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OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1. K Příloze č. 1 obecně 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je znepokojen rychlostí implementace Národního plánu obnovy. SP 

ČR žádá, aby vláda přikládala tomuto nástroji dostatečnou pozornost a důležitost a aby nastavila takové 

podmínky, které povedou ke splnění všech deklarovaných milníků, aby Česká republika využila celou 

alokaci na podporu transformace hospodářství, zlepšení kvality života v ČR a zefektivnění chodu státu. 

 

Navíc jsme přesvědčeni, že materiál nereflektuje dostatečně přesně aktuální stav u jednotlivých 

komponent a cílů. Některé z komponent označených zeleně (a tedy bez problémů) jsou již v delším 

časovém zpoždění a reálně je ohrožena jejich realizace. Zpožďování nevyhlašování výzev může znamenat 

problémy pro plnění milníků, které sice mají být naplněny až v příštích letech, ale nevyhlášení výzev 

zkracuje termíny pro realizaci projektů, navíc v době rostoucí inflace a problémů s rostoucími termíny 

dodávek či nedostatkem řady vstupů. Žádáme o jasnou odpověď, zda případné zpoždění či nerealizování 

jednoho či několika cílů NPO může vést k ohrožení čerpání finančních prostředků na celý plán. Žádáme, 

aby byly vyhlašovány výzvy, včas komunikovány a vlastníci nestanovovali limitace nad rámec 

schváleného NPO. 

 

I stávající předložené vyhodnocení identifikuje "pouze" 67 % jako bezproblémových. Žádáme o informaci, 

jaká konkrétní opatření jsou ze strany vlastníků a MPO navrhována vládě, aby se zajistilo plné naplnění 

"CID" a neohrozilo se čerpání. Jaký je postup u komponent, kde je výrazné riziko nesplnění termínů 

a milníků a již nyní je jasné, že splnění těchto milníků je nereálné? 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
2. K Příloze č. 1 Inventura, milníky a cíle – řádek 41 „Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G“ 

Předně si dovolujeme upozornit, že prodlevy ve vypsání výzvy a zahájení prací nejsou na straně 

soukromého sektoru, který již několikrát na schůzkách zástupců odvětví (Asociace provozovatelů 

mobilních sítí, České asociace elektronických komunikací a dalších) se zástupci ústředních orgánů státní 

správy mnohokrát deklaroval svou připravenost ucházet se o tyto prostředky a pracovat na dokrytí 

železničních koridorů 5G signálem.  

 

Požadujeme tak, aby se státní organizace mezi sebou dohodly a potřebný program odstartovaly.  
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Zároveň nesouhlasíme s tvrzením uvedeném ve zdůvodnění, týkající se upozornění Českého 

telekomunikačního úřadu (ČTÚ), že tyto dotace mohou být „problematickým aspektem“ v souvislosti 

s aukcemi kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3800 MHz. Na řadě jednání zástupci upozorňovali, že 

nejde o konflikt s aukčními podmínkami, protože vysílače postavené s pomocí dotace z NPO se nebudou 

započítávat do pokrytí, které vykazují držitelé práv ke kmitočtovým přídělům pro účely kontroly plnění 

podmínek aukce. Cílem programu je dokrytí 5G koridorů, tedy zvýšení kapacity sítě tak, aby signál fungoval 

i uvnitř vlaků v rychlosti a konzistenci, na kterou jsou zákazníci zvyklí. 

 

Pokud je „implementační odborná kapacita nedostatečná“ na straně ústředních orgánů státní správy, pak 

požadujeme tuto kapacitu doplnit. Uvítáme také případné prodloužení termínů 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K Příloze č. 1 Inventura, milníky a cíle – řádek 45 „Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v 

investičně náročných bílých místech na venkově“ 

Stejně jako v případě dokrytí 5G koridorů zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že by implementace tohoto 

cíle mohla způsobit kolizi s rozvojovými podmínkami aukce kmitočtů.  

 

Opakovaně upozorňujeme, že pokrytí, které bude výsledkem šíření signálu ze základnových stanic 

postavených na základě této výzvy, nebude započítáváno do pokrytí, které operátoři vykazují pro účely 

kontroly plnění podmínek aukce. Podobně jako v případě předchozího cíle (ř. 41) požadujeme doplnit 

odbornou a administrativní kapacitu tak, aby stát byl schopen tento program vůbec vyhlásit a bez 

problémů administrovat.  

 

Zároveň u obou cílů požadujeme, aby stát maximalizoval své úsilí o usnadnění získání územních 

rozhodnutí, která mají pro účely grantů vypsaných z NPO vydávat jednotlivé stavební úřady, právě 

z důvodů, které Delivery Unit píše v evaluaci NPO.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. K Příloze č. 1 Inventura, milníky a cíle – řádek 227 „Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu 

průmyslového výzkumu“ 

SP ČR žádá informaci o plnění reformy v komponentě 5.2 zaměřené na Ustavení Národní koordinační 

skupiny pro podporu průmyslového výzkumu, jelikož zdůvodnění považujeme za nedostatečné. 

 

Odůvodnění: 

Ve zdůvodnění je uvedeno, že je materiál v MPŘ a činnost skupiny se předpokládá v 1. Q 2022. Přitom 

připomínkové řízení bylo ukončeno 17. 12. 2021 a dosud neproběhlo ani vypořádání připomínek. Navíc 

bez splnění této reformy by v komponentě neměly být vyhlašovány soutěže. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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5. K Příloze č. 1 Inventura, milníky a cíle – řádek 246 „TREND a DOPRAVA 2020+“ 

SP ČR žádá, aby byla investice do mimořádné výzvy v programu TREND v komponentě 5.2 přesunuta při  

do části financované z evropských prostředků, a to při plánovaném navýšení prostředků NPO pro ČR.  

 

Odůvodnění: 

Podpora aplikovaného průmyslového výzkumu byla v posledních letech značně podfinancovaná, zejména 

v programu TREND, ač má velký potenciál přispět k posunu hospodářství k vyšší přidané hodnotě a plní 

jako jedna z mála komponent jedno z hlavních doporučení Evropské komise a Evropské rady (CSR). MPO 

má tento program již připravený a EK jej již prezentoval. Proto se SP ČR domnívá, že by investice z NPO 

mohla být určena na mimořádnou soutěž zacílenou na podporu výzkumných a vývojových projektů 

v environmentální a digitální oblasti, která bude oddělena od národní podpory. Tato mimořádná výzva by 

mohla mít nastavené specifické parametry i v reakci na aktuální výzvy a události. Zdůrazňujeme ale, že 

tato část TRENDu by byla dodatečná nad rámec stávajících a plánovaných programů z národních zdrojů 

 

Tato připomínka je zásadní. 


