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Vážený pane předsedo vlády,

jménem podepsaných asociací, reprezentující poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více
nežli polovinu domácností v České republice mi prosím dovolte poděkovat Vám a Vaší Vládě za
schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely.
Tato změna, indikovaná v Akčním plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování
a výstavby sítí elektronických komunikací, bude mít pozitivní vliv na rozvoj služeb elektronických
komunikací v regionech, snížení rozdílů mezi malými obcemi a městy a v neposlední řadě přispěje
k vyšší robustnosti celé české infrastruktury.
Jako zástupci firem investujících do vysokorychlostních sítí zároveň vyjadřujeme pevné přesvědčení, že
Vaše Vláda i v dalších krocích podpoří změny navržené ve výše zmíněném Akčním plánu, bez kterých
není možné účinně zrychlit výstavbu digitální infrastruktury.
Zejména z pohledu malých a středně velkých firem mezi takové důležité body patří zkrácení odpisové
doby telekomunikační infrastruktury, kterou je nyní nutné rozepisovat na období 20 let podobně jako
železniční svršky. Chceme-li vyhovět požadavkům digitálního věku a zároveň podpořit konkurence
schopnost trhu elektronických komunikací, který mimo jiné předpokládá rozvoj 5G služeb a
vysokorychlostní připojení s kapacitou 100 Mbps a větší pro každou domácnost, je nutné stavět sítě

dříve nepředstavitelné hustoty. Jsme přesvědčení, že takové opatření zvýší racionalitu investic
v oblastech s nižší hustotou obyvatelstva, tedy v obcích neměstského charakteru.
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