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Předmět: Informace o dotačním projektu NIO27 na pokrytí FTTH optickými sítěmi 
  

Společnost INTERNAL 
  
Dobrý den, 
ve Vaší obci jsme plánovali pokrytí obytných domů optickou FTTH sítí. Tento záměr bohužel musíme 
vlivem vnějších okolností pozměnit. 
  
Plány pro pokrytí NIO 27 počítaly s pokrytím vysokého počtu adresních míst technologií FTTH, která 
je spojena rozsáhlými výkopovými pracemi pro uložení optických kabelů na území obcí (kope se ke 
každému adresnímu místu) i dlouhými výkopy pro dovedení optiky do obce. S rozsáhlými výkopovými 
pracemi souvisí i rozsáhlá administrace pro získání potřebných povolení a časově náročný proces 
výběru dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek (realizace projektu je sponzorní dotací z 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a proto je třeba postoupit dle 
tohoto zákona). Zároveň jsme jako příjemce dotace limitování datem 31. 5. 2023, kdy musí být dle 
dotačních podmínek projekt nejpozději dokončen. Bohužel dopady epidemie covid-19 na realizaci 
projektu jsou natolik závažné, že jsme nuceni projekt ukončit. 
  
V letošním roce jsme narazili na výraznou komplikaci pro včasné dokončení projektu, protože je 
nejistota ohledně zajištění potřebného materiálu v důsledku již několika měsíců trvajícího selhání 
dodavatelských řetězců. Potenciální dodavatelé nás informují, že nemají zájem se zapojit do 
výběrového řízení, protože nemohou garantovat dodání konkrétního výrobku v požadovaném 
množství av požadovaném čase. A stejně tak již vysoutěžení dodavatelé nás informují o 
nedostupnosti potřebného materiálu na trhu. Podobně komplikovaná s nedostatečnou nabídkou je i 
situace na trhu stavebních prací, kde mnoha firmám chybí pracovníci ze zahraničí. Velkým 
problémem je výrazný nárůst cen stavebního a telekomunikačního materiálu, který se velmi liší od 
cen uváděných v dotačních žádostech a zejména od dodavatelských cen, které byly v minulosti 
vysoutěženy v rámci veřejných zakázek. Výběr dodavatelů prostřednictvím veřejných zakázek nám 
nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného dodavatele a vypsání nového případu veřejné 
zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její nebude možné stihnout v termínu do 31. 5. 2023. S 
ohledem na skutečnost, že popsaná situace se netýká pouze České republiky ale globálního trhu, 
nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k 
prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 
27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. Výběr dodavatelů prostřednictvím 
veřejných zakázek nám nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného dodavatele a vypsání 
nového případu veřejné zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její nebude možné stihnout v 
termínu do 31. 5. 2023. S ohledem na skutečnost, že popsaná situace se netýká pouze České 
republiky ale globálního trhu, nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na aktuální covidovou 
vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit 
kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. Výběr 
dodavatelů prostřednictvím veřejných zakázek nám nyní komplikuje možnost navýšit cenu vybraného 
dodavatele a vypsání nového případu veřejné zakázky prodlouží dobu realizace projektu, že její 
nebude možné stihnout v termínu do 31. 5. 2023. S ohledem na skutečnost, že popsaná situace se 
netýká pouze České republiky ale globálního trhu, nelze očekávat v blízké době zlepšení, naopak s na 
aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za 
reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 
31. 5. 2023. naopak s ohledem na aktuální covidovou vlnu spíše dojde ještě k prohloubení krize. I z 
těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s 
dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. naopak s ohledem na aktuální covidovou vlnu spíše 



dojde ještě k prohloubení krize. I z těchto důvodů nepovažujeme za reálné dokončit kompletní 
výstavbu sítě v NIO 27 v souladu s dotačními podmínkami nejpozději do 31. 5. 2023. 
  
Dále jsme v průběhu přípravy projektové dokumentace as ní souvisejících činností v důsledku 
pandemie Covid-19 as spojenými státními opatřeními (omezení fungování úřadů, nařízená karanténa 
pro zaměstnance CETINu a jeho dodavatelů apod.) čelili vnějším vlivům, které nebylo možné předem 
očekávat, a které způsobilosti mnohaměsíčních prodlení projektových prací. 
  
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti dojde k prodloužení již tak velmi dlouhých lhůt nutných pro 
získání potřebného povolení, potvrzení všech. potřebných pro zahájení stavebních prací (v případě 
výstavby sítí elektronických sítí průměrná doba potřebná na získání všech povolení iv období před 
covidem trvala více než 12 měsíců). Na základě našich mnohaletých zkušeností s plánováním 
harmonogramu výstavby sítí již nyní s jistotou víme, že není reálné zpoždění dohnat a projekty 
skončit nejpozději do 31. 5. 2023 a dodržet termín realizace v těchto ZSJ do konce platnosti 
operačního programu. 
Přes naši opakovanou snahu se nám nepodařilo s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je 
správcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dohodnout se na 
prodloužení termínu dokončení, což by vyplatilo dobu ztráty z výše uvedených důvodů . Proto jsme 
nuceni od projektu odstoupit již vynaloženým nákladům, které nám nebudou uhrazeny (dotace se 
vyplácí zpětně po dokončení projektu). Ukončení dotační výstavby ve vaší jsme oznámili ministerstvu, 
aby bylo možné na území těchto obcí maximálně dotační projekty v budoucích dotačních výzvách, 
některé z poskytovatelů připojení k internetu neoznámí pokrytí těchto obcí v rámci své komerční 
výstavby. 
  
V případě Vašich dotazů či doplnění informací jsem k dispozici na e-mailu či telefonu. 
  
S pozdravem 
  
David Heinrich 
Projektový manažer 
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