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Návrh nařízení (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise, kterým se stanoví 
evropská vize internetového připojení 
občanů a podniků na jednotném digitálním 
trhu14, popisuje řadu možných opatření, 
která umožní zvýšit propojení v Evropské 
unii.

(1) Sdělení Komise ze dne 14. září 2016 
nazvané „Připojení pro 
konkurenceschopný jednotný digitální trh 
– na cestě k evropské gigabitové 
společnosti“, kterým se stanoví evropská 
vize internetového připojení občanů, 
veřejných institucí a podniků na jednotném 
digitálním trhu, popisuje řadu možných 
opatření, která umožní zvýšit propojení v 
Evropské unii.

__________________
14 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Připojení pro 
konkurenceschopný jednotný digitální trh 
– na cestě k evropské gigabitové 
společnosti (COM(2016)587).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise ve svém sdělení ze dne 26. 
srpna 2010 nazvaném „Digitální agenda 
pro Evropu“ připomíná, že ve strategii 
Evropa 2020 je zdůrazněn význam 
zavedení širokopásmového připojení pro 
podporu sociálního začlenění a 
konkurenceschopnosti v Unii a opětovně 
stanoven cíl zajistit, aby do roku 2020 
měli všichni občané Unie přístup k 
mnohem vyšším internetovým rychlostem 
než 30 Mb/s a nejméně polovina 
domácností v Unii měla internetové 
připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

Pozměňovací návrh 3

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 bezdrátových 
komunikačních sítí, ale zejména by měla 
přispět k zavádění budoucích generací 
takových sítí tím, že zvýší granularitu 
pokrytí v souladu s měnícími se potřebami. 
Tato přístupová místa by měla být 
schopná tvořit část sítě s jednotným 
systémem ověřování použitelným na celém 
území Unie, a do systému by měly mít 
možnost se zapojit i další sítě bezplatného 
místního bezdrátového připojení. Systém 
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by měl být v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/6791a a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/21201b a 
nemělo by být povoleno využívání údajů 
ke komerční reklamě nebo jiným 
komerčním účelům.
__________________
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).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 
2015, kterým se stanoví opatření týkající 
se přístupu k otevřenému internetu a mění 
směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 
a právech uživatelů týkajících se sítí a 
služeb elektronických komunikací 
a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu 
ve veřejných mobilních komunikačních 
sítích v Unii (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V souvislosti s tímto nařízením je 
místní bezdrátové připojení bezplatné a 
neomezené, což znamená, že je 
poskytováno bez odpovídající odměny, ať 
přímou platbou či jinými typy 
protihodnoty, včetně mimo jiné komerční 
reklamy a poskytování osobních údajů ke 
komerčním účelům, a aniž by byla 
dotčena omezení požadovaná v rámci 
právních předpisů Unie nebo v rámci 
vnitrostátních právních předpisů, které 
jsou v souladu s unijním právem, a také 



PE605.624/ 4

CS

nutnost zajistit hladké fungování sítě a 
zvláště nutnost zajistit spravedlivé 
přidělování kapacity mezi uživateli v době 
špičky, a to neomezeně, kdy neexistuje 
žádné omezení doby, během níž může být 
uživatel připojen, nebo omezení 
v uživatelské rychlosti nebo objemu dat.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Konkurenční trh a v budoucnu 
použitelný legislativní rámec, který 
stimuluje inovace, transevropské sítě a 
struktury, a nové obchodní modely jsou 
hlavní hnací silou investic do sítí s velmi 
vysokou kapacitou, které mohou 
poskytnout připojení občanům v celé Unii.

Pozměňovací návrh 6

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. 283/20141616 dosud neobsahují 
žádná ustanovení týkající se takové 
podpory.

(3) Na základě sdělení Komise ze dne 
14. září 2016 a s cílem podpořit digitální 
začlenění a předcházet zaostávání 
vzdálených míst a venkovských oblastí by 
Unie měla podporovat poskytování 
kvalitního místního bezdrátového připojení 
bezplatně a neomezeně ve střediscích 
místního veřejného života, včetně 
venkovních prostor přístupných široké 
veřejnosti, prostřednictvím cílené podpory. 
Nařízení (EU) č. 1316/201315 ani (EU) č. 
283/201416 dosud neobsahuje žádná 
ustanovení týkající se takové podpory.

__________________ __________________
15Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 
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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, 
1.7.2015, s. 1.

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, 
1.7.2015, s. 1.

16Nařízení 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. ABM:

16Nařízení 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. ABM:

Pozměňovací návrh 7

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, jako jsou například subjekty 
veřejného sektoru a poskytovatelé 
veřejných služeb, aby nabízely místní 
bezdrátové připojení, které je bezplatné a 
neomezené, jako doplňkovou službu ke 
svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, 
že lidé v místních komunitách mohou 
zlepšit své digitální dovednosti a využívat 
výhod velmi rychlého širokého pásma ve 
střediscích veřejného života. Mezi tyto 
subjekty by mohly patřit obce, skupiny 
obcí, společnosti pověřené výkonem 
veřejné služby a vlastněné obcemi, 
nezisková družstva, komunitní centra a 
jiné orgány a instituce místní správy.

(Aby se zajistila konzistentnost formulace navržené Parlamentem ve všech jazycích, termín 
„gratuita e livre de restrições“ by měl v angličtině odpovídat výrazu „free of charge and free 

from restriction“.)

Pozměňovací návrh 8
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Bezplatné místní bezdrátové 
připojení by mělo mimo jiné přispět ke 
zlepšení územní a sociální soudržnosti, 
zejména v místech s omezeným přístupem 
k internetu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zlepšení přístupu k rychlému a 
ultrarychlému širokopásmovému 
připojení a službám informačních a 
komunikačních technologií, zejména v 
odlehlých oblastech, by mohlo zvýšit 
kvalitu života jednotlivců tím, že jim 
usnadní přístup ke službám (např. 
elektronickému zdravotnictví a 
elektronické veřejné správě) a zajistí 
rozvoj místních malých a středních 
podniků (MSP). Orgány by proto měly 
zajistit, aby nikdo nezůstal stranou a aby 
internetový obsah a online služby byly 
přístupné pro všechny.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Za účelem zaručení úspěchu tohoto 
nařízení a zviditelnění činnosti Unie v této 
oblasti musí Komise zajistit, aby subjekty, 
které rozvíjejí projekty podle tohoto 
nařízení, poskytovaly koncovým 
uživatelům co nejvíce informací o 
dostupnosti těchto služeb a aby se 
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současně zviditelnilo financování, jež 
poskytla Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Hodnoty a přínosy Unie by měl 
prosazovat informativní dokument, v 
němž bude objasněn účel služeb 
bezplatného místního bezdrátového 
připojení. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pokrytí venkovských oblastí 
poskytované novými přístupovými sítěmi 
zůstává výrazně slabší než pokrytí 
městských oblastí a pokrytí pevnými 
technologiemi je ve venkovských 
oblastech zajištěno pouze u 28 % 
domácností.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zavedení sítě 5G do roku 2020 by 
mělo být hlavní prioritou jednotného 
digitálního trhu, vzhledem k jeho 
rozhodujícímu významu pro celosvětovou 
konkurenceschopnost, růst, inovace a 
výzkumný potenciál Unie. V zájmu řešení 
klíčových otázek je třeba využívat 
prostředky Unie účinně a adekvátně. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k nekomerční povaze 
tohoto opatření a malému rozsahu 
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.

(8) Vzhledem k nekomerční povaze 
tohoto opatření a malému rozsahu 
předpokládaných jednotlivých projektů by 
administrativní zátěž měla být omezena na 
minimum a úměrná předpokládaným 
přínosům, přičemž by měla zohledňovat 
potřebu odpovědnosti a optimální 
rovnováhy mezi zjednodušením a 
kontrolou. Z tohoto důvodu by opatření 
mělo být nyní či v budoucnu prováděno 
prostřednictvím nejvhodnějších forem 
finanční pomoci, zejména prostřednictvím 
grantů, například poukázek, které jsou k 
dispozici ve finančním nařízení. Opatření 
by se tedy nemělo opírat o finanční 
nástroje. Měla by platit zásada řádného 
finančního řízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k omezenému objemu 
finančních prostředků a pravděpodobnosti 
vysokého počtu žádostí by měla být přijata 
opatření, která by zjednodušila 
administrativní postupy s cílem urychlit 
přijímání rozhodnutí. Nařízení (EU) č. 
1316/2013 by mělo být pozměněno tak, 
aby členské státy mohly podpořit kategorie 
návrhů v souladu s kritérii stanovenými v 
oddíle 4 přílohy nařízení (EU) č. 
283/2014, aby se žádosti nemusely 
schvalovat jednotlivě a aby se zajistilo, že 
v případě grantů udělených podle tohoto 
nařízení nebude povinné provádět 
certifikací výdajů a podávat každoročně 
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zprávu Komisi.

Pozměňovací návrh 16

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 bezplatné 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, neboť na základě 
takovéhoto propojení zdrojů by bylo 
možné dosáhnout lepších výsledků, což by 
mohlo přilákat další soukromé investice a 
vést ke zpřístupnění internetového 
připojení širšímu okruhu uživatelů. V této 
souvislosti je nezbytné zajistit součinnost s 
dalšími vnitrostátními a unijními fondy, 
včetně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, aby se dosáhlo co nejlepších 
výsledků nejen z hlediska přístupnosti pro 
občany, ale také z hlediska sociální 
soudržnosti a přispělo k překonávání 
digitální propasti v méně rozvinutých 
regionech.

Pozměňovací návrh17
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při přidělování dostupných 
rozpočtových prostředků by měla být 
zachována zeměpisná vyváženost, aby byly 
podporovány projekty ve všech členských 
státech. Při přidělování by se mělo rovněž 
přihlížet k tomu, že je nezbytné řešit 
otázku digitální propasti. Tyto zásady, 
jejichž cílem je zajistit zeměpisnou 
vyváženost a společnost podporující 
začlenění, by měly být zahrnuty do 
příslušných pracovních programů 
přijímaných podle nařízení (EU) č. 
1316/2013 a tohoto nařízení a uváděny ve 
výzvách k předkládání návrhů a měly by 
případně umožňovat zvýšenou účast 
žadatelů z členských států, v nichž byla 
účast relativně nízká a soustředila se na 
oblasti, které podle členských států nebo 
Komise z hlediska připojení nebo digitální 
gramotnosti zaostávají.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Upřednostňování místních malých a 
středních podniků v rámci zadávání 
veřejných zakázek a instalace zařízení s 
ohledem na poskytování místního 
bezdrátového připojení v souladu s tímto 
nařízením by mohlo zachovat potenciál v 
oblasti inovací a vytváření kvalitních 
pracovních míst v obcích.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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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 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. Komise 
by měla informace o plánovaných 
opatřeních a příslušných podmínkách 
sdělit co nejdříve místním orgánům, aby 
jim umožnila zahájit přípravu a zapojit se, 
jakmile budou zveřejněny výzvy k 
předkládání návrhů. Komise a příslušné 
orgány v členských státech by rovněž měly 
učinit vše pro to, aby se vytvořilo potřebné 
povědomí o tomto programu.

Pozměňovací návrh 20

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 velmi 
vysokou rychlostí, a zároveň přispět k 
dosažení cílů evropské gigabitové 
společnosti, by finanční pomoc měla 
usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení a 
překonání digitální propasti, přičemž by 
měla také prosazovat přístup pro občany 
ve prospěch informační společnosti a 
podporovat oblasti s relativně nízkou 
úrovní vysokorychlostního 
širokopásmového připojení.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Příjemci by rovněž měli být povinni 
poskytovat bezplatné místní bezdrátové 
připojení po dobu nejméně tří let.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení by měla být proveditelná a 
dlouhodobě udržitelná. Této 
proveditelnosti a udržitelnosti by mělo být 
dosaženo poskytnutím technických 
nástrojů, které zajistí dlouhodobou 
efektivitu daných opatření s využitím 
technologie, kterou příjemci a 
poskytovatelé služeb aktualizují a udržují 
bezpečnou pro potřeby uživatelů.

Pozměňovací návrh 23

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 
místního bezdrátového připojení, jež je 
bezplatné a neomezené, v místních 
komunitách jsou financována formou 
grantů nebo jinými formami finanční 
pomoci, než jsou finanční nástroje.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V článku 22 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Potvrzení výdajů a každoroční 
poskytování informací Komisi, o nichž se 
hovoří ve druhém a třetím odstavci tohoto 
článku, není povinné v případě grantů 
udělených podle čl. 4 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU) č. 283/2014*.“
________________
* 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 25

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, ale s velkou šířkou pásma, 
využívající na nevýhradním základě 
rádiové, infračervené nebo viditelné 
spektrum, jehož dostupnost a efektivní 
využívání pro tento účel je harmonizováno 
na úrovni Unie a jež uživatelům umožňuje 
bezdrátový přístup k elektronické 
komunikační síti.
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Odůvodnění

Měly by být zahrnuty nově se objevující technologie uznané evropským kodexem pro 
elektronické komunikace, jako například Li-Fi, které nevyužívají rádiové vlny, ale světlo, a to 
s ohledem na jejich potenciál, pokud jde o veřejná prostranství, jako jsou nemocnice, kde 
rádiové vlny nemusí být nejvhodnější.
Přenosová rychlost by neměla být ovlivněna s ohledem na to, že v některých obdobích bude k 
přístupovému bodu připojen velký počet uživatelů.

Pozměňovací návrh 26

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 vysoce 
kvalitního místního bezdrátového 
připojení, jež je bezplatné a neomezené, v 
místních komunitách.

Pozměňovací návrh 27

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 
vysoce kvalitního místního bezdrátového 
připojení, jež je bezplatné a neomezené, v 
místních komunitách splňují podmínky 
stanovené v oddíle 4 přílohy.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 283/2014
Příloha – oddíl 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V příloze se vkládá nový oddíl, který 
zní:

6. V příloze se doplňuje nový oddíl, 
který zní:

ODDÍL 4. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ V 
MÍSTNÍCH KOMUNITÁCH

„ODDÍL 4. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 
V MÍSTNÍCH KOMUNITÁCH

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 
místního bezdrátového připojení, jež je 
bezplatné a neomezené, ve střediscích 
místního veřejného života, včetně 
venkovních prostor přístupných široké 
veřejnosti, které hrají důležitou roli ve 
veřejném životě místních komunit, jsou 
způsobilá pro finanční pomoc. Kvůli 
dostupnosti se tato opatření v co největší 
možné míře vyhnou potenciálním 
jazykovým bariérám.

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 
veřejného sektoru ve smyslu čl. 3 odst. 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2102*, aby poskytovaly 
bezplatné místní bezdrátové připojení 
prostřednictvím zřízení místních 
bezdrátových přístupových bodů.

Způsobilé orgány mohou použít finanční 
pomoc na zavedení bezplatného místního 
bezdrátového připojení v místech, která 
jsou nejvhodnější a přístupná pro 
komunitní využití, mimo jiné v neveřejně 
vlastněných prostorách.

Projekty na poskytování bezdrátového 
připojení prostřednictvím bezplatných 
místních bezdrátových přístupových bodů 
mohou obdržet financování, pokud:

Projekty na poskytování bezdrátového 
připojení prostřednictvím bezplatných 
místních bezdrátových přístupových bodů 
mohou obdržet financování, pokud:

1) jsou prováděny subjektem působícím 
ve veřejném zájmu schopným naplánovat 
zřízení vnitřních či venkovních místních 
bezdrátových přístupových bodů ve 
veřejných prostorách a vykonávat nad nimi 
dohled;

1) jsou prováděny subjektem veřejného 
sektoru schopným naplánovat zřízení 
vnitřních či venkovních místních 
bezdrátových přístupových bodů ve 
veřejných prostorách a vykonávat nad nimi 
dohled, jakož i zajistit financování 
provozních nákladů po dobu nejméně tří 
let;

2) jsou založeny na širokopásmovém 
připojení s velmi vysokou rychlostí, které 
umožňuje uživatelům vysokou kvalitu 

2) jsou založeny na širokopásmovém 
připojení s velmi vysokou rychlostí, které 
umožňuje uživatelům vysokou kvalitu 
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internetového připojení, které je internetového připojení, které je 

a. bezplatné, snadno dostupné a 
využívá nejmodernější zařízení a 

a. bezplatné, snadno dostupné a 
využívá nejmodernější zařízení, přičemž 
těží z optimálních technologických řešení 
a řídí se osvědčenými normami v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, a

b. podporuje přístup k inovativním 
digitálním službám, jako jsou například 
služby nabízené prostřednictvím 
infrastruktur digitálních služeb; 

b. podporuje přístup k inovativním 
digitálním službám, jako jsou například 
služby nabízené prostřednictvím 
infrastruktur digitálních služeb;

3) používá společnou vizuální identitu, 
kterou poskytuje Komise, a odkaz na 
související internetové nástroje.

3) používá společnou vizuální identitu, 
kterou poskytuje Komise, a odkaz na 
související internetové nástroje;
3a) respektují zásadu technologické 
neutrality, využívají veřejné prostředky 
efektivním způsobem a jsou schopny 
přizpůsobit projekty nejlepším 
technologickým nabídkám.

Projekty duplikující již stávající soukromé 
nebo veřejné nabídky podobných 
vlastností, včetně kvality, v téže se 
nezahrnují.

Projekty duplikující již stávající bezplatné 
soukromé nebo veřejné nabídky 
podobných vlastností, včetně kvality, v 
téže oblasti se nezahrnují.

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 při 
zachování geografické vyváženosti v 
členských státech přidělovány projektům, 
které splňují výše uvedené podmínky, 
pokud jde o obdržené návrhy, a podle 
zásady „kdo dřív přijde, je dříve na řadě“, v 
souladu s pracovními programy, které 
přispívají k hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie a podporují 
digitální začlenění.
Členské státy mohou přidělit vlastní zdroje 
nebo prostředky z evropských 
strukturálních a investičních fondů na 
rozvoj doplňkových služeb a nabídek, 
které posilují udržitelnost projektů.
Projekty financované podle tohoto oddílu 
musí být v provozu a pečlivě 
monitorovány Komisí po dobu nejméně tří 
let. Monitorování projektu ze strany 
Komise pokračuje i po skončení 
provozního období s cílem poskytnout 
přehled o jeho funkčnosti a případném 
vkladu pro budoucí iniciativy.
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__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).“


