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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že doprava vstupuje do nové éry, skutečnou výzvou pro místní orgány není 

vynakládat úsilí na něco, co již bylo vymyšleno, ale nalézt způsoby, jak zlepšit služby ve 

vztahu k potřebám mobility občanů v reálném čase. Digitalizace přináší významné 

strukturální změny dopravních systémů a společenství se nyní na základě nové filozofie 

zaměřené na uživatele začínají zabývat různými aspekty, například údaji a cestovními 

informacemi, plánováním sítí, prodejem jízdenek nebo kvalitou služeb. 

V této souvislosti je návrh Komise na bezplatné místní bezdrátové připojení ve střediscích 

veřejného života jak správně načasovaný, tak nezbytný, neboť poskytovatelům přináší nové 

příležitosti ke zlepšení jejich služeb. Návrh zároveň poskytuje mechanismus, na jehož základě 

může veřejná i soukromá sféra otevřeným a účinným způsobem spolupracovat v souladu se 

zásadami spolupráce a s nejvyšším cílem zlepšit služby.  

Urbanistům a veřejným orgánům odpovědným za dopravu zavedení bezplatných přístupových 

bodů Wi-Fi pomůže lépe zasadit současné vzorce mobily do kontextu, zejména v případech, 

kdy se tradiční nástroje, jako jsou statistiky, mohou ukázat jako nedostatečné. Údaje, které 

budou shromážděny, se pak použijí k posouzení stávajících politik a služeb, čímž se 

v reálném čase zajistí zpětná vazba, pokud jde o preference lidí při výběru cest, a zároveň 

podpoří cílené investice. Celkově budou příslušné orgány moci zvýšit bezpečnost na silnicích, 

optimalizovat dopravní trasy, snížit náklady na infrastrukturu a zmírnit nepohodlí způsobené 

přetížením dopravy a znečištěním. 

Spotřebitelům, kteří budou moci využívat bezplatné přístupové body Wi-Fi, to přinese vyšší 

úroveň konektivity a flexibility, neboť budou moci lépe využívat svého času, ale také lepší 

nabídky služeb veřejné dopravy. Také pro turisty bude Wifi4EU znamenat širší přístup a lepší 

informovanost v dané lokalitě.  

Ambiciózní návrh, který předložila Komise, je nicméně třeba vystavět na ustanoveních, která 

zajistí jednak jasná kritéria pro výběr příjemců, jednak kontinuitu i po navrhovaném životním 

cyklu projektů. Kromě toho je důležité, aby prostředky vyčleněné na zavedení hotspotů šly 

nad rámec zviditelnění EU a přispívaly k řešení skutečných potřeb v oblasti připojení. 

Navrhovatelka v zásadě návrh Komise podporuje s tou změnou, že by se tato iniciativa měla 

rozšířit tak, aby se vztahovala i na služby místní dopravy a turistické oblasti. To by zvýšilo 

účinnost přepravy v komunitách a spotřebitelům zároveň zajistilo vysoce kvalitní služby. 

Avšak za situace, kdy neexistuje žádná studie dopadu, ani nejsou k dispozici dostatečné 

finanční prostředky, navrhovatelka doporučuje, aby Komise stanovila jasná kritéria pro výběr 

společenství, která budou z výhod této iniciativy těžit, a zajistila důkladný přezkum všech 

projektů předložených k financování. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Jako jedno z opatření 

napomáhajících uskutečnění vize 

evropského internetového propojení 

podporuje zavádění místních bezdrátových 

přístupových bodů prostřednictvím 

zjednodušených postupů plánování a 

omezených regulačních překážek. Taková 

přístupová místa, včetně těch, která 

doplňují poskytování jiných veřejných 

služeb nebo mají nekomerční charakter, 

mohou významně přispět ke zlepšení 

současných a zavádění budoucích generací 

bezdrátových komunikačních sítí tím, že 

zvýší granularitu pokrytí v souladu s 

měnícími se potřebami. 

(2) Jako jedno z opatření 

napomáhajících uskutečnění vize 

evropského internetového propojení 

podporuje zavádění místních bezdrátových 

přístupových bodů prostřednictvím 

zjednodušených postupů plánování a 

omezených regulačních překážek. Taková 

přístupová místa, včetně těch, která 

doplňují poskytování jiných veřejných 

služeb nebo mají nekomerční charakter, 

mohou významně přispět ke zlepšení 

současných a zavádění budoucích generací 

bezdrátových komunikačních sítí tím, že 

zvýší granularitu pokrytí v souladu s 

měnícími se potřebami. Tyto přístupové 

body mohou být integrovány do evropské 

sítě s jediným systémem ověřování v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a.. 

 _________________ 

 1a. Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 

věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2 a) Politiky EU, které mají za cíl 

podporovat internetovou infrastrukturu a 

účinné využívání bezdrátového spektra a 

usilují o zvýšení konektivity evropských 

občanů díky snazšímu přístupu k 

internetu, by měly prosazovat koncept 

„internetu věcí“, a to se zvláštním 

ohledem na jeho potenciál pro růst, 

inovace, vylepšené aplikace a služby 

související se systémy veřejné dopravy. 

 

Pozměňovací návrh   3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Na základě sdělení, kterým se 

stanoví Evropská vize připojení k internetu 

pro jednotný digitální trh, a s cílem 

podpořit digitální začlenění by Unie měla 

podporovat poskytování bezplatného 

místního bezdrátového připojení ve 

střediscích místního veřejného života, 

včetně venkovních prostor přístupných 

široké veřejnosti, prostřednictvím cílené 

podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 a 

(EU) č. 283/201416 dosud neobsahují žádná 

ustanovení týkající se takové podpory. 

(3) Na základě sdělení, kterým se 

stanoví Evropská vize připojení k internetu 

pro jednotný digitální trh, a s cílem 

podpořit digitální začlenění by Unie měla 

podporovat poskytování volného, 

bezpečného, zabezpečeného, bezplatného a 

neomezeného místního bezdrátového 

připojení ve střediscích místního veřejného 

života, včetně venkovních prostor 

přístupných široké veřejnosti, a v 

prostředcích veřejné dopravy, 

prostřednictvím cílené podpory. Nařízení 

(EU) č. 1316/201315 a (EU) č. 283/201416 

dosud neobsahují žádná ustanovení týkající 

se takové podpory. 

_________________ _________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129), naposledy 

pozměněné nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze 

dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129), naposledy 

pozměněné nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze 

dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 
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1.7.2015, s. 1. 1.7.2015, s. 1. 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o 

hlavních směrech transevropských sítí v 

oblasti telekomunikační infrastruktury a o 

zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. 

L 86, 21.3.2014, s. 14. 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 o 

hlavních směrech transevropských sítí v 

oblasti telekomunikační infrastruktury a o 

zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. věst. 

L 86, 21.3.2014, s. 14. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Podpora tohoto druhu by měla 

podpořit subjekty působící ve veřejném 

zájmu, jako jsou například veřejné subjekty 

a poskytovatelé veřejných služeb, aby 

nabízely bezplatné místní bezdrátové 

připojení jako doplňkovou službu ke 

svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, 

že místní komunity mohou využívat výhod 

velmi rychlého širokého pásma ve 

střediscích veřejného života. Mezi tyto 

subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány 

místní správy, knihovny a nemocnice. 

(4) Podpora tohoto druhu by měla 

podpořit subjekty působící ve veřejném 

zájmu, a zejména místní a regionální 

subjekty, jako jsou například veřejné 

subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, 

aby nabízely volné, bezplatné a neomezené 

místní bezdrátové připojení jako 

doplňkovou službu ke svému veřejnému 

poslání, tak aby zajistily, že místní 

komunity mohou využívat výhod velmi 

rychlého širokého pásma ve střediscích 

veřejného života. Mezi tyto subjekty by 

mohly patřit obce a jiné orgány místní 

správy, knihovny a nemocnice, zdravotní 

střediska, školy, domovy pro důchodce, 

sirotčince, služby veřejné dopravy a 

dopravní infrastruktury, jako jsou stanice 

či terminály, služby spojené s cestovním 

ruchem a další subjekty zvláštního zájmu 

pro místní komunitu a její obyvatele. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Místní bezdrátové připojení by se 

mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, 

pokud je poskytováno bez odpovídající 

(5) Místní bezdrátové připojení by se 

mělo považovat za bezplatné a neomezené 

pouze tehdy, pokud je poskytováno bez 
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odměny, ať přímou platbou či jinými typy 

protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy a 

poskytování osobních údajů. 

odpovídající odměny, ať přímou platbou či 

jinými typy protihodnoty, včetně mimo 

jiné reklamy a poskytování osobních údajů. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Za účelem zaručení úspěchu této 

iniciativy a zviditelnění činnosti Evropské 

unie v této oblasti musí Komise zajistit, 

aby subjekty, které prostřednictvím této 

iniciativy uskutečňují projekty, a uživatelé 

byli řádně informováni o dostupnosti 

těchto služeb a současně se zviditelnila 

skutečnost, že finanční prostředky 

poskytla Evropská unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem ke zvláštnímu účelu a 

zaměření na místní potřeby by opatření 

mělo být uznáno za samostatný projekt 

společného zájmu v odvětví 

telekomunikací ve smyslu nařízení (EU) č. 

1316/2013 a (EU) č. 283/2014. 

(6) Vzhledem ke zvláštnímu účelu a 

zaměření na místní potřeby, zejména v 

případě méně rozvinutých oblastí s větší 

potřebou připojení, by opatření mělo být 

uznáno za samostatný projekt společného 

zájmu v odvětví telekomunikací ve smyslu 

nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 

283/2014. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k nekomerční povaze 

tohoto opatření a malému rozsahu 

(8) Vzhledem k nekomerční povaze 

tohoto opatření a malému rozsahu 
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předpokládaných jednotlivých projektů by 

administrativní zátěž měla být omezena na 

minimum. Z tohoto důvodu by opatření 

mělo být nyní či v budoucnu prováděno 

prostřednictvím nejvhodnějších forem 

finanční pomoci, zejména prostřednictvím 

grantů, které jsou k dispozici ve finančním 

nařízení. Opatření by se tedy nemělo opírat 

o finanční nástroje. 

předpokládaných jednotlivých projektů by 

administrativní zátěž měla být omezena na 

minimum. To by mělo být zajištěno 

zjednodušením postupu plánování a 

uvolněním regulačních požadavků. Z 

tohoto důvodu by opatření mělo být nyní či 

v budoucnu prováděno prostřednictvím 

nejvhodnějších forem finanční pomoci, 

zejména prostřednictvím grantů, které jsou 

k dispozici ve finančním nařízení. Opatření 

by se tedy nemělo opírat o finanční 

nástroje. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Vzhledem k omezenému dosahu 

každého jednotlivého místního 

bezdrátového přístupového bodu a nízké 

hodnotě jednotlivých projektů se 

neočekává, že přístupové body využívající 

finanční pomoc v rámci tohoto nařízení 

budou představovat konkurenci pro 

komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že 

tato finanční pomoc nepovede k 

nepřiměřenému narušení hospodářské 

soutěže a k vytěsnění soukromých investic 

nebo vytváření překážek, které soukromé 

investory odradí, mělo by být opatření 

omezeno na projekty, které nezdvojují již 

stávající soukromé či veřejné nabídky 

podobných vlastností v téže oblasti. Tím 

by neměla být vyloučena dodatečná 

podpora na zavádění v rámci této iniciativy 

z financování z veřejných či soukromých 

zdrojů. 

(9) Vzhledem k omezenému dosahu 

každého jednotlivého místního 

bezdrátového přístupového bodu a nízké 

hodnotě jednotlivých projektů se 

neočekává, že přístupové body využívající 

finanční pomoc v rámci tohoto nařízení 

budou představovat konkurenci pro 

komerční nabídky. Aby bylo zajištěno, že 

tato finanční pomoc nepovede k 

nepřiměřenému narušení hospodářské 

soutěže a k vytěsnění soukromých investic 

nebo vytváření překážek, které soukromé 

investory odradí, mělo by být opatření 

omezeno na projekty, které nezdvojují již 

stávající soukromé či veřejné nabídky v 

téže oblasti. Tím by neměla být vyloučena 

dodatečná podpora na zavádění v rámci 

této iniciativy z financování z veřejných či 

soukromých zdrojů. Tento program by měl 

být slučitelný s národními a regionálními 

operačními programy a měl by je 

doplňovat, především programy, které 

jsou financované z prostředků EFRR, a 

vytvářet tak mezi nimi synergie. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) S cílem zajistit, aby internetové 

připojení v souladu s tímto nařízením bylo 

rychle k dispozici, by finanční pomoc měla 

být prováděna s využitím co nejširšího 

rozsahu internetových nástrojů, které 

umožňují rychlé podávání a vyřizování 

žádostí a měla by podporovat provádění, 

monitorování a audity zřízených místních 

bezdrátových přístupových bodů. 

(10) S cílem zajistit, aby internetové 

připojení v souladu s tímto nařízením bylo 

rychle k dispozici, by finanční pomoc měla 

být prováděna prostřednictvím 

zjednodušeného správního postupu a s 

využitím standardizované dokumentace a 

co nejširšího rozsahu internetových 

nástrojů jak internetových, tak dalších 

konvenčních nástrojů, které umožňují 

rychlé podávání a vyřizování žádostí a 

měla by podporovat provádění, 

monitorování a audity zřízených místních 

bezdrátových přístupových bodů. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Vzhledem k potřebám 

internetového připojení v Unii a 

naléhavosti potřeby podpořit přístupové 

sítě, které mohou v celé EU přinést 

internetové připojení vysoké kvality 

založené na širokopásmových službách s 

velmi vysokou rychlostí, by finanční 

pomoc měla usilovat o zeměpisně 

vyvážené rozdělení. 

(11) Vzhledem k potřebám 

internetového připojení v Unii a 

naléhavosti potřeby podpořit přístupové 

sítě, které mohou v celé EU přinést 

internetové připojení vysoké kvality 

založené na širokopásmových službách s 

vysokou rychlostí, jak je definováno ve 

sdělení Komise ze dne 14. září 2016 

nazvaném „Připojení pro 

konkurenceschopný jednotný digitální trh 

– na cestě k evropské gigabitové 

společnosti“, které uvádí cíl pro rok 2025, 

jímž je zajistit, aby všechny evropské 

domácnosti měly rychlost připojení k 

internetu alespoň 100 Mbps, by finanční 

pomoc měla usilovat o regionálně 

vyvážené rozdělení, které zahrne také 

vzdálené a přeshraniční oblasti, jež často 

trpí nedostatečným soukromým pokrytím 

sítí, přičemž se podpoří zásada 
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všeobecného přístupu pro občany ve 

prospěch informační společnosti a 

zvláštní pozornost bude věnována 

venkovským, nejvzdálenějším, ostrovním, 

příhraničním a horským oblastem. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) V souladu s článkem 349 SFEU by 

měla být v souvislosti se zeměpisně 

vyváženým rozdělením věnována 

pozornost zvláštním opatřením pro 

nejvzdálenější regiony vzhledem k jejich 

odlehlosti a nákladům na přístup k 

internetu a širokopásmovým službám s 

vysokou rychlostí. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Vzhledem k významu potřeb v 

oblasti připojení v Evropské unii je 

důležité, aby Komise vypracovala 

dlouhodobou strategii pro zavádění 

bezdrátových přístupových bodů, čímž se 

zaručí kontinuita programu i po 

navrhovaných třech letech a zároveň 

zajistí, aby se vybudovaná infrastruktura 

po skončení období financování 

nevyužívala ke komerčním účelům. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) Vzhledem k nekomerční povaze 

opatření musí Komise a členské státy 

rovněž dohlédnout na to, aby vytvořená 

infrastruktura nebyla komerčně 

využívána po skončení finančního období. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) opatření v oblasti poskytování 

bezplatného místního bezdrátového 

připojení v místních komunitách jsou 

financována formou grantů nebo jinými 

formami finanční pomoci, než jsou 

finanční nástroje. 

c) opatření v oblasti poskytování 

bezplatného, neomezeného, bezpečného a 

zabezpečeného místního bezdrátového 

připojení v místních komunitách jsou 

financována formou grantů nebo jinými 

formami finanční pomoci, než jsou 

finanční nástroje. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Opatření v oblasti poskytování 

bezplatného místního bezdrátové připojení 

v místních komunitách jsou financována z 

finanční pomoci Unie až do 100 % 

způsobilých nákladů, aniž je tím dotčena 

zásada spolufinancování. 

„Opatření v oblasti poskytování 

bezplatného a bezpečného místního 

bezdrátové připojení v místních 

komunitách jsou financována z finanční 

pomoci Unie až do 100 % způsobilých 

nákladů, aniž je tím dotčena zásada 

spolufinancování. 

(Ochrana údajů je zásadní, a proto by internetové připojení mělo být nejen bezplatné, ale také 

bezpečné.) 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) „místními bezdrátovými 

přístupovými body“ se rozumí zařízení 

malých rozměrů, s nízkým výkonem a 

malého dosahu, využívající na 

nevýhradním základě rádiové spektrum, 

jehož dostupnost a efektivní využívání pro 

tento účel je harmonizováno na úrovni 

Unie, a uživatelům bezdrátový přístup k 

elektronické komunikační síti; 

h) „místními bezdrátovými 

přístupovými body“ se rozumí zařízení 

malých rozměrů, s nízkým výkonem a 

malého dosahu, využívající na 

nevýhradním základě rádiové spektrum, 

jehož dostupnost a efektivní využívání pro 

tento účel je harmonizováno na úrovni 

Unie, a uživatelům bezplatný místní 

bezdrátový přístup k elektronické 

komunikační síti; 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podpora poskytování bezplatného 

místního bezdrátového připojení v místních 

komunitách. 

c) podpora poskytování bezplatného, 

bezpečného a zabezpečeného místního 

bezdrátového připojení v místních 

komunitách, která bude zaručovat 

minimální přenosovou rychlost 100 Mbps 

nebo standardně nejvyšší dostupnou 

rychlost na trhu a zahrnovat rovněž 

služby související s udržitelnou mobilitou. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Čl. 5 – odst. 5a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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5a. Opatření podporující projekty 

společného zájmu v oblasti poskytování 

bezplatného místního bezdrátového 

připojení v místních komunitách, jsou 

podporovány: 

5a. Opatření podporující projekty 

společného zájmu v oblasti poskytování 

bezplatného a bezpečného místního 

bezdrátového připojení v místních 

komunitách, jsou podporovány: 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Čl. 6 – odst. 8 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Opatření podporující projekty 

společného zájmu v oblasti poskytování 

bezplatného místního bezdrátového 

připojení v místních komunitách splňují 

podmínky stanovené v oddíle 4 přílohy. 

8a. Opatření podporující projekty 

společného zájmu v oblasti poskytování 

bezplatného a bezpečného místního 

bezdrátového připojení v místních 

komunitách splňují podmínky stanovené v 

oddíle 4 přílohy. 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Opatření, jejichž cílem je poskytování 

bezplatného místního bezdrátového 

připojení ve střediscích veřejného života, 

včetně veřejných prostor přístupných 

široké veřejnosti, které hraje důležitou roli 

ve veřejném životě místních komunit, jsou 

způsobilá pro finanční pomoc. 

Opatření, jejichž cílem je poskytování 

bezplatného, bezpečného a zabezpečeného 

místního bezdrátového připojení ve 

střediscích veřejného života, včetně 

veřejných prostor přístupných široké 

veřejnosti, které hraje důležitou roli ve 

veřejném životě místních komunit, jsou 

způsobilá pro finanční pomoc, a to včetně 

služeb veřejné dopravy a turistických 

oblastí. 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty 

s veřejným posláním, jako jsou například 

místní orgány a poskytovatelé veřejných 

služeb, aby poskytovali bezplatné místní 

bezdrátové připojení prostřednictvím 

zřízení místních bezdrátových 

přístupových bodů. 

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty 

s veřejným posláním, jako jsou například 

místní orgány a poskytovatelé veřejných 

služeb, aby poskytovali bezplatné, 

bezpečné a zabezpečené místní bezdrátové 

připojení prostřednictvím zřízení místních 

bezdrátových přístupových bodů nebo ve 

spojení s poskytováním služeb veřejné 

dopravy. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a. bezplatné, snadno dostupné a 

využívá nejmodernější zařízení a 

a. bezplatné, bezpečné, snadno 

dostupné a využívá nejmodernější zařízení 

a 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) vybízí k lepšímu začlenění 

místních komunit do jednotného 

digitálního trhu a k posílení rozvoje 

inovativních digitálních služeb a aplikací, 

které poskytují místní malé a střední 
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podniky a podniky v oblasti dopravy a 

cestovního ruchu; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Projekty duplikující již stávající soukromé 

nebo veřejné nabídky podobných 

vlastností, včetně kvality, v téže se 

nezahrnují. 

Projekty duplikující již stávající soukromé 

nebo veřejné nabídky podobných 

vlastností, včetně kvality, nebo 

překrývající se s těmito nabídkami v téže 

oblasti se nezahrnují. Místní bezdrátové 

přístupové body financované v souladu s 

tímto nařízením pokrývají především 

veřejné prostory. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 1 – pododstavec 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dostupné rozpočtové prostředky jsou 

přidělovány geograficky vyváženým 

způsobem projektům, které splňují výše 

uvedené podmínky, pokud jde o obdržené 

návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je 

dřív na řadě. 

Dostupné rozpočtové prostředky jsou 

přidělovány při zachování zeměpisné 

vyváženosti mezi členskými státy na 

projekty, které splňují výše uvedené 

podmínky, pokud jde o obdržené návrhy, 

přičemž zvláštní pozornost je třeba 

věnovat ostrovům, nejvzdálenějším 

regionům (podle článku 349 SFEU), 

horským a přeshraničním oblastem a 

menším a zaostávajícím místním 

komunitám. 
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