instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku
- Možnost příslušných orgánů uložit povinnost společného umístění a sdílení síťových prvků a
přiřazených zařízení.

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Některá klíčová ustanovení návrhu (3)
•

Článek 79 Povinnost zajisBt cenově dostupnou univerzální službu
- „Členské státy zajis<, aby všichni koncoví uživatelé na jejich území měli přístup k dostupné
službě funkčního přístupu k internetu a k hlasové komunikační službě v kvalitě požadované
na jejich území, včetně připojení potřebného pro dané služby, alespoň v pevném místě, a to
s přihlédnu<m ke zvláštním vnitrostátním podmínkám za dostupnou cenu.“

•

Článek 80 Zvýhodněné sazby pro určité skupiny uživatelů a jednotné sazby
•

Členské státy mohou za určitých podmínek vyžadovat poskytování zvláštních sazeb
koncovým uživatelům s nízkými příjmy nebo zvláštními sociálními potřebami.

•

Členské státy mohou poskytovat speciﬁckou podporu znevýhodněným uživatelům za
účelem dosažení dostupnose komunikačních služeb.

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Kdy lze úpravu očekávat v praxi?
•

Do června 2018 má být v rámci řádného legislaevního postupu dosaženo dohody s Evropským
parlamentem.

•

Implementace směrnice do českého právního řádu.

•

Přímý účinek směrnice.

Děkujeme za pozornost

