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V Praze dne 11. října 2018
Vážený pane prezidente,
v reakci na Váš dopis ze dne 5. října 2018, ve věci názoru ČTÚ na existenci překážek využití
technologií pracujících v kmitočtových pásmech pod 30 GHz pro spoje bod-bod z hlediska uznatelnosti
nákladů v rámci výzev pro podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice, uvádím
níže své vyjádření.
Především musím upozornit, že zástupci Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“)
nejsou přímými účastníky probíhajících jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále též
„MPO“) a zástupci odborné platformy, zastřešující podnikatelské subjekty na trhu, při přípravě druhé
dotační výzvy. Z tohoto důvodu proto nejsme seznámeni s aktuálními záměry MPO k nastavení kritérií
uznatelnosti nákladů v rámci nové dotační výzvy. Nicméně vzhledem k dosavadnímu využití těchto
pásem pro spoje bod-bod i v rámci poskytování služeb vysokorychlostního přístupu, a s přihlédnutím k
principu technologické neutrality, nevidíme překážky pro to, aby taková řešení byla využita i
v projektech zamýšlených pro novou dotační výzvu. To samozřejmě za předpokladu splnění ostatních
podmínek stanovených správcem dotačního programu.
Samozřejmě musím upozornit, že charakter využití dotčených pásem (především v pásmech 10
a 17 GHz) je v České republice do značné míry specifický ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.
Pokud by pak v budoucnu byl ČTÚ nucen upravit podmínky z důvodů případné evropské harmonizace,
bylo by samozřejmě třeba toto respektovat i v již realizovaných dotovaných projektech. V takovém
případě však ČTÚ předpokládá, že by byly provedeny nezbytné úpravy realizovaného řešení, a to zřejmě
již bez nároku na úhradu takto vyvolaných nákladů v rámci dotačního programu. Současně však Vás
musím informovat, že ČTÚ aktuálně nedisponuje žádnou informací, že by taková harmonizace byla
plánovaná. Současně samozřejmě musím připomenout, že podmínky výzev předmětného dotačního
programu, a rozhodnutí o jejich aplikaci, včetně přípustnosti jednotlivých technologických řešení, jsou
v působnosti MPO.
Vážený pane prezidente, věřím, že výše uvedené vyjádření pomůže objasnit pozici ČTÚ k dané
problematice. V případě potřeby mne prosím neváhejte kontaktovat.
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