SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
295.
USNESENÍ SENÁTU
ze 12. schůze, konané dne 21. srpna 2013
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací /senátní
tisk č. N 53/09/
Senát
I.

1. uvědomuje si
klíčový
význam
informačních
a
komunikačních
pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky;

technologií

2. podporuje proto,
v souladu s usnesením Senátu č. 173 z 25. dubna 2013 k Digitální agendě
pro Evropu, iniciativy Evropské unie, jejichž cílem je budování počítačových
sítí, zvyšování počítačové gramotnosti, rozvoj elektronických služeb veřejné
správy, posilování kybernetické bezpečnosti a dokončení jednotného
digitálního trhu;
II.

1. poukazuje
na značný deficit klíčové síťové infrastruktury, který v některých oblastech
moderních telekomunikačních technologií vykazují nové členské státy, a to
včetně ČR;
2. souhlasí
proto s návrhem Evropské komise, jehož cílem je urychlit zavádění
vysokorychlostních počítačových sítí, snížit náklady výstavby infrastruktury,
omezit její negativní vliv na životní prostředí a v důsledku rozšířit dostupnost
moderních telekomunikačních technologií pro všechny občany EU;
3. upozorňuje,
že návrh nařízení představuje výrazné nucené omezení práv vlastníků
pozemků, na nichž se infrastrukturní sítě na základě soukromoprávních smluv
nacházejí (povinnost strpět bezplatné umístění další sítě, stavební práce a
zvýšené potřeby údržby s tím spojené), jakož i vlastníků budov (povinnost
vybavit nově stavěnou nebo rekonstruovanou budovu na vlastní náklady

fyzickou infrastrukturou pro vysokorychlostní připojení), aniž by se právní
postavení těchto osob komplexně řešilo, což vyvolává otázku souladu návrhu
s ochranou základních práv;
4. požaduje proto,
aby bylo v návrhu nařízení výslovně potvrzeno, že členské státy upraví tyto
problematické otázky tak, aby nařízení neohrozilo ochranu základních práv
požadovanou jejich ústavami;
5. připomíná,
že rozvojové strategie vysokorychlostních telekomunikačních sítí v EU musí
respektovat národní strategie rozvoje širokopásmových sítí a elektronické
veřejné správy;
III.

1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a
o dalším vývoji projednávání;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Vladimír Plaček v. r.
ověřovatel Senátu

