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 úvodní slovo

Arogantní převzetí EU dotací do sítí…
Je mi to už skoro trapné psát opět úvodník na téma Podpora výstavby sítí nové generace, ale situace, která nastala 
v posledních týdnech, mě k tomu donutila. V našem časopisu jsme k tomuto tématu napsali mnoho stránek odbor-
ných textů. Jak pro oblast usnadnění výstavby, tzn. legislativní změny, které zlevní a urychlí výstavbu, tak pro oblast 
podpory výstavby, tzn. státní dotační podpora výstavby sítí v ekonomicky slabých oblastech, kde není patřičná dostup-
nost broadbandu. Poslední tištěné číslo TELEKOMUNIKACÍ, které vyšlo na počátku tohoto roku, se plně zabývalo 
právě touto tématikou. Co se vlastně přihodilo? V roce 2013 vláda schválila státní politiku DIGITÁLNÍ ČESKO, po 
ročním zpoždění díky pádu Nečasovi vlády se začalo na MPO pracovat na programu dotací do sítí (OP PIK), dále na 
Národním plánu rozvoje sítí nové generace, který definuje celý koncept podpory, Program podpory, atd. Stovky hodin 
odborníků pracovalo, jak na MPO, tak i v podnikatelském sektoru, zejména ve skupině ICT asociací. Princip dotací 
byl jednoduchý. Tam kde „indikativní mapa pokrytí sítí“ jednoznačně identifikuje lokalitu bez dostatečného připojení 
(bílé místo), stát (CzechInvest) vyhlásí výběrové řízení. Ten kdo na základě schválených principů zvítězí, ten bude mít 
za úkol oblast pokrýt vysokorychlostní sítí, která musí být otevřena dalším operátorům a technologicky splnit rychlost 
připojení. Předpokládá se i vklad vlastních investičních prostředků. Pokud EU plánuje podporu 14 mld. Kč, předpo-
kládalo se, že operátoři vloží obdobnou sumu. Celkem tedy mohlo vstoupit 28 mld. Kč do budování nových sítí v ČR.

Jenže najednou z ničeho nic, Ministerstvo vnitra začalo kritizovat Národní plán a podalo svůj, ve kterém chce na 
své půdě zřídit národního koordinátora řídícího celý projekt, chce 6 mld. Kč pravděpodobně pro odštěpný závod 
České pošty, která prý začne budovat pasivní část sítí. Pokud bude národním koordinátorem, pak bude chtít řídit 
i zbývajících 8 mld. Kč. Ty mají být v gesci MPO a mají být určeny, dle dopisu ministra vnitra, na aktivní části nových 
sítí. (Asi nesprávné vyjádření…). Chtějí vybudovat Registr pasivní sítě, který má monitorovat sítě všech operátorů! 
Za cca 225 mil. Kč! Sítě chtějí budovat zejména z peněz státního rozpočtu, státních dluhopisů a samozřejmě v první 
fázi čerpat evropské dotace. Prý, MV při budování optických sítí dosáhne „jistou optimalizací“ nákladů ve výši mínus 
20 %. Jak na to odborníci z MV přišli, to je mi opravdu záhadou. Zvláště když se všeobecně ví, jak státní správa je 
úsporná a efektivní… a o nově vzniklém korupčním prostředí ani nemluvím. Podle dokumentu MV, bude národní 
koordinátor vlastníkem nových sítí a bude se sám kontrolovat a regulovat. Tím dojde pravděpodobně k narušení kon-
kurenčního prostředí v oblasti velkoobchodu.

Takže je zde opět období, kdy jisté osoby skrze státní a politické struktury chtějí spotřebovat evropské dotace na 
budování národního operátora ze státního podniku, kterému se tímto krátkodobě významně pomůže. Další vlády pak 
zase rozhodnou o jeho prodeji, protože nebude na jeho provoz. A tak se nám ten svět točí dál a dál…

Co je však nejhorší na celé věci? Arogance státní moci, která se rozhodne otočit dvouletou přípravu těsně před 
zahájením čerpání připravených dotací úplně jiným směrem. Na sebe. A záměrně bez jakékoli veřejné konzultace 
s těmi, kteří trh elektronických komunikací vytvářejí.
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Aktuality z EU a ČR 

  Aktuality z EU

  Komise chce znát názory na audiovizuální mediální 
pravidla Evropy

6. červen 2015  – Evropská komise zahájila veřejnou kon-
zultaci, ve které usiluje o  názory všech zainteresovaných 
stran na tom, jak evropský audiovizuální rámec vyhovuje 
danému účelu v digitálním věku (tzv. Směrnice o audiovi-
zuálních mediálních službách). Názory se týkají otázek jako: 
Jak dobře si myslíte, že současný audiovizuální rámec fun-
guje? Měli bychom ho zlepšit a  jak? Jaké role a povinnosti 
by měly mít subjekty na trhu (jako televizní stanice, posky-
tovatelé služeb on-demand, Internet, telekomunikační ope-
rátoři, atd.)? Jak můžeme nejlépe chránit diváky (zejména 
děti)? Jaká je podpora evropských děl a přístup k informa-
cím, regulace reklamy v audiovizuálním online světě? Tato 
konzultace usiluje o konkrétní zkušenosti a zpětné vazby od 
zúčastněných stran (hráči na trhu, veřejné organizace, spo-
třebitelské organizace), ale také od diváků samých, protože 
to jsou uživatelé audiovizuálních mediálních služeb, jako 
je TV a  on-line služeb, atd. Konzultace je otevřená do 30. 
září a je součástí strategie jednotného digitálního trhu, který 
předpokládá přezkoumání této směrnice v roce 2016.

  Konec roamingu  – Rada potvrdila dohodu 
s Evropským parlamentem

8. červenec 2015 – Členské státy ve Výboru stálých zástupců 
schválili dohodu s  Evropským parlamentem o  ukončení 
mobilních poplatků za roaming a  celoevropských pravi-
del pro zajištění otevřeného přístupu k  Internetu (síťová 
neutralita). Roaming bude v  Evropské unii zrušen od 15. 
června 2017. Poskytovatelé roamingu budou moci uplat-
nit „fair use“, aby se zabránilo zneužívání při využívání 
roamingu. Může být účtována cena, která nesmí být vyšší 
než maximální velkoobchodní ceny, které operátoři platí 
za použití sítí v  jiných zemích EU. Limit pro fair use bude 
definován Komisí do 15. prosince 2016. Roamingové ceny 
se sníží již 30. dubna 2016. Maximální cena pak bude 0,05 
EUR za minutu volání, 0,02 EUR za SMS a 0,05 za mega-
byte dat. Tyto částky odpovídají současným maximálním 
velkoobchodním cenám. Po 30. dubnu 2016 součet ceny na 
domácím trhu a jakýkoli příplatek nesmí být v žádném pří-
padě vyšší než současný maloobchodní strop (0,19 EUR za 
minutu volání, 0,06 EUR pro texty a 0,20 EUR za MB dat). 
Evropské právo rovněž poprvé stanoví, že operátoři budou 
muset při poskytování služeb přístupu k Internetu zacházet 
s veškerým provozem stejně. Text rovněž zakotvuje zásadu 
práva uživatelů na přístup a distribuci obsahu podle vlast-
ního výběru na Internetu. Provozovatelé mohou používat 

přiměřená opatření řízení provozu, která mají vycházet 
z objektivních technických požadavků a nikoliv komerčních 
aspektů. Blokování nebo omezování bude možné pouze 
v  omezeném počtu případů, například při kybernetickém 
útoku nebo při výjimečném zatížení. Pravidla otevřeného 
Internetu budou platit od 30. dubna 2016. Dohodnuté znění 
musí být formálně schváleno Radou a  Evropským parla-
mentem. Rada očekává, že bude formálně přijato na podzim 
2015. Nařízení vstoupí v platnost 20 dnů po jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

  Komise zaslala oznámení o  námitkách k  přeshra-
ničnímu poskytování placených televizních služeb 
dostupných ve Velké Británii a Irsku

23. červenec 2015  – Evropská komise zaslala námityk Sky 
UK a šesti hlavním filmovým studiím v USA: Disney, NBC 
Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox 
a Warner Bros. Komise zastává předběžný názor, že každé 
ze šesti studií a Sky UK se vzájemně dohodli na smluvních 
omezeních, která brání v  přístupu k  placeným televizním 
službám přes satelit nebo on-line ve Velké Británii a  Irsku 
spotřebitelům Sky UK umístěným jinde v  EU. Pokud se 
předběžné stanovisko Komise potvrdí, každá ze společností 
by porušila pravidla hospodářské soutěže EU, která zaka-
zují protisoutěžní dohody (článek 101 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zaslání prohlášení o námitkách nepředjímá 
výsledek šetření. Evropští spotřebitelé chtějí sledovat pla-
cené televizní kanály podle vlastního výběru bez ohledu na 
to, kde žijí nebo cestují v  rámci EU. Vyšetřování Komise, 
které bylo otevřeno v  lednu 2014, určilo doložky v  licenč-
ních smlouvách mezi šesti filmovými ateliéry a Sky UK, které 
žádají Sky UK zablokovat přístup k filmům prostřednictvím 
svých on-line placených televizních služeb (tzv. „geobloko-
vání“) nebo prostřednictvím satelitní placených televizních 
služeb spotřebitelům mimo své licencované území (Velká 
Británie a  Irsko). Komise již dříve vyjádřila obavy, pokud 
jde o  licenční dohody mezi filmovými studii a  dalšími 
významnými evropskými provozovateli vysílání (Canal Plus 
ve Francii, Sky Italia v  Itálii, Sky Deutschland v  Německu 
a DTS ve Španělsku). Komise nadále zkoumá přeshraniční 
přístup k placeným televizním službám v těchto členských 
státech. V  rámci své strategie jednotného digitálního trhu 
navrhne Komise reformu pravidel autorských práv EU. 
Usiluje o  zlepšení přístupu občanů ke kulturnímu obsahu 
on-line, stejně jako otevření nových příležitostí pro tvůrce 
a  mediální průmysl. Komise chce rovněž podporovat širší 
přístup k  online obsahu přes hranice. V  tomto kontextu 
bude přezkoumána směrnice Satellite and Cable (93/83/
EHS) a veřejná konzultace k ní bude zahájena na podzim.
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  Přezkum předpisů EU o telekomunikacích
24. červenec 2015  – V  návaznosti na politickou dohodu 
dosaženou 30. června o konci roamingových poplatků a ote-
vřeného Internetu v  jednotném digitálním trhu (DSM), 
zahajuje Evropská komise komplexní přezkum předpisů EU 
o  telekomunikacích. Tento přezkum je klíčovou součástí 
strategie Komise pro vytvoření jednotného digitálního 
trhu, přijaté dne 6. května. Zaměří na to, do jaké míry je 
třeba modernizovat telekomunikační regulační prostředí pro 
řešení výzev technologií a trhu. Dalším krokem bude zahá-
jení konzultace na dobu 12 týdnů v září k získání názorů, 
jak zajistit budoucí vylepšení pravidel pro telekomunikace 
v jednotném digitálním trhu. Prvním krokem bude posou-
zení, zda stávající pravidla EU o  telekomunikacích splnily 
své cíle, a  to zejména posilování vnitřního trhu, podpora 
hospodářské soutěže a zájmů koncových uživatelů. Přezkum 
má pomoci navrhnout pravidla, která jsou vhodná pro daný 
účel roku 2020 a  dále. Je třeba zajistit regulační prostředí, 
jehož základem je udržitelná vyspělá širokopásmová (pevná 
i bezdrátová) infrastruktura pro digitální jednotný trh EU.

  Digitální začleňování – pomoc nevidomým a lidem se 
zdravotním postižením k  získání co nejvíce z  online 
světa

4. srpen 2015 – V EU existuje více než 30 milionů nevido-
mých a slabozrakých lidí, kteří nejsou schopni přístupu k vět-
šině webových stránek. Nevidomí nemohou sledovat všechny 
TV a  on-demand programy stejným způsobem, jako vidící 
lidé nebo získat využívat on-line nakupování. Není to jen 
záležitost trhu, ale také jedno ze základních práv. Projekt na 
vybudování jednotného digitálního trhu je o odstraňování 
bariér pro každého, aby všichni Evropané mohli dostat to 
nejlepší z digitálního světa. To znamená zajistit, že osoby se 
zdravotním postižením obecně získají správný on-line pří-
stup ke zboží a službám, které ostatní lidé berou jako samo-
zřejmé. Evropská unie nevidomých (EBU) a  jiná sdružení, 
jako je Evropské fórum zdravotně postižených osob jsou 
zklamáni z postupu nyní projednávaných právních předpisů 
EU týkajících se problematiky zdravotně postižených. Je třeba 
udělat více pro zlepšení dostupnosti on-line obsahu soukro-
mého sektoru, proto pokračuje práce na evropském zákonu 
přístupnosti. Bude doplňovat směrnici o  přístupnost webu. 
Jsou problémy se Smlouvou Marrakesh 2013, která je velmi 
důležitá pro nevidomou komunitu, protože vytváří povin-
nou výjimku z autorského práva, která je prospěšná zrakově 
postiženým lidi a umožňuje přeshraniční výměnu speciálních 
formátů kopií knih (Braillovo písmo, velký tisk. Smlouva, kte-
rou Evropská unie musí ještě ratifikovat, blokují členské státy. 
V každém případě bude Komise úzce spolupracovat s lucem-
burským předsednictvím EU, aby se tento proces odblokoval 
co nejdříve. Zajištění ratifikace Smlouvy je prioritou.

  Regionální ročenka Eurostatu je online
5. srpna 2015  – Ročenka nově obsahuje i  část zaměřenou 
na statistiku informační společnosti. Zdůrazňuje geogra-
fické aspekty digitální propasti prezentováním statistických 
údajů spojených s  používáním Internetu napříč regiony 
Evropské unie. V roce 2014 mělo 78 % všech domácností 
v  zemích EU širokopásmové připojení. V  některých regi-
onech pokračoval v  posledních letech růst širokopásmo-
vého připojení a  rychlosti připojení a  přiblížila se doba 
nasycení. Téměř všechny domácnosti v  EU mají možnost 

přístupu alespoň základního pevného širokopásmového 
přístupu (2 Mb/s), pokud o  něj budou mít zájem. Podle 
zprávy o  situaci v  oblasti pokrytí širokopásmovým připo-
jením ke dni 1. 7. 2014 je pevné širokopásmové připojení 
dostupné asi 97 % domácností v  rámci EU. Rychlé široko-
pásmové připojení (provozní rychlost nejméně 30 Mb/s) 
pokrývá více než polovinu (56,9 %) ze všech domácností 
v  EU především prostřednictvím kabelových technologií 
(43,0 %), ale také za použití účastnických vedení (VDSL) 
a optického vlákna (FTTP). Přístup k příští generaci široko-
pásmové technologie (ultrarychlé širokopásmové připojení 
s rychlostí alespoň 100 Mb/s) je umožněno 44,8 % domác-
ností v EU. Nejvyšší podíl domácností s vysokorychlostním 
připojením byl zaznamenán v Nizozemsku (98 %) a méně 
než 50 % domácností v  bulharském regionu. Téměř jeden 
z  pěti Evropanů nikdy nepoužil Internet. Podíl obyvatel, 
kteří Internet nikdy nepoužili, byla více než třetina v něko-
lika východních (pouze v Bulharsku a Rumunsku) a jižních 
oblastech (výhradně v Řecku, Itálii a Portugalsku). V  roce 
2014 pravidelně používaly Internet tři čtvrtiny (75 %) EU 
populace. Tento podíl byl mnohem vyšší v mnoha severních 
evropských regionech (včetně Islandu a Norska), stejně jako 
v Lucembursku a Nizozemsku. Nejvyšší počet obyvatel vyu-
žívajících Internet ve vztahu k  orgánům veřejné moci byl 
zaznamenán v severských regionech. Pouze mezi 5 a 12 % 
populace v  rumunských regionech využilo Internet pro 
interakci s orgány veřejné moci.

  Aktuality z ČR

  První společné jednání Rady vlády pro informační 
společnost a Rady vlády pro veřejnou správu

V pátek 19. června 2015 proběhlo na půdě Ministerstva vni-
tra historicky první společné jednání Rady vlády pro infor-
mační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu. Mezi 
nejzásadnější projednávané body patřily úkoly, které čekají 
českou veřejnou správu v souvislosti se zaváděním celoev-
ropsky uznávané elektronické identity pro dálkový přístup 
ke službám veřejné správy celé EU v rámci nařízení eIDAS 
a implementační plány pro vybudování nástrojů, které exis-
tenci těchto služeb pro zvýšení dostupnosti veřejní správy 
umožní. Tyto materiály budou nyní předloženy k  projed-
nání vládě ČR.
Jednání obou rad vlády vedli náměstci ministra vnitra 
Jaroslav Strouhal a  Jana Vildumetzová. V  úvodu jednání 
představil „digital champion” za ČR Ondřej Felix prio-
rity v oblasti rozvoje eGovernmentu v příštích pěti letech. 
Implementační plány, které bude spolu s  projektovými 
okruhy pro jednotlivé výzvy v  rámci čerpání z  fondů EU 
schvalovat vláda ČR, se týkají hlavně vytvoření možnosti 
řešit většinu úředních záležitostí bezpečně elektronicky pro-
střednictvím jednoduchého webového rozhraní. K  tomu 
je ale třeba vytvořit zaručenou elektronickou identitu pro 
důvěryhodnou identifikaci. Veřejná správa by také pro své 
agendy měla v budoucnu více využívat data svého datového 
fondu, která už jednou od svých klientů získala, a  co nej-
méně zatěžovat občany zbytečnými dokladovacími a ohla-
šovacími povinnostmi. A to vše v prostředí a za využití tech-
nologií, které odpovídají nárokům standardů kybernetické 
bezpečnosti.
S možností využívat elektronické služby veřejné správy všech 
zemí EU navzájem přímo souvisí i  projednaná informace 
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pro vládu ČR o  průběhu implementace evropského nařízení 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu známého pod zkratkou 
eIDAS. Dosavadní průběh zatím naznačuje, že naprostá většina 
resortů si není vědoma důsledků, které pro výkon jejich agend 
blížící se platnost tohoto nařízení má. Státní správa se musí při-
pravit na to, že od 1. července příštího roku nesmí být žádnému 
občanovi EU upírány právní účinky elektronických dokumentů, 
které úřadům pošle elektronickou cestou.
Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal 
seznámil obě rady se vznikem koordinační skupiny pro cen-
trální nákup státu, která bude řešit i  investice do produktů 
v oblasti ICT.
Obě rady dále schválily své výroční zprávy nebo projednaly 
materiál, ve kterém bude vládě předložen seznam vybraných 
agend prioritně určených k optimalizaci a standardizaci v rámci 
procesního modelování agend.

  Základní registry spolehlivě slouží už tři roky
3. červenec 2015 – Před třemi lety 1. července 2012 začal v ost-
rém provozu fungovat nejrozsáhlejší projekt v historii elektroni-
zace veřejné správy – systém základních registrů. Komplikovaný 
systém složený ze šesti částí, z nichž má každá jiného dodava-
tele a věcného správce, celé tři roky funguje bez větších potíží 
a výpadků. Všechny úřady mohou čerpat údaje, které jsou aktu-
ální a právně platné. Údaje jsou navíc bezpečně chráněny, každý 
přístup k nim je pečlivě zaznamenán.
Dříve si každý úřad vedl ve své agendě vlastní oddělené evi-
dence, často v neaktuální podobě. Proto bylo nutné, aby tyto 
údaje všichni opakovaně dokládali a změny údajů nahlašovali 
každému úřadu zvlášť. V  současné době je naprostá většina 
orgánů veřejné moci připojena k základním registrům a může 
z nich čerpat platné a aktuální referenční údaje. Některá mini-
sterstva ale musí upravit své agendové zákony, které stále uklá-
dají ohlašovací povinnost při změně údajů, přestože to fak-
ticky díky připojení k základním registrům není třeba.
Momentálně jsou k  základním registrům připojeny všechny 
významné úřady včetně všech ministerstev, krajských úřadů 
a statutárních měst a zdravotních pojišťoven. Základní registry 
aktuálně aktivně využívá 2 663 orgánů veřejné moci, které za 
tři roky produkčního provozu uskutečnily celkem 607 465 422 
transakcí.
O provoz a bezpečnost základních registrů včetně samotného 
připojování úřadů, uživatelské podpory a dalšího rozvoje sys-
tému se stará Správa základních registrů. V současné době při-
pravuje další rozšiřování funkcí systému základních registrů 
o nové služby. Například obce a úřady budou moci jednoduše 
využívat více sdílených údajů, které nejsou uloženy v  základ-
ních registrech. 
Díky základním registrům se zrychlila a zjednodušila řada agend 
a občané a firmy získali důkladnou kontrolu nad tím, kdo, kdy 
a proč využívá jejich osobní údaje. Orgány veřejné moci mohou 
referenční údaje čerpat prostřednictvím svých agendových 
informačních systémů připojených k  Informačnímu systému 
základních registrů, prostřednictvím datových schránek nebo 
prostřednictvím formulářů. 

  O dotace na Internet se podělí MPO s vnitrem
15. červenec 2015 – Částku 14 mld. Kč, která do Česka při-
teče z evropského dotačního fondu Operační program pod-
nikání a  inovace pro konkurenceschopnost na rozvoj rych-
lého přístupu k  Internetu, si rozdělí ministerstvo průmyslu 

a  obchodu a  ministerstvo vnitra. Resort ministra průmyslu 
Jana Mládka má podle informací deníku E15 dostat 8 mld. 
Kč, rezort ministra vnitra Milana Chovance pak zbylých 6 
mld. Kč. Tak zní dohoda ze schůzky obou členů vlády s pre-
miérem Bohuslavem Sobotkou. MPO má nyní za úkol připra-
vit strategii budování rychlých sítí a čerpání dotací na období 
do roku 2020.
Ministerstvo průmyslu sice podobnou strategii mělo připravit 
v  minulosti, ale musí jí upravit. V  dokumentech, které úřad 
doposud předkládal, však šel rezort na ruku velkým hráčům, 
jako je CETIN spadající pod PPF.
Ministerstvo vnitra chce mít z odštěpného závodu České pošty 
hlavního dodavatele ICT služeb pro stát, jak již v minulosti pro-
klamovalo. Ministerstvo vnitra proto navrhuje, že alespoň část 
sítí vybuduje právě vnitro, a stane se tak i poskytovatelem fyzické 
infrastruktury a operátorem. Vnitro se hlásí i k roli „národního 
koordinátora rozvoje sítí nových generací“, přičemž ministerstvo 
průmyslu by mu v tom mělo asistovat.

  Telekomunikační firmy brojí u premiéra proti Chovancovi, 
kvůli České poště 

7. srpen 2015 – Do sporu mezi ministry vnitra a průmyslu o to, 
jak se budou dělit evropské miliardy na rozvoj vysokorychlost-
ního přístupu k Internetu, se hlasitě zapojili další hráči. Asociace 
firem v  telekomunikačním průmyslu odeslaly společný dopis 
oběma ministrům i premiérovi s tím, že se jim nelíbí, aby šest 
ze 14 mld. Kč získal namísto volného trhu odštěpný závod státní 
České pošty.
O  to právě usiluje ministerstvo vnitra v  čele s  Milanem 
Chovancem (ČSSD). Dopis je unikátní v  tom, že se pod něj 
podepsaly mezinárodní společnosti i  lokální poskytovatelé 
připojení k síti, ačkoli doteď se vedla debata, jestli rozdělování 
peněz nahrává malým, nebo velkým hráčům. Podnikatelům se 
nelíbí, že by část peněz měla spolknout státní firma, a  také se 
bojí, aby spory o podobu programu nezbrzdily začátek čerpání.
Ministerstvo vnitra má za to, že když pod něj patří elektronická 
komunikace s  úřady, mělo by mít dohled i  nad zasíťováním 
republiky, protože bez pokrytí nejde poskytovat nadstavbové 
služby.
Jednou z  prvních věcí, které by státní IT podnik udělal, by 
bylo vytvoření registru pasivní infrastruktury. Jde o databázi, 
díky níž by měl stát přehled o tom, kde je jaké pokrytí, komu 
patří, a mohl by lépe koordinovat další rozvoj. Na vybudování 
registru by měla jít část peněz ze zmíněné alokace. V dalším 
kroku by pak odštěpný závod České pošty pokládal síťové 
kabely tam, kde by se do toho soukromým firmám nechtělo.
S tím vedle telekomunikačních podniků podepsaných v dopise 
nesouhlasí ani ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), pod jehož 
úřad spadá program se 14 mld. Kč a gesce digitálního průmyslu. 
Nakonec přistoupil na to, že plán rozvoje Internetového pokrytí 
vytvoří společně s  vnitrem, ale zásadní slovo má mít stejně 
Evropská komise.
Není totiž jasné, jestli se peníze z  fondu dají použít pro státní 
podnik, protože na to nejsou původně určené, mají sloužit vol-
nému trhu. Koncem srpna vyrazí do Bruselu náměstci z obou 
ministerstev, aby přivezli od Evropské komise definitivní 
odpověď.
Firmy mají svorně obavu, že státní podnik pod Českou poštou 
zvolna přeroste ve variaci na již zaniklý ČESKÝ TELECOM, 
která bude brzdit rozvoj v  telekomunikačním byznysu. V pří-
padě České pošty je to naopak jedna z mála příležitostí, jak dát 
ztrátovému podniku nějaký smysl.
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Státní podpora zavádění 
širokopásmového připojení v EU

 Technologie vhodné pro projekt 
Výběr technologie pro širokopásmové připojení 
je klíčovou otázkou. Nejvhodnější technologie 
pro širokopásmový přístup jsou:
–  kabelové technologie jako FTTC, FTTB, 

FTTH, DOCSIS/HFC;
–  bezdrátové technologie zahrnující mobilní 

technologie, pevný bezdrátový přístup, LTE 
Advanced;

–  satelitní technologie.
Ze všech výše uvedených technologií je k posky-
tování služeb širokopásmového přístupu nejpo-
krokovější technologií infrastruktura FTTH. 
Tato technologie má řadu předností: může 
dosáhnout velké šířky pásma v  rozsahu Gb/s, 
vysoká technologická vyspělost a  schopnost 
modernizace; dlouhá fyzická životnost nad 40 
let; vysoká udržitelnost životního prostředí 

– nejsou emise; spotřeba energie je poměrně 
nízká; nemohou vznikat žádná elektromagne-
tická rušení; údržba je poměrně jednoduchá. 
Její nevýhodou je, že nasazení této technologie 
vyžaduje nejvyšší investiční výdaje.

DOCSIS je technologie umožňující sdílení. 
Modernizace této technologie s cílem poskyto-
vat větší šířky pásma podle skutečné poptávky 
je poměrně jednoduchá a  je realizovatelná na 
přírůstkových nákladech.

Nasazení FTTC/VDSL s  vektorováním 
zajistí šířku pásma, která by mohla být v blízké 
budoucnosti dostatečná pro běžné domácí uži-
vatele. Je zde ale riziko, že nebude dostatečná, 
pokud se provoz Internetu bude dále zvyšovat 
a může být tedy tato technologie příliš pomalá 
pro firemní uživatele.

V posledním čísle časopisu v loňském roce jsme se věnovali strategii Evropské komise Digitální agenda 
pro Evropu [1] a legislativnímu rámci pro dosažení jejích cílů souvisejících s penetrací a rychlostí připo-
jení evropských domácností (do roku 2020 přístup všech Evropanů k Internetu nad 30 Mb/s a nejméně 
pro polovinu evropských domácností rychlejší internetové připojení než 100 Mb/s). Evropská komi-
se přijala revidované Pokyny k uplatňování pravidel státní podpory EU na odvětví širokopásmového 
připojení [2] v prosinci 2012. Podle vyhodnocení plnění cílů Digitální agendy pro Evropu má přístup 
k základnímu širokopásmovému připojení prakticky sto procent občanů EU. Dalším krokem je zajistit 
přístup k sítím nové generace, který je nyní dostupný pouze v městských aglomeracích a jen pro velmi 
malou část obyvatel ve venkovských oblastech. Protože Evropský parlament nakonec schválil pouze část 
finanční podpory oproti původnímu plánu pro podporu Digitální agendy pro Evropu, je pouze přibližně 
15 % z celkového schváleného rozpočtu téměř miliardy eur určeno přímo na podporu budování rych-
lého přístupu k Internetu, a to především na podporu při umožnění vstupovat do výkopů, kanalizací 
a podobně při výstavbě sítí. V tomto vydání časopisu se budeme podrobněji věnovat Příručce vysvětlu-
jící pokyny k uplatňování pravidel státní podpory na zavádění širokopásmového připojení [3] vydané 
Evropskou komisí v loňském roce. Informace jsou určeny všem zainteresovaným stranám, které investují 
nebo spolufinancují projekty ze strukturálních a investičních fondů (ESIF). 
Příručka se zaměřuje na rozhodovací pravomoci ve veřejném sektoru a jejím cílem je vysvětlit principy 
hodnocení veřejné podpory projektů zavádění širokopásmového připojení podle Pokynů k uplatňování 
pravidel státní podpory EU na odvětví širokopásmového připojení Evropskou komisí. Vysvětluje důsled-
ky zavádění širokopásmového připojení v bílé, šedé a černé oblasti (základního širokopásmového připo-
jení nebo NGA) a také podrobně klíčová kritéria požadovaná pro posuzování státní podpory (podmínky 
slučitelnosti, „skokovou změnu“, přiměřenost širokopásmového opatření, ověření vyváženosti). Kromě 
toho příručka uvádí přehled celé řady opatření, která buď nepředstavují státní podporu (např. budování 
širokopásmové sítě pro nekomerční účely, aktivity na tržním základě) nebo se považují za státní podpo-
ru, pro kterou není požadováno oznámení (jako např. podporu v rámci již existujícího broadbandového 
rámcového programu, pravidel „de minimis“, nových budoucích možností podle revidovaného obecného 
nařízení o blokových výjimkách a schvalování státní podpory pro širokopásmové projekty podle pokynů 
regionální (státní) pomoci.
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LTE bude určitě splňovat základní přístup k  širokopásmo-
vému připojení a  do určité míry i  rychlý přístup k  Internetu. 
Tato technologie však nepodporuje ultra-rychlý NGA. 
Technologický pokrok je i  zde dynamický a  technologie LTE 
Advanced by měla přinést podstatné zvýšení šířky pásma.

WLAN a WiMAX jsou bezdrátové technologie, které v zásadě 
umožňují ultra-rychlé širokopásmové připojení. Nicméně jsou 
schopné nabídnout tyto rychlosti hrstce zákazníků komuniku-
jících paralelně a nejsou vhodné pro masový trh. Rychlé širo-
kopásmové připojení nelze poskytnout relevantnímu množství 
zákazníků. Pro masové použití na trhu a  v  hustě obydlených 
oblastech (např. ve městech) vyžadují tyto technologie hustou 
síť základnových stanic a tím stoupají požadavky na náklady. 

Satelitní technologie je na jedné straně relativně levná 
a  snadno se instaluje. Má své přednosti především pro vzdá-
lené, resp. topograficky náročné oblasti. Na druhou stranu je 
třeba mít v patrnosti relativně velké zpoždění signálu a omeze-
nou dostupnou šířku pásma. Satelitní technologie neumožňuje 
ultra-rychlý přenos dat. 

Celkově existuje mnoho širokopásmových technologií 
vhodných pro konkrétní projekt. Je však třeba mít na zřeteli, 
že v  rámci podmínek státní podpory nelze stanovit konkrétní 
technologii, ale pravidla pro státní podporu musí být technolo-
gicky neutrální. Lze předpokládat, že s dalším rozvojem oboru, 
mohou přijít nové technologie, které by mohly být finančně 
podporovány. Představu o  aktuálním stavu realizace různých 
širokopásmových technologií v  evropských zemích obsahuje 
studie analytické společnosti Point Topic Broadband coverage 
in Europe [4] zpracovaná pro Evropskou komisi.

 Oblasti bílé, šedé a černé
Pokyny k  uplatňování pravidel státní podpory EU na odvětví 
širokopásmového připojení jsou založeny na klasifikaci oblasti 
v závislosti na stávající nebo očekávanou budoucí situaci zavá-
dění infrastruktury širokopásmového připojení v časovém hori-
zontu příštích tří let. K vytvoření přehledu o situaci na trhu širo-
kopásmového připojení slouží označení oblastí jako bílá, šedá 
a černá.

Základní širokopásmové sítě (basic broadband)
Bílé oblasti: V bílých oblastech není v současné době poskyto-
vatel služeb a  širokopásmového přístupu a  ani nelze očekávat 
žádného takového poskytovatele v nadcházejících třech letech. 
V tomto případě je pravděpodobné, že veřejná intervence bude 
v souladu se společným zájmem, a proto je pravděpodobné, že 
státní podpora bude moci být poskytnuta. Je důležité si uvědo-
mit, že podle definice bílá oblast znamená, že žádná infrastruk-
tura nebude budována ani v následujících třech letech. V pří-
padě zájmu o veřejnou podporu musí být situace znovu ověřena. 
Pokud takový záměr některý z provozovatelů sdělí, nemůže již 
být oblast označena jako bílá. 
Šedé oblasti: v šedých oblastech je již jeden poskytovatel (pro-
vozovatel infrastruktury) aktivní a  není pravděpodobné zave-
dení jiné sítě v následujících třech letech. V šedé zóně musí být 
provedena podrobnější analýza a  důkladné posouzení. Pokud 
je jediný operátor v oblasti infrastruktury a v oblasti je několik 
aktivních maloobchodních poskytovatelů prostřednictvím této 
síťové infrastruktury (např. na základě zpřístupnění účastnic-
kého vedení (LLU)), lze oblast stále považovat za šedou. I když 
je oblast považována za šedou, může být existence konkurenč-
ních operátorů na základě přístupu považována za znamení, 

že neexistuje žádné selhání trhu. V takovém případě musí být 
poskytnuty přesvědčivé důkazy o problémech s přístupem nebo 
kvalitou služeb v oblasti. 
Černé oblasti: V černých oblastech existují nebo budou v příš-
tích třech letech nejméně dvě základní širokopásmové sítě růz-
ných operátorů. Širokopásmové služby jsou tedy poskytovány 
za konkurenčních podmínek (hospodářská soutěž v  oblasti 
infrastruktury) a dá se předpokládat, že neexistuje selhání trhu. 
Je velmi malý prostor pro státní intervence dotováním jiné 
základní širokopásmové sítě, které by přinesly další společen-
ské přínosy. I když je možné poskytnout státní podporu na sítě 
NGA i v černých oblastech širokopásmového připojení, pokud 
výsledkem je skoková změna (tabulka 1). Proto, aby bylo možno 
podpořit projekt širokopásmového připojení v černé oblasti, je 
třeba jednoznačně prokázat selhání trhu. Takovou situaci však 
lze očekávat pouze za výjimečných okolností. 

Sítě NGA
Bílé NGA oblasti: oblast, ve které chceme zavést NGA širokopás-
movou infrastrukturu, je považována za bílou z hlediska NGA, 
pokud v této oblasti v současné době neexistuje taková NGA síť 
a není pravděpodobné, že bude postavena v následujících třech 
letech soukromými investory. V tomto případě se jedná o oblast 
s  nárokem na státní podporu, pokud bude doložena skoková 
změna. V případě bílé oblasti z hlediska NGA, která je zároveň 
oblastí černou z  pohledu základní širokopásmové infrastruk-
tury, je zvláště důležité, aby byly jasně ukázány zásadní změny 
poskytnuté díky předpokládané nové infrastruktuře. Například 
pokud existují již dvě ADSL sítě poskytující šířku pásma, třeba 
15 až 25 Mb/s, není pravděpodobné, že nová třetí síť poskytující 
třeba 30 Mb/s, zlepší radikálně situaci v oblasti.
Šedé NGA oblasti: oblast, kde je v současné době jen jedna NGA 
síť nebo bude zavedena v  nadcházejících třech letech a  žádný 
operátor zde neplánuje zavést další NGA síť v  následujících 
třech letech. Za takových okolností bude Evropská komise 
požadovat podrobnější analýzu, aby se ověřilo, zda je zásah státu 
opravdu potřeba. Pro hodnocení, jestli jeden nebo více dalších 
síťových investorů mohou zavést další přístupové sítě nové 
generace v  konkrétní oblasti, je třeba posoudit, do jaké míry 
stávající regulační nebo legislativní opatření sníží překážky pro 
toto síťové zavádění (např. pokud jde o přístup k vedení a sdílení 
infrastruktury). Je samozřejmé, že zavedení druhé širokopás-
mové infrastruktury, která má konkurovat stávající, není jako 
takové dostatečným argumentem pro přijetí podpory. Je nutné 
doložení skokové změny, tedy že druhá síť musí poskytovat pod-
statné zlepšení třeba v konkurenceschopných cenách a vyšších 
rychlostech. 
Černé NGA oblasti: existují alespoň dvě NGA sítě různých 
operátorů nebo budou zavedeny v nadcházejících třech letech. 
V tomto případě nejspíše dojde Evropská komise k závěru, že 
podpora zavádění NGA sítí z veřejných prostředků je v rozporu 
s cíli vnitřního trhu. V praxi to znamená, že projekt bude buď 
změněn anebo zrušen. Přesto se může stát, že výjimečně bude 
projekt povolen, pokud bude NGA síť schopna poskytnout 
ultra-vysoké rychlosti vysoko nad 100 Mb/s.

Při podpoře ultra-rychlých sítí v  černých NGA oblastech 
musí být aplikována tři kritéria kumulativně:
–  Stávající sítě NGA plánované v dalších třech letech nedosahují 

ke koncovým uživatelům optických sítí. To je např. v případě, 
že koncové části sítě jsou stále na bázi mědi.

–  Situace na trhu nesměřuje v  blízké budoucnosti k  dosa-
žení konkurenčního poskytování superrychlých služeb nad 
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100 Mb/s. Například oblast, kde je FTTC síť a modernizovaná 
kabelová síť (alespoň DOCSIS 3.0). V  takovém případě je 
možné považovat trh za dostatečně konkurenční, aby se mohl 
vyvíjet směrem k poskytování ultra-rychlých služeb bez nut-
nosti veřejné intervence.

–  K  dispozici je očekávaná poptávka po těchto kvalitativních 
zlepšeních.

–  Zásadní podmínkou je tedy doložit, že jsou vyšší potřeby 
v dané oblasti, ve srovnání s tím, co jsou komerční investoři 
ochotni nabídnout v blízké budoucnosti.

  Co lze považovat za státní podporu, schvalování 
Evropskou komisí

Jedním ze základních pilířů Evropské unie je dosažení vnitřního 
trhu pro zboží a služby. Proto je soulad s požadavky vnitřního 
trhu klíčovým stavebním kamenem politiky hospodářské sou-
těže v Evropě. Hlavní zásadou je, že každý zásah státu by měl 
co nejvíce omezit riziko vytěsnění nebo narušení soukromé 
investice, změnu obchodní investiční pobídky a nakonec naru-
šení hospodářské soutěže, protože to je považováno za rozpor 
se společným zájmem Evropské unie. V této souvislosti je třeba 
upozornit na čl. 107 (1) Smlouvy o fungování EU, který stanoví, 
že: „podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků 
v  jakékoli formě, které narušují nebo mohou narušit hospodář-
skou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo odvětví výroby 
určitého zboží, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, jsou 
neslučitelné s  vnitřním trhem.“ Tyto veřejné intervence jsou 
považovány za nelegitimní, způsobující ekonomickou výhodu 
pro jeden nebo více podniků, kdy není poskytnuta na oplátku 
žádná ekvivalentní služba. Je třeba se takového narušení vnitř-
ního trhu vyvarovat. 

Státní podpora zavádění infrastruktury širokopásmového 
připojení musí být v  rozsahu, kdy budou veřejné prostředky 
použity obezřetně a účelně a nenahrazuje ani nenarušuje inves-
tice subjektů na trhu. V zásadě by aktivita k  rozšíření široko-
pásmového připojení měla být zaměřena pouze v  případě 
selhání trhu. Státní podpora může být použita k dosažení více 
žádoucích oprávněných výsledků fungování trhů, např. přispět 

k redukci „digitální propasti“ mezi uvažovanou oblastí a dalšími 
oblastmi, pokud jde o cenově dostupné a konkurenční poskyto-
vání širokopásmových služeb.

Pokud by byla státní podpora pro širokopásmové připojení 
použita v  oblastech, kde zamýšlejí komerční subjekty inves-
tovat nebo již investovali, mohlo by to výrazně snížit budoucí 
motivaci komerčních investorů. V  takovém případě by státní 
podpora pro širokopásmové připojení mohla být kontrapro-
duktivní s ohledem na uvedený cíl. Kromě toho by státní pod-
pora měla zajistit, aby nebyl zastaven technologický pokrok, 
což by mohlo nastat v případě, že podpora bude stanovena na 
konkrétní technologii nebo konkrétního zájemce. Rozhodnutí, 
zda konkrétní vládní intervence je kompatibilní nebo proti-
právní, přijímá pouze Evropská komise. Čl. 108 (3) Smlouvy 
o fungování EU stanoví, že Evropská komise bude informována 
v dostatečném časovém předstihu, aby mohla podat svá vyjád-
ření o  záměrech poskytnout nebo upravit podporu (oznamo-
vací povinnost). Do jejího konečného rozhodnutí nesmí být 
uzavírány závazné smlouvy či vypláceny dotace. V případě, že 
Evropská komise dospěla k závěru, že uvažovaná podpora není 
slučitelná s vnitřním trhem, rozhodne o zrušení nebo upravení 
pomoci (lhůtu určí Evropské komise podle čl. 108 (2) Smlouvy 
o  fungování EU). Zahájení projektu před přijetím konečného 
rozhodnutí a následné záporné rozhodnutí by mohlo způsobit 
škody. Vzniká riziko, že příjemce podpory ji bude muset vrá-
tit. Oznámení Komisi provádí vnitrostátní koordinační orgán 
odpovědný za oznámení v dané zemi (obr. 1).

Kontrola státní podpory pro zavádění širokopásmového 
připojení se zaměřuje na protichůdné cíle podpory rychlého 
zavádění širokopásmové infrastruktury a na omezení narušení 
hospodářské soutěže. Ve svém důsledku tedy vyhnutí se vytěs-
ňování soukromých investic.

  Formy podpory
Na podporu zavádění širokopásmového připojení je možno 
využít poměrně málo druhů veřejné intervence.

První může být financování z  evropských fondů, např. 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Z Na Skoková změna? Vysvětlení

Žádná širokopásmová 
infrastruktura

Základní broadband Ano Alespoň minimální šířka pásma stanovená pro základní přístup k Internetu.

Žádná širokopásmová 
infrastruktura

Optika na MDF/VDSL 
na MDF; FTTC/VDSL; 
FTTB; FTTH

Ano
Vyšší kvalita připojení pro uživatele (podstatné zvětšení šířky pásma); dostup-
nost mnoha nových služeb, a tedy lepší volba pro spotřebitele; potenciál pro 
inovace v podnikatelském sektoru

ADSL/VDSL na MDF FTTC/VDSL v rozváděči Ano
Vyšší kvalita připojení pro uživatele (podstatné zvětšení šířky pásma); potenci-
ál pro nižší ceny za megabajt; potenciál pro inovace v podnikatelském sektoru.

ADSL/VDSL na MDF 
nebo FTTC/VDSL 
v rozvaděči

VDSL + vektorování Diskutabilní

Vyšší kvalita připojení pro uživatele (podstatné zvýšení šířky pásma); dostup-
nost mnoha nových služeb, a tedy lepší volba pro spotřebitele; potenciál pro 
inovace v podnikatelském sektoru. Nicméně: je třeba větší kontrola ke stano-
vení, zda může být naplněn požadavek velkoobchodního přístupu.

ADSL/VDSL na MDF FTTB, FTTH Ano

Vyšší kvalita připojení pro uživatele (podstatně větší šířka pásma downstre-
amu a upstreamu); potenciál pro nižší ceny za megabajt; větší dostupnost 
služeb, a tedy lepší výběr pro spotřebitele; potenciál pro inovace v podnikatel-
ském sektoru.

FTTC/VDSL v rozváděči FTTB, FTTH Ano

Vyšší kvalita připojení pro uživatele (podstatně větší šířka pásma downstre-
amu a upstreamu); potenciál pro nižší ceny za megabajt; větší dostupnost 
služeb, a tedy lepší výběr pro spotřebitele; potenciál pro inovace v podnikatel-
ském sektoru.

Tabulka 1  Příklady skokové změny při zavádění broadbandu
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a/nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
Obvykle je vyžadováno spolufinancování členského státu.

Druhá podpora projektu širokopásmového připojení může 
být prostřednictvím „přímé dotace“. V  tomto případě musí být 
správně zadán projekt a podmínky a kritéria pro výběr subjektu, 
který má být financován. Může jít např. o přímý peněžní grant pro 
subjekt, který bude budovat, spravovat a komerčně využívat plá-
novanou širokopásmovou síť. V takovém případě má být určena 
správná výše grantu. Je to důležité, aby grant nebyl příliš „vysoký“ 
– riziko financování neefektivního rozvoje; nebo příliš „nízký“ - 
riziko, že žádný účastník trhu není ochoten předložit nabídku na 
projekt. Účinný způsob, jak řešit tyto problémy je použití výběro-
vého řízení, další způsob je použití vratných záloh (grantů), které 
mohou vyžadovat placení části podpory zpět v  případě méně 
nákladného a výhodnějšího řešení než se očekávalo. 

Jako třetí podporu lze použít daňové úlevy. Takový pří-
stup předpokládá pravomoc zvyšovat daně, což zpravidla není 
v kompetenci regionální rozhodovací pravomoci. 

Čtvrtá možnost je sjednání zvýhodněné půjčky nebo záruka. 
Oba přístupy jsou zaměřeny na použití platební schopnosti 
orgánu veřejné správy s cílem zlepšit úvěrové podmínky nabí-
zené třetí stranou. Menší půjčky nebo záruky mohou spadat 
do pravidla „de minimis“, které nespadá do režimu schválení 
Evropskou komisí.

Pátou možností může být poskytnutí třetím stranám kon-
krétních fyzických zdrojů, které jsou nezbytnými vstupy pro 

zavádění širokopásmového připojení. Příkladem takového 
zdroje je převod kabelovodů. Je možné poskytnutí fyzického 
zdroje za nižší ceny, než je tržní; možná je i forma věcného kapi-
tálového vkladu do spoluvlastnictví. Toto financování v naturá-
liích může, i  když ne nutně, být podporou. Všechny uvedená 
opatření často zahrnují státní podporu, a proto musí být ozná-
mena Komisi.

Jako šestou podporu lze vytvořit podmínky financování pro-
jektu širokopásmového připojení politikou zadávání veřejných 
zakázek, pokud se instituce stane zárukou klienta, který zavádí 
širokopásmovou infrastrukturu v dané oblasti. Takový přístup 
může také znamenat státní podporu. 

Uvedené příklady nejsou vyčerpávající, je možno vytvořit jiný 
způsob podpory projektu širokopásmového připojení. Uvedené 
intervence nemají geografický kontext, to znamená, že je možno 
je použít na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. Jsou 
potenciálně předmětem schválení Evropskou komisí.

David Stádník
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Zahrnuje projekt státní podporu?

Splňuje požadavky stávajícího schváleného 
projektu?

Spadá pod pravidla „de minimis“?

Spadá do blokové výjimky pro státní podporu?

Spadá do projektu regionální státní podpory?

Splňuje požadavky „balíčku“ služeb obecného  
hospodářského zájmu?

Projekt musíte oficiálně notifikovat Není potřeba oficiální notifikační proces!

Obr. 1  Musí být projekt notifikován Komisí?
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NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE SÍTÍ NOVÉ GENERACE
Strategie skokové změny České republiky

1. část

 1 ÚVOD

1.1 Základní informace o Národním plánu

Kontext vzniku Národního plánu 
Dokument Národní plán rozvoje sítí nové 
generace je jedním z  implementačních doku-
mentů, kterými jsou podrobněji rozpracovány 
cíle definované Evropskou komisí v základním 
strategickém dokumentu Digitální agenda pro 
Evropu a  na národní úrovni strategií Digitální 
Česko 2.0. 

Stejně jako Evropská komise, tak i  Česká 
republika jasně definuje hlavní priority digi-
tální agendy a  těmi jsou budování jednotného 
trhu a zlepšení standardizace a interoperability 
jak v rovině legislativní, tak také technologické 
a technické. 

Těchto hlavních priorit má být dosa-
ženo zejména rozvojem sítí nové generace. 
Tento Národní plán potom specifikuje kroky 
a nástroje, které Česká republika v  této oblasti 
plánuje přijmout, tak aby stanovených cílů 
dosáhla.

Stručný popis cílů Národního plánu
Národní plán definuje pro oblast rozvoje sít 
nové generace jak krátkodobé cíle, tak cíle 
dlouhodobé:

Krátkodobé cíle pro období let 2015–2019 
a)  K naplnění krátkodobých cílů bude podporo-

vána výstavba veřejných (komerčně využí-
vaných) sítí prostřednictvím finančních pro-
středků alokace Prioritní ose 4.1. Operačního 
programu Podnikání a  inovace pro konku-
renceschopnost 2014–2020. V  rámci této 

podpory bude poskytnuta veřejná podpora 
soukromým investorům, kteří na základě 
výběru v  transparentním a  nediskriminač-
ním výběrovém řízení zrealizují výstavbu sítí 
ve strukturálně a  ekonomicky postižených 
regionech v  místech, kde v  současné době 
neexistuje pokrytí sítěmi nové generace a ani 
v  nejbližších třech letech nelze očekávat, že 
pokrytí bude vybudováno bez veřejné pod-
pory, tedy na tržním základě. 
 V  případě, že ve výběrovém řízení nebude 
předložen žádný projekt, který by v  daném 
strukturálně postiženém regionu výstavbu 
sítí nové generace zrealizoval, budou sítě 
vybudovány státem za podmínek uvedených 
v dalších částech textu.

b)  V  krátkodobém časovém horizontu bude 
dále podporována z prostředků alokovaných 
v  Operačním programu Podnikání a  ino-
vace pro konkurenceschopnost 2014–2020 
i výstavba neveřejných sítí. Výstavbou neve-
řejných sítí bude pověřen Národní koordi-
nátor, který pro účely výstavby neveřejných 
sítí zpracuje příslušné mapy pokrytí a  další 
koncepční materiály a po jejich schválení vlá-
dou zrealizuje přímo, v  rámci tzv. in-house 
výjimky ze ZVZ při respektování zákona, 
jejich výstavbu. 

Dlouhodobé cíle pro období let 2020–2030. 
a)  V  dlouhodobém časovém horizontu bude 

podporována výstavba veřejných sítí nové 
generace z prostředků alokovaných z dalších 
možných dotačních titulů z  následujících 
možných programovacích období ES a veřej-
ných prostředků definovaných dále a  to 
tak, aby všichni obyvatelé na území České 

Ve 35. týdnu by měl být předán do mezirezortního připomínkového řízení návrh a vložen do eKLEPu 
(Elektronická knihovna legislativního procesu) návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Pro 
informovanost našich čtenářů a  závažnost tohoto kroku vlády přinášíme uvedený dokument. Tento 
krok je nutné vnímat v kontextu dalších připravovaných vládních materiálů např. návrh Ministerstva 
vnitra na založení nového státního podniku jako národního koordinátora pro budování sítí nové gene-
race ke dni 1. říjnu 2015, návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlost-
ních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů jehož součástí je zřízení 
Jednotného informačního místa jako správního úřadu, který je podřízen Ministerstvu vnitra.
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republiky měli možnost přístupu k superrychlému přístupu 
k  Internetu, tedy byly v případě zájmu, připojeni prostřed-
nictví sítí nové generace s přenosovou rychlosti minimálně 
100 Mb/s. V případě nezájmu soukromého sektoru ani s vyu-
žitím veřejné podpory realizovat vlastní investice s využitím 
PPP projektů, bude výstavba sítí nové generace garantována 
přímo státem za podmínek definovaných tímto národním 
plánem. 

b)  V  případě neveřejných sítí definuje centrálně architekturu 
a  technické i  bezpečnostní parametry těchto sítí Národní 
koordinátor. V  rámci plánování výstavby nových sítí musí 
stát i  v  budoucnu postupovat s  péčí řádného hospodáře, 
tedy zabránit duplicitní nehospodárné a  neoprávněné 
výstavbě. Měl by tedy při plánování požadavků na výstavbu 
nových sítí vždy veřejnou konzultací ověřit, zda je ze zákon-
ných důvodů nezbytné stavět neveřejnou síť nebo zda by 
bylo možné využívat existujících veřejných sítí pro potřeby 
orgánů veřejné moci v  rozsahu a  za podmínek zákonného 
zmocnění k výkonu dané agendy. Vždy za předpokladu, že 
se jedná o existující technologii z části nebo zcela z optických 
vláken, splňující EK požadované přenosové rychlosti a  spl-
ňující zároveň požadavky zákona o  kybernetické bezpeč-
nosti. V územích, kde sítě nové generace pro potřeby veřejné 
správy neexistují nebo nesplňují EK požadované přenosové 
rychlosti, budou nové investice pořizovány do majetku státu 
na principu dlouhodobě udržitelných investic. Národní 
koordinátor předpokládá, že zdrojem mohou být veřejné 
rozpočty, zdroje Národního fondu SR, Národního fondu 
rozvoje sítí nové generace, stejně jako investičního fondu, či 
jiných veřejných zdrojů. Podle předpokladů MV bude možné 
z velké míry využít k financování státních dluhopisů či půj-
ček s garancí státu.

Veřejná podpora, která bude v rámci implementace Národního 
plánu aplikována, musí vždy splňovat následující základní prin-
cipy ES:
–  veřejná podpora nesmí vytěsňovat soukromé investice, 

ani snižovat či omezovat komerční motivy k  soukromému 
investování

–  použití veřejné podpory nesmí narušit hospodářskou soutěž 
a funkční trh;

–  veřejná podpora může být aplikována pouze tam, kde proka-
zatelně dochází k selhání trhu;

–  moderní sítě, vybudované s  veřejnou podporou, musí být 
poskytnuty všem podnikatelům v elektronických komunika-
cích na principu velkoobchodní nabídky;

–  veřejná podpora má sloužit k doplnění, nikoliv nahrazení trhu 
a má sloužit k podnícení růstu investic soukromých investorů 
a k podpoře hospodářské soutěže;

–  před zahájením realizace veřejné podpory musí být vždy pro-
vedena veřejná konzultace, jejímž cílem je ochránit stávající 
investice a zabránit narušení hospodářské soutěže a fungují-
cího trhu;

–  cílem veřejné podpory musí být dosažení skokové změny, 
tedy výrazného plošného zvýšení dostupnosti nabídky vyso-
korychlostního přístupu k  Internetu, tedy zejména v  regio-
nech a oblastech, kde se z ekonomických důvodů soukromým 
investorům doposud nevyplatilo investovat z  vlastních pro-
středků a zároveň ke zlepšení charakteru poskytované služby;

–  veřejná podpora je podmíněna garancí technologické neutra-
lity, včetně neutrality síťové platformy.

1.2 Kontext vzniku a existence Národního plánu
Akcelerace rozvoje služeb v  oblastech informačních a  komuni-
kačních technologií (HW, SW a elektronické služby) způsobuje 
zvýšené nároky na datové toky, jejich rychlost a bezpečnost zajiš-
ťovanou prostřednictvím Internetového připojení, přičemž již 
dnes je jisté, že tento trend bude v budoucnosti nadále pokračovat. 
Zvýšené datové požadavky jsou způsobeny jednak vyššími nároky 
stávajících služeb, dále zaváděním služeb nových, potřebou při-
pojení nových uživatelů a bezpečnostních parametrů. Jako pří-
klad služeb s velkými nároky na datovou kapacitu lze uvést video 
stream služby (a to i při využití nových komprimačních metod) 
a služby založené na cloudových řešeních. Kromě toho struktu-
rální transformace globální ekonomiky zvyšuje dynamiku rozvoje 
Internetu s adekvátním dopadem, který ovlivňuje všechny oblasti 
ekonomiky a života celé společnosti. Důsledkem toho je, že bude 
stále důležitější zajistit, aby koncoví uživatelé Internetových slu-
žeb měli snadný a kvalitní vysokorychlostní přístup k Internetu 
garantující přístup k novým a inovativním službám. 

Na tento trend reaguje základní strategický dokument EK 
Digitální agenda pro Evropu. První prioritou Digitální agendy 
pro Evropu je budování jednotného trhu. Cílem by mělo být 
synchronizovat legislativu v  oblasti autorských práv a  digitál-
ního trhu tak, aby došlo k usnadnění jak právní orientace, tak 
ochrany autorů i spotřebitelů. Jde například o legálnost či nele-
gálnost stahování dat z  úložišť, podnikání na síti, atp. Danou 
prioritu EK koordinuje do značné míry na své úrovni s tím, že 
první priorita bezprostředně nesouvisí jen s rozvojem sítí nové 
generace.

Z  pohledu tohoto Národního plánu je klíčovou druhá pri-
orita EK vyplývající z Digitální agendy pro Evropu, týkající se 
přijetí takových opatření a  forem podpory, vedoucí k  výraz-
nému rozvoji infrastruktury elektronických komunikací, garan-
tující občanům EU definovanou cílovou rychlost připojení na 
Internet. 

Pro rok 2020 je cílem EK přenosová rychlost definovaná 
ve výši minimálně 30 Mb/s  pro všechny evropské občany, 
přičemž polovina z  nich by měla mít Internetové připojení 
s rychlostí alespoň 100 Mb/s. 
Tento cíl plně převzala i strategie Digitální Česko 2.0. podle níž 
vláda podporuje v souladu s cíli Digitální agendy rozvoj vyso-
korychlostních přístupových sítí k  Internetu umožňující pře-
nosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele 
a 100 Mb/s minimálně pro polovinu obyvatel.

S  budováním veřejných sítí, které umožní přístup ke služ-
bám závislým na vysokých přenosových rychlostech Internetu 
pokud možno všem obyvatelům, souvisí také rozvoj neveřejných 
sítí, které slouží pro výlučnou potřebu orgánů veřejné moci. 
Neveřejné sítě umožňují orgánům státu a územní samosprávy 
bezpečnou komunikaci pro agendy, které s ohledem na potřebu 
ochrany komunikace nebo z  dalších důvodů nelze realizovat 
prostřednictvím komerčně využívaných sítí ve vlastnictví sou-
kromého sektoru. Rozvoj neveřejných sítí všude tam, kde není 
možné využít služby tržní, vede k podpoře rozvoje agend eGo-
vernmentu, k  efektivnějšímu výkonu veřejné správy a  obecně 
k  podpoře konkurenceschopnosti České republiky v  souladu 
s cíli strategie Digitální Česko 2.0. a v souladu se Strategií mezi-
národní konkurenceschopnosti. 

Vzhledem k  tomu, že požadavky na kvalitu infrastruktury 
neskončí rokem 2020, je třeba připravovat taková řešení, která 
umožní další růst a  rozvoj sítí nové generace i  po roce 2020. 
Takto je koncipován i Národní plán, který nastavuje jak krátko-
dobé cíle v horizontu následujících několika let, tak cíle dlou-
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hodobé, které se promítnou v  časovém horizontu až do roku 
2030. Národní plán je tedy dokumentem, který navazuje a dále 
rozpracovává zejména cíle Digitální agendy pro Evropu a stra-
tegie Digitální Česko 2.0. s ohledem na rozvoj veřejných a neve-
řejných sítí nové generace.

1.3 Účel Národního plánu
Cílem Národního plánu je stanovit dlouhodobý přístup České 
republiky k rozvoji sítí nové generace, a to do roku 2030 s prin-
cipy modelu dlouhodobě udržitelného rozvoje infrastruktury 
sítí nové generace v  České republice s  výhledem i  po tomto 
období. Tomu odpovídají i  opatření, prostřednictvím kterých 
by mělo dojít k naplnění výše uvedených evropských i národ-
ních priorit. 

Opatření plánovaná tímto Národním plánem mají v koneč-
ném důsledku:
–  podpořit hospodářský růst České republiky,
–  eliminovat přetrvávající rizika „digital divide (digitální pro-

pasti)“ a tím zastavit prohlubování rozdílů mezi jednotlivými 
regiony,

–  snížit nezaměstnanost, zejména ve strukturálně postižených 
regionech, 

–  přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatel-
ských subjektů i občanů, 

–  kvantitativně a kvalitativně posílit českou ekonomiku přede-
vším s ohledem na vyšší přidanou hodnotu produkce, 

Paralelním cílem je zlepšit fungování veřejné správy a orgánů 
veřejné moci prostřednictvím opatření v oblasti neveřejných 
sítí a v neposlední řadě také zvýšit přístup občanů k  trvale se 
rozšiřujícím elektronickým službám, včetně služeb eGovern-
mentu a  naplnit veškeré bezpečnostní parametry eliminující 
narůstající riziko kybernetické kriminality.

1.4 Uživatelé Národního plánu 
Národní plán je určen všem dotčeným subjektům tak, jak jsou 
definovány dále pro jednotlivé krátkodobé a  dlouhodobé cíle 
tohoto Národního plánu. Uživateli tohoto Národního plánu 
budou zejména orgány státu, kterým jsou Národním plánem 
ukládány úkoly a  jejichž činnost se předpokládá při realizaci 
jednotlivých opatření tohoto Národního plánu, dále podnika-
telé v  elektronických komunikacích podle zvláštního zákona, 
jako příjemci veřejné podpory. V  této souvislosti by autoři 
tohoto Národního plánu rádi zdůraznili, že veškerá opatření 
tímto Národním plánem předpokládaná, neslouží k  zlep-
šení podmínek pro podnikání podnikatelů v  elektronických 
komunikacích, ale primárně slouží koncovým uživatelům slu-
žeb vysokorychlostního přístupu k  Internetu, tedy občanům 
a podnikatelským subjektům podnikajícím v různých oborech. 
Národní plán směřuje k tomu, aby právě tito koncoví uživatelé 
mohli těžit z výhod, které jim přístup k vysokorychlostnímu či 
superrychlému přístupu k Internetu přinese včetně lepšího fun-
gování veřejné sféry v souvislosti s podporou neveřejných sítí. 

Zároveň Národní plán vytváří rámec pro formulaci jednotli-
vých výzev a dalších dokumentů směřujících k čerpání finanč-
ních prostředků z OP PIK ve formě veřejné podpory. Na čerpání 
veřejné podpory se budou podílet zejména komerční subjekty, 
které mají zájem budovat sítě nové generace v dotčených loka-
litách a  státní podniky, které převezmou tuto roli v  případě 
naprostého selhání iniciativy soukromého sektoru. Na vytváření 
mapy pokrytí, která je tímto Národním plánem také předpoklá-
dána, a to jak pro veřejné, tak pro neveřejné sítě, se potom bude 
podílet celé spektrum trhu elektronických komunikací včetně 
jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací, 
uživatelů služeb elektronických komunikací a spotřebitelských 
a profesních organizací, které zastupují jejich zájmy. Vzhledem 
ke komplexnosti řešení byl zvolen typový výčet uživatelů národ-
ního plánu, nikoliv taxativní výčet.

1.5 Základní používané pojmy

Národní plán či NPRSNG Tento Národní plán rozvoje sítí nové generace.

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

Strategie Digitální Česko Státní politika v oblasti elektronických komunikací – Digitální Česko dle usnesení vlády ČR ze dne 19. ledna 2011 č. 50.

Strategie Digitální Česko v. 2.0
Státní politika v oblasti elektronických komunikací – Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice dle usnesení 
vlády ČR ze dne 20. března 2013 č. 203.

Národní koordinátor
Tuto funkci bude po schválení vládou ČR plnit nově zřízený státní podnik, k němuž bude mít MV zakladatelskou 
funkci.

Digitální agenda pro Evropu Viz kapitola 1.6, (Ostatní relevantní strategické dokumenty) tohoto dokumentu.

Doporučení k NGA
Doporučení Evropské komise č. K (2010) 6223 ze dne 20. 9. 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové 
generace (NGA).

Nařízení o blokových výjimkách
Nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Pokyny EU o veřejné podpoře
Sdělení Evropské komise č. 2013/C 25/01 – Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádě-
ní širokopásmových sítí, které byly uveřejněny v Úředním věstníku EU dne 26. 1. 2013.

Obecné nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evrop-
ském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu 
pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zru-
šení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Směrnice o snižování nákladů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysoko-
rychlostních sítí elektronických komunikací (tzv. „Cost Reduction“ směrnice).

Strategie regionálního rozvoje Strategie, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. května 2013 č 344.

Předběžná podmínka 2.2 Viz kapitola 1.6, (Ostatní relevantní strategické dokumenty) tohoto dokumentu.
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1.6 Ostatní relevantní strategické dokumenty
Základním východiskem pro tvorbu národního plánu je stra-
tegie ES Digitální agenda pro Evropu ze dne 19. května 2010, 
která je jednou ze sedmi vlajkových iniciativ desetileté prorůs-
tové strategie Evropské komise Evropa 2020, která navázala na 
končící Lisabonskou strategii.

Digitální agenda definuje roli a  využití IKT v  EU s  cílem 
odstranit digitální bariéry mezi zeměmi v Evropě i interní bari-
éry digitálního světa v jednotlivých členských státech. Digitální 
agenda pro Evropu stanovuje více než 100 systémových opat-
ření, jejichž společným cílem je vytvoření jednotného digi-
tálního trhu, kde nebudou existovat bariéry mezi členskými 
státy. Hlavní klíčovou oblastí, kterou se Digitální agenda pro 
Evropu zabývá, je přístup k rychlému a superrychlému přístupu 
k Internetu. 

V  oblasti vysokorychlostního a  superrychlého přístupu 
k  Internetu Digitální agenda pro Evropu stanovuje skutečně 
ambiciózní cíl. Evropa dala úkol, aby do roku 2020 měli všichni 
Evropané přístup k Internetu umožňující přenosovou rychlost 
downloadu minimálně 30 Mb/s  (vysokorychlostní) a  mini-
málně polovina Evropanů měla Internetové připojení o  rych-
losti downloadu alespoň 100 Mb/s (superrychlý). 

Cíle Evropské digitální agend na národní úrovni rozpraco-
vává strategie Digitální Česko v. 2.0 s  akceptací principu, že 
infrastrukturní investice v oblasti sítí nové generace musí odo-
lat erozi politicky deklarovaných cílů a musí být připraveny na 
přenosové rychlosti za horizont roku 2020. Vláda tímto doku-
mentem pověřuje MPO, pod gescí Rady vlády pro konkurence-
schopnost a hospodářský růst, koordinací přípravy opatření pro 
podporu výstavby sítí nové generace. 

Celá řada kroků, které mají usnadnit rozvoj sítí nové gene-
race v ČR, je rovněž obsažena již v původní strategii Digitální 
Česko. Např. zpracování návrhu na zřízení registru pasivní 
infrastruktury, zpracování metodické pomůcky pro sjednocení 
aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích, stavebního zákona a dalších právních předpisů či 
zpracování návrhu operačního programu pro efektivní čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů pro výstavbu 
sítí elektronických komunikací. Na přípravě těchto dokumentů 
se intenzivně pracuje, vzhledem k jejich složitosti však nebude 
možné sladit platnost a  účinnost všech těchto dokumentů se 
zahájením implementace tohoto Národního plánu. Národní 
plán obsahuje dále opatření, které počítají s postupným plněním 
úkolů strategie Digitální Česko v. 2.0 v oblasti rozvoje sítí nové 
generace tak, aby byly součástí krátkodobých či dlouhodobých 
cílů tohoto Národního plánu směřovaných až do roku 2030.

V širších souvislostech národní plán souvisí i s dalšími doku-
menty. Jedná se zejména o tyto strategické dokumenty: 
–  Strategii digitálního vzdělávání (gesce MŠMT), 
–  Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 

(gesce MPSV), 
–  Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ (gesce MV) 
–  Strategii správy radiového spektra (gesce MPO + ČTÚ)
Národní plán je zároveň zpracován za účelem naplnění před-
běžné podmínky 2.21 pro Tematický cíl 2 „Zlepšení dostupnosti, 
využití a  kvality informačních a  komunikačních technologií“ 
podle Obecného nařízení v  souvislosti s  požadavkem EK na 
dosahování prokazatelných výsledků intervencí z ESIF. Splnění 

1  Předběžná podmínka je podle Obecného nařízení „…předem přesně 
vymezený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné 
a efektivní splnění specifického cíle investiční priority […]“. V rámci předběž-
ných podmínek jsou dále definována dílčí kritéria splnění.

předběžné podmínky 2.2 je nezbytným předpokladem k tomu, 
aby bylo možné čerpat finanční prostředky z ESIF v rámci reali-
zace specifického cíle 4.1 OP PIK, který byl již schválen vládou 
ČR a notifikován EK. 

Předběžná podmínka 2.2 je stanovena následovně: 
„Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence celo-
státních nebo regionálních plánů sítí nové generace, které zohled-
ňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti vysokorych-
lostního přístupu k  Internetu se zaměřením na oblasti, kde trh 
není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou 
cenu a v odpovídající kvalitě v souladu s pravidly Unie pro hos-
podářskou soutěž a  státní podpory, a poskytují dostupné služby 
zranitelným skupinám.“. Národní plán je proto mimo jiné kon-
cipován tak, aby vyhověl parametrům předběžné podmínky 2.2 
a  aby na základě jeho schválení bylo možné čerpat příslušné 
finanční prostředky v rámci realizace specifického cíle 4.1 OP 
PIK k naplnění krátkodobých a střednědobých cílů.

Z důvodu zajištění garance dalšího rozvoje sítí nové generace 
i po roce 2020, definuje národní plán i rámcové dlouhodobé cíle 
České republiky, jejichž nastavení je zcela zásadním předpo-
kladem pro garanci dlouhodobé udržitelnosti investic soukro-
mých investorů, státu i samospráv do oblasti rozvoje moderní 
infrastruktury. Základním cílem národního plánu v  oblasti 
dlouhodobých cílů je definovat nezbytná systémová opatření 
v oblasti legislativy, tvorby veřejných rozpočtů, správy majetku 
a finančních nástrojů tak, aby stát vytvořil podmínky pro efek-
tivnější a  ekonomičtější plánování investic do dané oblasti, 
stejně jako kvalitnější spolupráci veřejného a soukromého sek-
toru při vzájemném optimálním sdílení a využívání konkrétní 
infrastruktury.

 2 EVROPSKÝ KONTEXT

2.1 Digitální agenda pro Evropu
Základním strategickým dokumentem na úrovni Evropské unie 
pro období 2010 až 2020 je Strategie Evropa 2020. Podle této 
strategie Evropa prošla v souvislosti s finanční krizí řadou změn, 
kdy ztratila některé výsledky svého hospodářského a sociálního 
pokroku, který dlouhodobě budovala a naopak čelí skutečnosti, 
že za některými světovými ekonomikami zaostává. Evropská 
unie si tedy klade za cíl prostřednictvím jednotného kolektiv-
ního jednání všech členských států přispět k vytvoření a posí-
lení inteligentní a  udržitelné ekonomiky podporující začle-
nění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity 
a sociální soudržnosti. 

V návaznosti na základní priority si Evropská unie stanoví 
následující hlavní cíle: 
–  75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být 

zaměstnáno, 
–  3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu 

a vývoje, 
–  v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20–20–

20“ (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud 
budou podmínky příznivé), 

–  podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být 
pod hranicí 10 % a  nejméně 40 % mladší generace by mělo 
dosáhnout terciální úrovně vzdělání, 

–  počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o  20 
milionů. 
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Výše uvedené cíle by měl každý členský stát přenést do svých 
vnitřních strategií, tak aby je přizpůsobil své vlastní situaci. I na 
úrovni Evropské unie je však nezbytné přijmout řadu opatření, 
která podpoří implementaci strategie na národních úrovních. 
Za tímto účelem předkládá EK sedm stěžejních iniciativ, které 
by měly být katalyzátorem pokroku v rámci nastavených priorit. 
Jednou z těchto sedmi stěžejních iniciativ je Digitální agenda 
pro Evropu. Digitální agenda pro Evropu je strategií k tomu, aby 
Evropa mohla co nejlépe využívat IKT, a urychlit tak hospodářské 
oživení a položit základy udržitelné digitální budoucnosti. 

Strategie Evropa 2020 stojí na následujících třech prioritách: 
–  inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech 

a inovacích; 
–  udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologič-

tější ekonomiku méně náročnou na zdroje; 
–  růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s  vyso-

kou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní 
soudržností.

Nadále přetrvávajícím problémem celého světa je skutečné vyu-
žívání Internetu. Přes velkou snahu zlepšit digitální gramotnost 
občanů, existuje stále ještě veliká skupina, která Internet ke své 
práci či alespoň zábavě nevyužívá. Podle východisek Digitální 
agendy pro Evropu2 30 % Evropanů nikdy nepoužilo Internet. 
V  USA se stahuje čtyřikrát více hudby než v  EU, protože 
v Evropě chybí legální možnosti stahování a trhy jsou roztříš-
těné. Evropa rovněž zaostává za svými průmyslovými partnery, 
jako jsou USA a Japonsko, pokud jde o  investice do výzkumu 
IKT a  zavádění superrychlých sítí. Rozšíření vysokorychlost-
ních sítí na bázi optických vláken dosahuje v Evropě pouze 1 %, 
zatímco v Japonsku je to 12 % a v Jižní Koreji 15 %. Výdaje EU 
na výzkum a vývoj v oblasti IKT jsou v porovnání s USA pouze 
40 %. Oproti tomuto trendu je však Česká republika pozitivně 
hodnocena vysoce nad průměrem EU v podílu FTTh na fixním 
broadbandu s 13,5 % za rok 2014. I tento pozitivní trend pod-
poruje určení veřejné podpory pouze na „bílá místa“, zejména 
v strukturálně postižných regionech a oblastech. 

K řešení uvedených problémů je zapotřebí přijmout soubor 
relevantních opatření s tím, že jedním z nejdůležitějších opat-
ření je podpořit rozvoj sítí nové generace, umožňujících vysoko-
rychlostní a superrychlý přístup k Internetu. Zavedením těchto 
sítí, se zvýší dostupnost a používání nových služeb podporují-
cích ekonomický růst, což samo o sobě povede k poptávce po 
službách ještě modernějších a inovativnějších. Záruka poskyto-
vání výrazně rychlejšího Internetového připojení je tedy jednou 
z priorit Digitální agendy pro Evropu. Evropa potřebuje podle 
Digitální agendy pro Evropu široce dostupný rychlý a  supe-
rrychlý přístup k Internetu za konkurenční ceny, a to tak aby do 
roku 2020 měli všichni Evropané přístup k výrazně rychlej-
šímu přístupu k Internetu (nad 30 Mb/s) a nejméně polovina 
Evropanů měla Internetové připojení rychlejší než 100 Mb/s.

K dosažení těchto ambiciózních cílů si EK vzala za úkol hle-
dat způsoby, jak přilákat kapitál pro investice do širokopásmo-
vého připojení pomocí úvěrového posílení (zaštítěného EIB 
a  fondy EU), návrh ambiciózního evropského programu poli-
tiky rádiového spektra a doporučení k podpoře investic do kon-
kurenceschopných přístupových sítí příští generace. Evropská 
komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem (na 
základě průběžného dialogu), členskými státy a všemi zúčastně-
nými stranami, které projeví zájem, na všech úrovních ve všech 
členských státech. Komise zorganizuje platformy zúčastněných 

2  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10–200_cs.htm

stran zaměřené na jednotlivé kroky a rovněž výroční digitální 
shromáždění k posouzení pokroku a nových úkolů. 

Při přípravě národního plánu byla velmi intenzivně diskuto-
vána problematika volby mezi velmi vysokou penetrací území 
ve strukturálně postižených a  hospodářsky slabých regionech 
anebo zajištěním základní úrovně penetrace napříč celým úze-
mím České republiky. Tato otázka byla zvažována již na úrovni 
EK při přípravě podmínek Sdělení komise k  veřejné podpoře 
rozvoje broadbandu i formování finančních nástrojů k zajištění 
této podpory. Základem pro rozhodování byla existence stáva-
jící infrastruktury v konkrétní členské zemi a  technické para-
metry stávajících sítí. V České republice byla z důvodu úrovně 
stávající penetrace území a diametrálních rozdílů mezi regiony 
aplikovaná postupná veřejná podpora zaměřena na etapovou 
eliminaci „digital divide“. Zároveň vycházíme z předpokladu, že 
tato cesta v konečném důsledku zajistí i splnění požadovaných 
cílů EK, tedy i požadované celoplošné zvýšení penetrace.

2.2 Financování prostřednictvím ESIF a dalších nástrojů
IKT infrastruktura v  podobě výstavby nebo modernizace 
sítí elektronických komunikací pro vysokorychlostní přístup 
k  Internetu nebyla v  programovém období 2007–2013 příliš 
podporována. Důvodem je jednak to, že Digitální agenda pro 
Evropu byla schválena až v roce 2010 a Digitální Česko v. 2.0 
jako stěžejní národní strategický dokument byla schválena až 
v  březnu 2013. IKT sektor byl tedy v  minulém programova-
cím období podporován nikoliv prostřednictvím prostředků 
na výstavbu komerčně využívaných sítí nové generace, ale pro-
střednictvím finanční podpory nových softwarových řešení, 
obnovy IKT vybavení v  podnicích atp. Podpora sice vedla 
k tvorbě pracovních míst v tomto sektoru a ke vzniku některých 
inovativních IKT řešení, nicméně nedošlo k významnému zvý-
šení pokrytí České republiky přístupovými sítěmi nové gene-
race. Základním dokumentem pro čerpání prostředků z  ESIF 
v  novém programovém období 2014–2020 je Dohoda o  part-
nerství pro programové období 2014–2020. Pro Českou repub-
liku byly v tomto programovém období vyčleněny prostředky ve 
výši téměř 24 miliard eur. Součástí Dohody o partnerství jsou 
mimo jiné i základní implementační opatření a popis postupů 
pro čerpání prostředků z ESIF. Dohoda o partnerství je vzhle-
dem ke svému charakteru pro programové období 2014–2020 
závazná pro tvorbu jednotlivých programových dokumentů. 
Dohoda o partnerství byla schválena Evropskou komisí dne 26. 
srpna 2014 a je s ohledem na proces jejího vyjednávání a proces 
konzultací s dotčenými resorty a subjekty dokumentem založe-
ným na širokém konsenzu všech zúčastněných stran.

Podle Dohody o  partnerství je významným faktorem kon-
kurenceschopného podnikání a rozvoje inovačního potenciálu 
v ČR ve všech oblastech a též moderního a efektivního fungování 
veřejné správy rozvinutost IKT infrastruktury. Správné a efek-
tivní využívání IKT přispívá významným podílem ke zvyšování 
hrubého domácího produktu a vede k růstu produktivity eko-
nomiky jako celku. V budoucnu budou rozdíly mezi státy a regi-
ony stále více určovány rozsahem investic do IKT, výzkumu IKT 
a využití IKT produktů a služeb. Nezbytným předpokladem pro 
využívání IKT je existence adekvátní infrastruktury sítí nové 
generace, která umožní vysokorychlostní a superrychlý přístup 
k  Internetu. Česká republika však v  pokrytí sítěmi umožňují-
cími takový přístup zaostává.

Podle Dohody o  partnerství bylo nedostatečné pokrytí 
vysokorychlostním Internetem, zejména ve venkovských 
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oblastech identifikováno jako jeden z  hlavních problémů 
České republiky. Proto je nezbytné podpořit intenzivní 
kvalitativní a  kvantitativní růst a  rozvoj infrastruktury 
pro vysokorychlostní přístup k Internetu, který umožňuje 
garantovanou minimální přenosovou rychlost minimálně 
30 Mb/s. Veřejná podpora má být primárně zaměřena na 
oblasti, které jsou tzv. „bílými místy“, kde tedy neexistuje 
žádný provozovatel takové infrastruktury a ani nelze očeká-
vat, že v následujících třech letech bez podpory z ESIF takové 
sítě vzniknou na komerční bázi. Poskytnutí podpory pro tzv. 
„šedá místa“, tedy místa, kde existuje pouze jediný provozo-
vatel relevantní infrastruktury je dle Dohody o  partnerství 
možná pouze zcela výjimečně a v odůvodněných případech 
a po předchozí notifikaci ze strany EK.

Dle cílů Dohody o partnerství byl MPO zpracován odpoví-
dající operační program, resp. jeho Prioritní osa 4.1 OP PIK, 
která stanovuje cíle a priority pro využívání Evropského fondu 
pro regionální rozvoj3 za účelem dosažení konkurenceschopné 
a  udržitelné ekonomiky založené na znalostech a  inovacích. 
OP PIK je realizován v rámci cíle Investice pro růst a zaměst-
nanost politiky soudržnosti EU. OP PIK byl zpracován v sou-
ladu s čl. 27 Obecného nařízení a bude přispívat k naplňování 
tematických cílů 1 až 4 a tematického cíle 7 definovaných v čl. 
9 Obecného nařízení. OP PIK obsahuje prioritní osu 4 „Rozvoj 
vysokorychlostních přístupových sítí k Internetu a informač-
ních a komunikačních technologií“. Investiční priorita 1 prio-
ritní osy 4 je potom Rozšiřování širokopásmového připojení 
a  zavádění vysokorychlostních sítí a podpora zavádění vzni-
kajících technologií a  sítí pro digitální hospodářství. Z  této 
investiční priority budou podporovány zejména následující 
aktivity:
–  využití stávající, či modernizace stávající infrastruktury 

fyzických pevných přístupových sítí pro vysokorychlostní 
přístup k  Internetu zcela nebo z  části z  optického vedení 
s  cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysoko-
rychlostní přístup k Internetu s přenosovou rychlostí mini-
málně 30 Mb/s s podmínkou, že do budoucna bude možné 
umožnit přenosovou rychlost alespoň 100 Mb/s;

–  výstavba kompletně nové sítě sestávající z  části nebo 
plně z  optických vedení pro vysokorychlostní přístup 
k  Internetu umožňující v  případě zřizování nových sítí 
s  pevným připojením užití takové technologii, která na 
fyzické přenosové vrstvě umožní přenos dat s rychlostí ale-
spoň 100 Mb/s;

–  výstavba pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní pří-
stup k  Internetu zejména v  lokalitách předpokládaného 
budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může 
být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích 
dvou aktivit.

Příjemci podpory z  investiční priority 1 prioritní osy 4 OP 
PIK budou, dle schváleného a notifikovaného OP PIK, pod-
nikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na veli-
kost podniku. 

OP PIK jako celek disponuje alokací 4,331 mld. EUR 
z  Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na investiční 
prioritu 1 prioritní osy 4 OP PIK připadá alokace ve výši 
521 380 364 EUR.

3   Viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních tykajících 
se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

 3 DEFINICE SÍTÍ NOVÉ GENERACE
V současné fázi vývoje trhu a technologie se v souvislosti s pod-
porovaným rozvojem sítí hovoří o  tzv. sítích nové generace  – 
NGN (Next Generation Networks), sítě nové generace jsou svojí 
strukturou fakticky dvouúrovňové: 
–  páteřní sítě nové generace (NGN Core Networks), které 

nahrazují technologicky starší přenosové sítě s IP protokolem 
na úrovni páteře; 

–  přístupové sítě nové generace  – NGA (Next Generation 
Access Networks), usnadňující přístup zákazníků k poskyto-
vaným službám. 

Někdy se nepřesně páteřní síť označuje jako Backhaul. Tento 
pojem je však pokyny EU definován jako část širokopásmové 
sítě, jež představuje mezičlánek mezi páteřní a  přístupovými 
sítěmi a po níž jsou přenášena data do globální sítě. Pro ilustraci 
je možné využít následující příklad pro backhaul a níže uvedený 
obr. 1 popisující příklad přístupové vysokorychlostní sítě nové 
generace vytvořené zcela nebo z části z  technologie optických 
vláken:
–  propojení BTS s  BTS Controllers (v  mobilní sítě 2. nebo 3. 

generace),
–  propojení DSLAMů s  nejbližšími agregačními uzly (např. 

EDGE Router),
–   propojení místní LAN sítě do metropolitní sítě (zpravila 

s využitím technologie Ethernet).
Doporučením o  NGA jsou tyto sítě definovány jako kabelové 
přístupové sítě, které sestávají zcela nebo z  části z  optických 
vedení širokopásmového přístupu s dokonalejšími vlastnostmi 
(např. s vyšší propustností) ve srovnání se službami poskytova-
nými prostřednictvím stávajících sítí. Ve velké míře jsou však 
sítě NGA i výsledkem modernizace již existujících přístupových 
sítí používajících kovové vedení nebo koaxiální kabel (např. již 
EK notifikovaný národní plán Německa). V Doporučení o NGA 
zařadila EK do kategorie sítí NGA i moderní bezdrátovou tech-
nologii, využívanou však zejména na posledním úseku připo-
jení, tedy od konečného bodu (POP) přístupových sítí reali-
zovaných z části nebo zcela z optických vedení, ke konečnému 
uživateli. 

Z  pohledu míry zastoupení optického vedení se bude pře-
devším jednat o  jeden ze dvou základních scénářů, FTTH/B 
či FTTN/C. Přístupové sítě NGA lze potom dále obecněji 
definovat jako sítě, které jsou schopné dodávat služby široko-
pásmového přístupu s  dokonalejšími vlastnostmi ve srovnání 
se službami poskytovanými prostřednictvím stávajících sítí. 
Přenosová rychlost by měla reálně dosahovat minimálně poža-
dovanou a taxativně definovanou přenosovou rychlost. Oproti 
stávajícím telekomunikačním sítím patří sítě NGA svým cha-
rakterem mezi koncepčně jednodušší sítě, které umožňují vyso-
korychlostní přenos pro poskytování všech služeb, včetně mul-
timediálních, a  konvergenci řady dříve samostatných aplikací 
a digitálních služeb, jako telefonní služby, audio/video přenosy 
a jiné datové komunikace. Současně umožňují oddělení různých 
základních síťových vrstev, např. přenos dat, řídící a dohledové 
funkce, servis. 

Sítě nové generace byly EK definovány v obecné rovině, tak 
jak bylo uvedeno výše. Podrobnější technologická definice ze 
strany EK nebyla, stejně jako nebyly definovány další požadavky 
na další služby definující sítě NGA. EK především ve svých stra-
tegických dokumentech definovala minimální přenosové kapa-
citní požadavky, prostřednictvím kterých má být dosaženo cílů 
Digitální agendy pro Evropu, tedy přístup 100 % obyvatel EU 
k vysokorychlostnímu přístupu k Internetu s reálnou přenoso-
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vou rychlostí minimálně 30 Mb/s  a  minimálně 50 % obyvatel 
EU k vysokorychlostnímu Internetu s přenosovou rychlostí ale-
spoň 100 Mb/s. 

Tato definice EK se však pro potřeby přesného a transparent-
ního definování veřejné podpory do rozvoje vysokorychlostního 
Internetu (i v rámci OP PIK, který byl schvalován dříve než tento 
Národní plán) ukázala jako nedostatečná. Proto, ve spolupráci 
s odbornou veřejností a akademickou sférou, byla definice NGA 
sítí pro účely veřejné podpory (zejména OP PIK) rozšířena o kva-
litativní a výkonnostní parametry, které by měly sítě NGA, reali-
zované s veřejnou podporou, zabezpečit, aby tím bylo průkazné, 
že se jedná o  sítě NGN/NGA. Touto formou došlo k  podrob-
nější definici, která umožní investorovi i  poskytovateli dotace 
ověřit, zda konkrétní technologie splňuje požadavky na NGA 
sítě a je tedy sítí nové generace, kterou bude stát v rámci tohoto 
Národního plánu a navazujících dokumentů podporovat. 

Sítí NGA, která bude předmětem podpory podle Národního plánu, je: 
–  stávající, či stávající modernizovaná infrastruktura fyzic-

kých pevných přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup 
k Internetu, realizovaná zcela nebo z části z optického vedení, 
umožňující koncovému zákazníkovi reálný vysokorych-
lostní přístup k Internetu s přenosovou rychlostí minimálně 
30 Mb/s, s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit 
přenosovou rychlost alespoň 100 Mb/s;

–  kompletně nová sít, sestávajících zčásti nebo plně z optického 
vedení, umožňující v případě zřizování nových sítí s pevným 
připojením užití takové technologii, která na fyzické přeno-
sové vrstvě umožní přenos dat s rychlostí alespoň 100 Mb/s.

Další definiční požadavky:
–  přenosovými rychlostmi se pro účely výše uvedené definice 

sítě NGA rozumí reálná rychlost přenosu dat v  dopředném 

směru (od Internetu k  zákazníkovi), měřená dle následují-
cích podmínek mezi koncovými body sítě. Těmi se rozumí na 
jedné straně rozhraní, ve kterém provozovatel sítě přistupuje 
do sítě veřejného Internetu (tzv. Neutral Internet Exchange – 
NIX) a  na straně druhé uživatelské rozhraní, ve kterém se 
k přístupové síti NGA připojuje zákazník se svým zákaznic-
kým terminálem (např. počítač, router, STB, atd.);

–  reálná přenosová rychlost ve zpětném směru (od zákazníka do 
Internetu) musí, ve vztahu k uvedeným minimálním hodno-
tám, dosahovat minimálně rychlosti 1/3 rychlosti v dopřed-
ném směru; 

–  za reálnou přenosovou rychlost se považuje hodnota získaná 
jako podíl objemu dat (přeneseného mezi koncovými body 
sítě a časového úseku potřebného k přenosu tohoto objemu 
dat). Detailní postupy způsobu měření a další závazné para-
metry datového přenosu na fyzické vrstvě budou stanoveny 
ve spolupráci s ČTÚ a  to v dalších prováděcích dokumen-
tech k  tomuto Národnímu plánu, tedy zejména v  jednotli-
vých výzvách OP PIK (který tvoří hlavní nástroj financování 
rozvoje sítí nové generace v krátkodobém a  střednědobém 
horizontu);

–  nové vysokorychlostní datové sítě budované s veřejnou pod-
porou musí zajistit možnost sdílení vybudovaných přenoso-
vých a/nebo stavebních kapacit a  podpořit tak konkurenční 
prostředí v dané lokalitě;

–  vzhledem k  charakteru datové komunikace může v  čase 
rychlost přenosu dat kolísat, ale u  přípojky sítě NGA musí 
rychlosti nominální, měřené na L1 (fyzické vrstvě ISO/OSI) 
činit 100 Mb/s, respektive 30 Mb/s, s výjimkou, že případný 
dočasný pokles nebude podle povahy využití přípojky vyšší, 
než odpovídá obvyklému kolísání;

–  u dotované sítě NGA musí být systematicky a na preventivní 
bázi ošetřeno riziko jakéhokoliv rušení přenosu (signálu). 

Obr. 1  Příklad řešení sítě NGA
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Ošetřeni rizika rušeni pouze na reaktivní bázi není považo-
váno za dostatečné;

–  zákaznické terminály (počítač, router, STB atd.) mohou zcela 
zásadně ovlivnit parametry poskytovaných služeb, a  proto 
není možné schopnost infrastruktury poskytovat služby 
o daných parametrech, vázat na měření na těchto terminálech;

Pozn.: uvedené požadavky musí síť nové generace, realizovaná 
s  veřejnou podporou, plnit po dobu udržitelnosti projektů, 
tedy minimálně po dobu 7 let od vydání rozhodnutí o přiznání 
dotace. 

Další požadavky, stejně jako závazná metodika, způsob 
a podmínky ověřování reálného dodržení požadovaných tech-
nických a kapacitních předpokladů, včetně optimální metodiky 
stanovení garance dostupnosti, pravidla pro sdílení sítí a souvi-
sející podmínky budou zveřejněny v dalších prováděcích doku-
mentech k tomuto Národnímu plánu, tedy zejména v jednotli-
vých dokumentech OP PIK, a to před vypsáním první výzvy na 
financování výstavby sítí NGA z tohoto programu.

 4 VEŘEJNÁ PODPORA

4.1 Obecně k veřejné podpoře
Veřejná podpora je upravena článkem 107 odst. 1 Smlouvy 
o  fungování Evropské unie. Podle této smlouvy jsou podpory 
poskytované v  jakékoli formě státem nebo ze státních pro-
středků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví 
výroby, nebo pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, 
neslučitelné s vnitřním trhem.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné vždy hodnotit napl-
nění následujících základních kritérií definice veřejné podpory:
–  podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků; 

podle Pokynů EU se může jednat o  přímé granty, slevy na 
dani, zvýhodněné půjčky nebo jiné typy preferenčních pod-
mínek financování. Státní prostředky mohou být použity na 
celostátní, regionální a  místní úrovni. Financování z  evrop-
ských fondů (např. Evropský fond pro regionální rozvoj) bude 
rovněž představovat státní prostředky, pokud je přiděluje 
členský stát;

–  podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví 
podnikání a  je selektivní; opatření na podporu investic do 
širokopásmového připojení se podle Pokynů EU obvykle 
týkají výkonu hospodářské činnosti, jako je budování a pro-
voz širokopásmové infrastruktury či zajišťování přístupu 
k  širokopásmové infrastruktuře nebo umožňování poskyto-
vání konektivity koncovým uživatelům. Rovněž sám stát může 
podle Pokynů EU vykonávat hospodářskou činnost, pokud 
provozuje či využívá širokopásmovou infrastrukturu (či její 
část) například prostřednictvím interní společnosti nebo 
v rámci státní správy. Zavádění širokopásmové sítě čistě pro 
nekomerční účely nemusí představovat veřejnou podporu, 
jelikož výstavba sítě v určitých případech nezvýhodňuje žádný 
podnik. Pokud je však tato síť následně k dispozici provozo-
vatelům širokopásmového připojení nebo investorům v  této 
oblasti, pak se dle Pokynů EU obvykle o státní podporu jedná;

Poskytování podpory zavádění širokopásmových sítí je 
selektivní v  tom smyslu, že cílí pouze na trh elektronických 
komunikací. 
–  je ovlivněn obchod mezi členskými státy pokud má pod-

pora takovou intenzitu, že dokáže ovlivnit poskytovatele slu-
žeb z  jiných členských států, ovlivňuje také obchod, protože 

trhy se službami elektronických komunikací (velkoobchodní 
i  maloobchodní trhy) jsou otevřené hospodářské soutěži 
v rámci Evropské unie;

–  je narušena nebo hrozí narušení soutěže podle judikatury 
Soudního dvora Evropské unie finanční nebo věcná podpora 
narušuje hospodářskou soutěž, pokud posiluje postavení urči-
tého podniku ve srovnání s jinými podniky. 

Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné 
tehdy, pokud existuje výjimka k jejímu poskytnutí v souladu 
s  právem. Mezi výjimky patří poskytování podpory ve formě 
podpory „de minimis“, regionální podpory či poskytování pod-
pory na základě tzv. blokové výjimky.

Národní plán počítá s implementací opatření, která svým 
obsahem představují veřejnou podporu. Národní plán před-
pokládá jak přidělování přímých dotací z  OP PIK komerč-
ním subjektům na budování sítí nové generace, tak v případě 
nezájmu soukromých investorů ani při využití veřejné podpory 
realizovat vlastní investice, se počítá s výstavbou veřejných sítí 
přímo prostřednictvím státu. Oba principy naplňují parametry 
veřejné podpory. Jejich implementace tak vždy musí splňo-
vat všechny podmínky definované pro dovolené užití veřejné 
podpory. Vzhledem k  plánovanému objemu veřejné podpory 
a  jejímu rozsahu není možné využít podporu dle pravidel de 
minimis, ale počítá se s využitím blokové výjimky dle Nařízení, 
viz níže. 

V  případě podpory výstavby neveřejných sítí (využívaných 
pro výhradní použití státem a  územně samosprávnými celky) 
výlučně k  výkonu agend veřejné správy dle platné právní 
úpravy, realizované přímo státem, tedy ne soukromými dodava-
teli, se o veřejnou podporu nejedná. Viz např. rozhodnutí EK ve 
věci N 46/07 – Spojené království, Welsh Public Sector Network 
Scheme, kde EK neshledala veřejnou podporu při budování 
infrastruktury pro vlastní potřebu veřejné správy. V  této věci 
EK shledala, že příslušné subjekty veřejného sektoru nebudou 
využívat infrastrukturu pro jakékoliv komerční aktivity, a proto 
přijala stanovisko, že v  dané věci tyto subjekty nepůsobí jako 
podniky a nemůže se tedy jednat o veřejnou podporu, protože 
není naplněn jeden z jejích základních znaků, a to že podpora 
zvýhodňuje určité podniky. V této části však zároveň upozorňu-
jeme na nezbytnou ochranu již realizovaných investic z pohledu 
efektivního vynaložení veřejných prostředků. U neveřejných sítí 
tak bude hrát významnou roli dodržení principu péče správ-
ného hospodáře a nemožnost využívat takto realizované sítě pro 
jakékoliv komerční účely, ale výhradně za podmínek a  v  roz-
sahu definovaných zákony k výkonu konkrétních agend výkonu 
veřejné správ orgány veřejné moci. Zároveň je důležité garanto-
vat, že takto pořízené neveřejné sítě nemohou být poskytovány 
jiným subjektům na bázi velkoobchodního přístupu (ani pasivní 
infrastruktura) a že stát při rozhodování o výstavbě neveřejných 
sítí bude dodržovat princip trvalého užívání k výše uvedeným 
účelům. Tento Národní plán dále počítá s  tím, že podpora 
bude poskytována i velkým podnikům. Proto platí povinnost, 
že příslušný řídicí orgán se ujistí, že finanční příspěvek fondu 
nezpůsobí značné ztráty pracovních míst s ohledem na stávající 
rozmístění v rámci EU v souladu s čl. 14 Nařízení o blokových 
výjimkách.

4.2 Využití Nařízení o blokových výjimkách 
Podle článku 52 Nařízení o blokových výjimkách je investiční 

podpora na širokopásmovou infrastrukturu „slučitelná s vnitř-
ním trhem podle čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací 
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povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy“, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v článku 52 Nařízení o blokových výjim-
kách a  v  kapitole 1 tohoto Nařízení. Jedná se zejména o  tyto 
podmínky:
–  investice musí být provedeny v  oblastech, kde neexistuje 

infrastruktura stejné kategorie (buď základní širokopás-
mové sítě, nebo sítě nové generace) a kde je nepravděpodobné, 
že tato infrastruktura bude do tří let ode dne zveřejnění plá-
novaného opatření vybudována za komerčních podmínek, 
přičemž tento předpoklad je třeba ověřit v  otevřené veřejné 
konzultaci;

–  podpora se poskytne na základě otevřeného, transparent-
ního a  nediskriminačního výběrového řízení za dodržení 
zásady technologické neutrality;

–  provozovatel nové sítě, pořízené s veřejnou podporou, musí 
nabízet co nejširší aktivní a pasivní velkoobchodní přístup 
za spravedlivých a  nediskriminačních podmínek, včetně 
fyzického zpřístupnění v případě sítí nové generace. V pří-
padě modernizace stávajících sítí se tato povinnost vztahuje 
na přístup pouze k té části sítě, dotčené veřejnou podporou. 
Velkoobchodním přístupem se přitom rozumí přístup, který 
umožňuje provozovateli využít zařízení jiného provozova-
tele. Co nejširší přístup, který je třeba poskytnout v  rámci 
příslušné sítě, zahrnuje na základě současného technického 
rozvoje alespoň následující přístupové produkty. Pro sítě 
FTTH/FTTB: přístup ke kabelovodům, přístup k nenasvíce-
ným vláknům, zpřístupnění účastnického vedení a  přístup 
k bitovému toku. Pro kabelové sítě: přístup ke kabelovodům 
a přístup k bitovému toku. Pro sítě FTTC: přístup ke kabe-
lovodům, zpřístupnění úseků účastnického vedení a přístup 
k bitovému toku. Pro pasivní síťovou infrastrukturu: přístup 
ke kabelovodům, přístup k  nenasvíceným vláknům a/nebo 
zpřístupnění účastnického vedení. Pro širokopásmové sítě 
založené na ADSL: zpřístupnění účastnického vedení a pří-
stup k bitovému toku. Pro mobilní a bezdrátové sítě: přístup 
k bitovému toku, sdílení fyzických stožárů a přístup k sítím 
páteřního propojení. Pro satelitní platformy: přístup k bito-
vému toku. Tento velkoobchodní přístup se poskytuje na 
dobu alespoň sedmi let a právo na přístup ke kabelovodům 
nebo stožárům není časově omezeno. V případě podpory na 
výstavbu kabelovodů musí být kabelovody dostatečně velké 
na to, aby umožňovaly fungování několika kabelových sítí 
a různých síťových topologií;

–  cena za velkoobchodní přístup musí vycházet ze zásad 
stanovování cen, které určí vnitrostátní regulační orgán 
při zohlednění podpory, kterou provozovatel sítě obdržel. 
V otázce podmínek přístupu (včetně stanovování cen) a v pří-
padě sporu mezi zájemci o přístup a dotovaným provozova-
telem infrastruktury musí být konzultován vnitrostátní regu-
lační orgán;

Doplněním Nařízení o blokových výjimkách pro oblast rozvoje 
sítí nové generace jsou dále Pokyny EU, jejichž ustanoveními 
se mají členské státy řídit při implementaci pravidel Nařízení 
o blokových výjimkách. 

4.3  Principy poskytování veřejné podpory dle Národního 
plánu 

Na základě Nařízení o blokových výjimkách a Pokynů EU bude 
veřejná podpora, která bude v rámci implementace Národního 
plná rozdělena, splňovat následující základní principy, tak 

aby byly naplněny podmínky pro uplatnění příslušné blokové 
výjimky dle článku 52 Nařízení o blokových výjimkách:
–  veřejná podpora bude aplikována pouze tam, kde prokaza-

telně dochází k  selhání trhu  – podporován bude rozvoj sítí 
nové generace pouze v tzv. „bílých místech“, tedy místech kde 
neexistuje žádná relevantní infrastruktura a  není pravděpo-
dobné, že by v nich do tří let nějaký poskytovatel vybudoval 
infrastrukturu pro poskytování služeb vysokorychlostního 
nebo superrychlého přístupu k Internetu;

–  veřejná podpora má sloužit k  doplnění, nikoliv nahrazení 
trhu a  má sloužit k  podnícení růstu investic soukromých 
investorů a k podpoře hospodářské soutěže

–  veřejná podpora nesmí vytěsňovat soukromé investice, ani 
snižovat či omezovat komerční motivy k  soukromému 
investování; 

–  použití veřejné podpory nesmí narušit hospodářskou soutěž 
a funkční trh;

–  před zahájením realizace veřejné podpory musí být prove-
dena veřejná konzultace, jejímž cílem je ochránit stávající 
investice a zabránit narušení hospodářské soutěže a fungují-
cího trhu;

–  ceny za velkoobchodní přístup budou stanoveny ve spolu-
práci s  ČTÚ, musí zohledňovat přijatou veřejnou podporu 
a současně vycházet z referenčních hodnot ve srovnatelných 
konkurenčních oblastech České republiky;

–  moderní sítě, vybudované s  veřejnou podporou, musí být 
poskytnuty všem podnikatelům v  elektronických komu-
nikacích na principu velkoobchodní nabídky dle definice 
článku 2 odstavce 139 Nařízení o blokových výjimkách;

–  cílem veřejné podpory musí být dosažení skokové změny, 
tedy výrazného plošného zvýšení dostupnosti nabídky vyso-
korychlostního a/nebo superrychlého přístupu k Internetu, 
tedy zejména v regionech a oblastech, kde se z ekonomických 
důvodů soukromým investorům doposud nevyplatilo inves-
tovat z vlastních prostředků;

–  veřejná podpora musí být podmíněna vždy soutěží, garan-
tující výběr nejvhodnějších projektů s tím, že stát svou roli 
garanta budování sítí nové generace přejímá pouze v případě, 
kdy komerční subjekty neprojeví v takové soutěži o budování 
sítí nové generace zájem ani s poskytnutím veřejné podpory; 

–  veřejná podpora bude podmíněna garancí technologické 
neutrality, a to i na úrovni síťové platformy

 5 MAPA POKRYTÍ A VEŘEJNÁ KONZULTACE
Zcela zásadním pro implementaci tohoto Národního plánu je 
určení, pro které regiony a oblasti je možné aplikovat veřejnou 
podporu na rozvoj sítí NGA. Za tímto účelem musí být vytvo-
řena mapa pokrytí sítěmi NGA, která musí být ověřena ve 
veřejné konzultaci (v souladu s Pokyny EU). 

Pro potřeby nového programovacího období s cílem garan-
tovat systémové pokrytí celého území státu infrastrukturou dle 
daných parametrů, dle požadovaných přenosových kapacit, při 
eliminaci „digital divide“ a dodržení stávající právní úpravy dané 
oblasti je potom nezbytné garantovat celistvost řešeného území, 
respektující územní členění státu a umožňující porovnatelnost 
podmínek mezi jednotlivými dotčenými územími. Zásadním 
cílem státu je eliminace dalšího upřednostňování ekonomicky 
atraktivnějších lokalit na úkor ostatních. Naopak cílem státu 
je garance předem definovaného zvýšení pokrytí maximál-
ního území. Je dále nutno vzít v  potaz, že zamýšlené pokrytí 
území infrastrukturou nevznikne samovolně na principu půso-
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bení tržních sil, protože ekonomická síla a tím i poptávka jed-
notlivých regionů a  území je rozdílná. Riziku dalšího zvýšení 
diference mezi jednotlivými regiony musí stát aktivně předejít 
právě vhodnými hodnotícími kritérií při výběru podpory jed-
notlivých projektů, garantujícími naplnění potřeb a  cílů státu 
(definice celistvého územně nezpochybnitelného ohraničeného 
území s právně definovanou vazbou na územní rozvoj a územní 
plánování, výše nabízené penetrace pokrytí území, cena nabíze-
ného řešení, kvalita řešení, garance splnění požadovaných para-
metrů, atd.). 

ČTÚ realizoval jako národní regulátor v období od června 
do října 2013 průzkum penetrace infrastruktury pro poskyto-
vání služeb vysokorychlostního přístupu k Internetu v České 
republice, jehož stěžejní částí bylo dotazníkové šetření pro-
vedené od 23. července 2013 do 13. září 2013. Primárně toto 
mapování sloužilo k  obecnému posouzení, zda je vhodné 
v  České republice uvažovat o  veřejné podpoře rozvoje vyso-
korychlostního a  superrychlého přístupu k  Internetu. ČTÚ 
provedl k závěrům mapování dvě veřejné konzultace a finální 
verzi této úvodní indikativní mapy sítí NGA zveřejnil v  čer-
venci 2014. Na webové adrese https://www.ctu.cz je možné 
získat nejen celkovou mapu pokrytí, ale i dílčí mapy pokrytí 
po jednotlivých krajích. 

Další aktualizace mapy pokrytí bude tedy probíhat v rámci 
veřejných konzultací, ke každému, možnou veřejnou podpo-
rou dotčenému, území. Takto ověřený stav bude tzv. „zafixo-
ván“ po dobu vypsání konkrétní výzvy a výběru nejvhodnějších 
projektů.

I  nadále však bude mapa pokrytí průběžně aktualizována 
ČTÚ na základě pravidelného sběru dat ze strany ČTÚ s tím, 
že se počítá i  se změnou příslušné legislativy, tedy zejména 
zákona o elektronických komunikacích. Aktualizace mapování 
a veřejná konzultace realizovaná podle Pokynů EU a prokazující 
oprávněnost použití finanční podpory proběhne vždy v dosta-
tečném předstihu před vyhlášením jednotlivých výzev v rámci 
OP PIK. Podmínky aktualizace mapy i  veřejné konzultace 
budou také s  předstihem zveřejněny na webových stránkách 
MPO a ČTÚ. Účelem mapy pokrytí je tedy zejména vymezit tzv. 
bílá, šedá a černá místa, tak aby bylo možné určit, do kterých 
území je možné směřovat podporu.

V souladu s Pokyny EU se za bílá místa obecně označují loka-
lity, ve kterých neexistuje žádná infrastruktura sítí nové gene-
race (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení 
k Internetu minimálně o rychlosti 30 Mb/s a kde je nepravdě-
podobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována 
za komerčních podmínek. Za bílá místa se budou pro veškeré 
potřeby mapování považovat na základě odborné konzultace 
základní sídelní jednotky v rámci dané obce s rozšířenou působ-
ností, na jejichž území má zajištěnu možnost přístupu k vysoko-
rychlostnímu a superrychlému přístupu k Internetu méně než 
50 % domácností. Při ověření této podmínky se vychází ze sta-
tistických údajů ČSÚ pořizovaných na základě zákona o státní 
statistické službě. 

Šedá místa označují lokality, ve kterých existuje infrastruk-
tura sítí nové generace (NGA síť) alespoň jednoho provozovatele 
umožňující službu vysokorychlostního připojení k  Internetu 

Obr. 2  Výsledky mapování uveřejněné dne 1. července 2014

Zdroj: https://www.ctu.cz
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minimálně o  rychlosti 30 Mb/s a kde je nepravděpodobné, že 
by byla vybudována další NGA síť od jiného poskytovatele do 
tří let za komerčních podmínek.

Černá místa označují lokality, ve kterých existují nebo 
budou v nadcházejících třech letech zavedeny alespoň dvě sítě 
NGA různých provozovatelů.

Podpora předpokládaná tímto Národním plánem bude smě-
řována primárně do bílých míst zejména s  ohledem na to, že 
alokace finančních prostředků není dostatečná pro realizaci sítí 
NGA ve všech místech a je nezbytné zabránit tomu, aby nedo-
šlo k využití alokace v oblastech, kde není s ohledem na ekono-
mický potenciál území vyloučeno, že je možné v blízké budouc-
nosti sítě NGA zajistit působením tržního prostředí. Výjimečně 
a  pouze z  důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poskytnout 
veřejnou podporu i  do míst, ve kterých existuje jedna infra-
struktura umožňující poskytování služby vysokorychlostního 
připojení k  Internetu o  rychlosti minimálně 30 Mb/s  a  není 
pravděpodobné, že v  nejbližší budoucnosti bude vybudována 
další za komerčních podmínek (šedá místa). Případná veřejná 
podpora do šedých míst by musela projít tzv. notifikačním pro-
cesem u Evropské komise podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fun-
gování EU. Veřejná podpora do míst, ve kterých existují ales-
poň dva provozovatelé infrastruktury umožňující poskytování 
služby vysokorychlostního připojení k  Internetu minimálně 
o rychlosti 30 Mb/s (černá místa), je zcela vyloučena. 

Vzhledem k velikosti rozlohy ČR a hustotě osídlení se nejeví 
jako vhodné preferovat plošnou okamžitou intervenci najed-
nou do všech bílých míst. Jako žádoucí se naopak jeví zvýhod-
nit postupně nejdříve ta bílá místa, která se nacházejí v regio-
nech, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu 
a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územ-
ních celků podporovat4. Jedná se o státem podporované regiony, 
jako strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony 
a ostatní regiony, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných 
důvodů, například příhraniční regiony, bývalé vojenské pro-
story, regiony postižené živelnými pohromami, apod. Vymezení 
takto definovaných regionů schvaluje vláda. 

Právní řád ČR nedefinuje závazně a  vymahatelně povin-
nosti podnikatelů v  elektronických komunikacích poskytnout 
státu závazné údaje o vlastní infrastruktuře. Z  tohoto důvodu 
nebylo dosud možné získat validní a právně závazné informace 
o stavu pokrytí jinak, než prostřednictvím výše uvedené mapy 
pokrytí. Zcela přesné nezpochybnitelné údaje o pokrytí území 
bude však mít MPO k dispozici ještě před vypsáním konkrétní 
výzvy Prioritní osy 4.1 v  programu OP PIK pro financování 
výstavby sítí NGA. Nástrojem k získání těchto dat bude právem 
ES definovaná a povinná veřejná konzultace, která je jediným 
nástrojem, pro jehož využití disponuje stát potřebnou legisla-
tivní úpravou. Dosud proto také stát disponuje pouze omeze-
nými ekonomickými informacemi o tom, v jaké účetní hodnotě 
vykazují jednotliví vlastníci svou vlastní infrastrukturu a  to 
jen využitím veřejně dostupných zdrojů, např. výročních zpráv 
podnikatelských subjektů, apod. 

Základem pro přípravu veřejné konzultace budou aktuální 
data obsažená v  mapě pokrytí ČTÚ, viz obr. 2. Veřejná kon-
zultace zároveň slouží k zabránění narušení hospodářské sou-
těže na minimum, jak u  stávajících vlastníku infrastruktury, 
tak u těch, kteří mají připraveny investiční záměry pro blízkou 
budoucnost – 3 let. 

4  Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Právní ochrana investičních záměrů má však blokační úči-
nek pouze na případnou aplikaci veřejné podpory, nikoliv na 
jiné investiční záměry soukromých investorů, realizované bez 
veřejné podpory. Stejně tak plánovaná veřejná podpora v kon-
krétním území nevylučuje souběžnou realizaci investice sou-
kromých investorů na shodné území, ovšem realizovanou bez 
veřejné podpory. 

 6 REGISTR PASIVNÍ INFRASTRUKTURY
Často skloňovaným tématem, diskutovaným v souvislosti s roz-
vojem sítí nové generace je registr pasivní infrastruktury. 

Již od roku 2014 připravil gestor RPI, tedy ČTÚ vstupní 
podklady k  zpracování Studie proveditelnosti registru pasivní 
infrastruktury. Vyhotovené a  zadavatelem akceptované navr-
žené řešení nepočítá s novým plošným získáváním potřebných 
informací, ale s vytěžením informací, kterými již orgány státní 
správy disponují. Studie proveditelnosti navrhuje možnost vyu-
žít tzv. územně analytických podkladů, které by se měly stát 
hlavním zdrojem dat o pasivní infrastruktuře v registru pasivní 
infrastruktury. Legislativní analýza ukázala, že v  současnosti 
jediné dostupné informace získané podle stavebního zákona 
nelze využít, jelikož účel jejich pořizování je dán striktně sta-
vebním zákonem, a tento neodpovídá využití pro registr pasivní 
infrastruktury. Pro použití těchto údajů by tedy bylo nezbytné 
v rámci transpozice Směrnice 2014/61/ES o snižování nákladů 
upravit stavební zákon. 

Dalšími zdroji dat pro registr pasivní infrastruktury by se 
měly stát zejména tzv. digitální technické mapy a digitální mapy 
veřejné správy. Údaje o infrastruktuře, které nebudou v držení 
státní správy, se pak budou získávat ad-hoc na základě dotazů 
ČTÚ od všech vlastníků sítě, bez ohledu na velikost jejich 
podílu na trhu. Na základě výstupu ze studie proveditelnosti 
MPO v současné době vyhodnocuje možnosti využití již exis-
tujících registrů prostorových informací a  návaznosti registru 
pasivní infrastruktury na Geoinfostrategii, připravenou MV. 

Vzhledem k  tomu, že finální návrh Registru pasivní infra-
struktury bude založen na povinném vkládání dat ze strany pod-
nikatelských subjektů, bude nutné provést legislativní změnu 
existující právní úpravy. Daný úkol je obsažen v seznamu úkolů 
i v přiloženém návrhu usnesení. 

Nově připravovaný Registr pasivní infrastruktury tedy 
v  zásadě nemá duplikovat některé zdroje informací, ale efek-
tivně využívat stávající dostupné informace o  prvcích pasivní 
infrastruktury, které budou podle potřeby doplněny a následně 
veřejně sdíleny. Doplňované informace budou získány z odpo-
vědí provozovatelů sítí na žádost o  poskytnutí informací 
o pasivní infrastruktuře v průběhu provozu registru. 

Informace vložené do registru povedou k podstatnému sní-
žení nákladů na budování sítí a urychlení jejich výstavby. Cílem 
registru pasivní infrastruktury tak rozhodně není a ani nemůže 
být nahrazení mapy pokrytí či veřejné konzultace. Přesto je jeho 
význam do budoucnosti nezpochybnitelný. Základní otázkou 
však i nadále zůstává, zda Registr pasivní infrastruktury bude 
obsahovat data o všech liniových stavbách a jejich náležitostech, 
tedy včetně přípoloží rozvodů elektrické energie, vody, plynu 
atd. jak to předpokládala EK nebo jen údaje o infrastruktuře sítí 
elektronických komunikací. 

Přípolože pasivní infrastruktury elektronických komuni-
kaci k budovaným jiným sítím (plyn, voda, elektřina) je jeden 
ze základních a nezbytných nástrojů, jak do budoucna snižovat 
náklady budování NGA. Nezahrnoval-li by RPI ostatní sítě, cíl 
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snížení nákladů budováni NGA (pro který se mimo jine počítá 
i  s  úpravou legislativy transpozicí Směrnice EK 2014/61/EU) 
nebude moci byt efektivně dosažen, resp. míra jeho naplněni 
nebude zdaleka dostatečná. Takové zúžení původního smy-
slu registru by navíc znamenalo zásadní diskriminaci jednoho 
odvětví před jinými, přes jejich obdobný charakter na straně 
jedné a  ztrátu možnosti státu disponovat sdíleně na jednom 
místě daty o veškeré infrastruktuře na straně druhé. 

Velmi zásadním je při výstavbě registru také logika právní 
úpravy procesu získávání dat a  zároveň vyvážená nezbytná 
ochrana know-how jednotlivých vlastníků infrastruktury. 
Zásadní je také jednotná povinnost pro všechny vlastníky infra-
struktury a její vymahatelnost. 

 7 TRANSPOZICE SMĚRNICE O SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ 
Vzhledem k plánu legislativních úkolů vlády, zpracovalo MPO 
návrh transpozice Směrnice o  snižování nákladů do národní 
právní úpravy formou zvláštního zákona. Tato právní úprava 
bude mít významný dopad na budování sítí NGA, neboť by 
prostřednictvím této úpravy mělo dojít k  výraznému snížení 
výdajů spojených s přípravou a realizací výstavby sítí a zároveň 
k jejímu zjednodušení a zrychlení, což by mělo snížit náklado-
vost a urychlit realizaci všem investorům.
Cílem zákona je:
–  realizovat nevyužitý potenciál vedoucí ke snížení nákladů 

a zároveň k usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí jako 
předpokladu k přístupu k vysokorychlostnímu a  superrych-
lému přístupu k Internetu;

–  odstranit množství pravidel a  administrativních překážek, 
které tvoří překážky fungování jednotného digitálního trhu 
a brání rozvoji evropských společností;

–  zefektivnit postupy plánování a  realizace investic s  cílem 
usnadnit rozvoj celoevropských hospodářských subjektů;

–  zajistit rovné zacházení a nediskriminaci podniků a investorů. 
Podle aktuálního harmonogramu přípravy přepokládá MPO 
předložení návrhu paragrafovaného znění zákona do legislativ-
ního a schvalovacího procesu v 2. polovině srpna 2015. EK sta-
novená lhůta platnosti zákona 1. ledna 2016 a účinnosti zákona 
1. července 2016 nebude dodržena a lze předpokládat jejich zdr-
žení cca o 6 měsíců. 

Vzhledem k  nutnosti dostatečné legisvakační lhůty mini-
málně v  délce 6 měsíců nelze ani využít možnosti sjednocení 
data platnosti a účinnosti a tím urychlit nabytí činnosti zákona. 
Vzhledem k posunu termínu předložení Národního plánu pro 
jednání vlády je však možné, že se MPO nakonec podaří reali-
zovat všechny nezbytné kroky k maximálnímu urychlení celého 
procesu tak, aby zvláštní zákon nabyl platnosti souběžně se 
zahájením procesu realizace veřejné podpory na výstavbu sítí 
nové generace a úspora spojená s urychlením a zefektivněním 
procesů, tak mohla být promítnuta do přípravy rozpočtů jed-
notlivých projektových žádostí. 

 8 PRINCIP DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI INVESTIC
Česká republika nemá ambici prostřednictvím Národního 
plánu definovat podmínky rozvoje sítí nové generace jen do 
roku 2020, tedy pouze v období regulovaném současným práv-
ním rámcem EU. Strategie České republiky nemůže být závislá 
výlučně na prostředcích ESIF resp. OP PIK. Samozřejmě, že alo-
kace finančních prostředků z OP PIK je v krátkodobém časo-
vém horizontu významná pro samotné nastartování procesu 

dlouhodobého rozvoje sítí NGA. Snahou tohoto Národního 
plánu je proto nastavit taková pravidla rozvoje sítí nové gene-
race, která budou znamenat jasně definovanou vizi přesahující 
rámec stanovený EK v Digitální strategii pro Evropu a garantu-
jící dlouhodobou udržitelnost investic.

Cílem je v  dlouhodobém časovém horizontu definovat 
podmínky investičního rozvoje sítí nové generace minimálně 
do roku 2030 tak, aby předmětem podpory státu byla řešení, 
která umožní v  delším časovém horizontu do roku 2030 pří-
stup 100 % obyvatelům a  podnikatelům již k  superrychlému 
Internetu s přenosovou rychlostí vyšší než 100 Mb/s. Tento cíl 
je nezbytné vnímat jako správný směr a  snahu zajistit funkč-
nost infrastruktury i po roce 2020 a  to tak, aby byla elimino-
vána v horizontu dalších 20 let potřeba opětovných investic do 
pasivní části infrastruktury. Naplněním daného cíle se Česká 
republika dostane na přední místo v  žebříčku členských státu 
EU. Dalším cílem koncepční systémové změny je i snaha státu 
výrazně zlepšit a  zefektivnit vzájemnou spolupráci státu se 
soukromými investory, jejímž výstupem by měla být zvýšená 
motivace soukromých subjektů investovat vlastní prostředky do 
dané oblasti, a garantovat tak obyvatelům kvalitnější a výkon-
nější digitální služby.

Na základě výsledků šetření Evropské investiční banky je 
zřejmé, že pro realizaci plošného zasíťování všech obyvatel 
s přenosovou rychlostí minimálně 100 Mb/s s výhledem přesa-
hujícím rok 2030 a v případě výhradního využití optické tech-
nologie, by bylo třeba téměř 120 mld. Kč, tedy částka přesahující 
téměř desetinásobek alokace OP PIK. Tomu je nezbytné při-
způsobit způsob financování investiční činnosti státu a je třeba 
výrazně posílit princip vícezdrojového financování a  garance 
dlouhodobé udržitelnosti investic. Pro roky 2020–2030 je 
nezbytné počítat zejména s  vyšším zapojením státního roz-
počtu, dalších forem financování, jak ze strany veřejných rozpo-
čtů, tak i ze strany soukromých investorů. Velký důraz je kladen 
na přípravu podmínek pro zavedení nových forem vzájemné 
spolupráce státu a soukromých subjektů. 

Tato zásadní systémová změna v  přístupu k  financování 
investic (srovnatelná např. s  novými přístupy k  financování 
dopravních staveb, energetických staveb, apod.) samozřejmě 
vyžaduje i  změnu legislativní úpravy a  některých principů 
tvorby veřejných rozpočtů. Základním předpokladem pro napl-
nění tohoto cíle je vytvoření takových ekonomických, legislativ-
ních, finančních, rozpočtových podmínek, které budou umož-
ňovat naplnění principu dlouhodobé udržitelnosti investic do 
rozvoje moderních sítí NGN/NGA daleko za rok 2020. 

Vytvoření nezbytných podmínek pro dlouhodobě udržitelné 
investice proto znamená nutnou změnu některých dosud plat-
ných principů. Např. změnu rozpočtových pravidel, vytvoření 
nových fondů a  dalších variant vícezdrojového financování, 
stejně jako vytvoření právních a ekonomických podmínek i pro 
realizaci jiných investičním modelů, např. s využitím principu 
PPP projektů, či obdobných modelů. 

Dále je zásadní promítnout udržitelnost investic i do oblasti 
provozních a dalších navazujících nákladů (mzdové prostředky, 
odpisy, základních prostředků, pojištění majetku, atd.). 

V  minulosti jsme byli opakovaně svědky situace, kdy 
z  mimorozpočtových zdrojů (většinou s  využitím prostředků 
evropských fondů) byla pořízena konkrétní dlouhodobá inves-
tice, ale dlouhodobost již nebyla promítnuta právě do zajištění 
provozních výdajů, mzdových výdajů, apod. Nakonec byla takto 
pořízena dlouhodobá investice ohrožena či dokonce zmařena 
právě nedostatkem dlouhodobé garance financování. Přehled 
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nezbytných kroků k naplnění dlouhodobé udržitelnosti investic 
je rozpracován prostřednictvím kapitoly 11 tohoto Národního 
plánu. 

 9 INVESTIČNÍ PLÁN
Jedním ze základních nástrojů k  dosažení jak krátkodobých 
a  střednědobých, tak zejména dlouhodobých cílů tohoto 
Národního plánu je správně nastavený investiční plán. Snahou 
investičního plánu, prostřednictvím kterého budou definována 
jednotlivá opatření k zajištění vícezdrojového financování, musí 
být nastavení takových parametrů, aby byl vytvořen předpoklad 
pro garanci splnění následujících principů:
–  povzbudit růst soukromých investic;
–  posílit fungující tržní prostředí; 
–  posílit konkurenceschopnost;
–  podpořit v ČR, prostřednictvím růstu investic do širokopás-

mových sítí nové generace a garancí dlouhodobé udržitelnosti 
trvalý hospodářský růst.

Investiční plán je rozdělen do dvou kategorií, odděleně pro krát-
kodobé a  střednědobé cíle a  zvlášť pro dlouhodobé cíle. Plán 
investic do infrastruktury sítí NGA vychází z  dostupných dat 
zohledňující stávající soukromou a  veřejnou infrastrukturu 
a plánované investice.

9.1 Investiční plán pro krátkodobé cíle
Základem investičního plánu pro naplnění krátkodobých 
a  střednědobých cílů je využití finančních prostředků veřejné 
podpory v  rámci alokace Prioritní osy 4.1 OP PIK ve výši 14 
mld. Kč. Tato veřejná podpora má sloužit primárně jako nástroj 
k  podnícení růstu vlastních investic soukromých investorů 
minimálně ve shodném objemu. Prostřednictvím tohoto kroku 
bude tedy investováno do modernizace a rozvoje sítí nové gene-
race celkem minimálně 28 mld. Kč. 

Tento objem zcela jistě nebude dostačující k naplnění ambi-
ciózních dlouhodobých cílů, viz část VIII, ale pro splnění krát-
kodobých a  střednědobých cílů shodných s  cíli EK do roku 
2020, se podle všech předpokladů a analýz, jeví jako dostatečný. 
Původně zvažovaný předpoklad jednoho projektu průměrně 
v maximální výši 400 mil. Kč (tedy 200 mil. Kč dotace a 200 mil. 
Kč vlastní investice) se ukazuje jako nadhodnocený. Skutečná 
nákladovost se podle aktuálních odhadů pohybuje max. kolem 
200 mil. Kč na projekt. Tomuto odhadu odpovídá i konstrukce 
rozdělení alokace mezi jednotlivé výzvy a také konstrukce cílené 
veřejné podpory nastavené k dosažení stanovených cílů.

Podle stávajících ekonomických a  nákladových odhadů lze 
předpokládat, že s využitím cca 8 mld. Kč by mělo dojít k zvý-
šení pokrytí území všech strukturálně postižených obcí s rozší-
řenou působností minimálně na 85 %. 

Dosažení další skokové změny v  dalších územích bude 
následovat po druhé výzvě, a to opět u dalšího území znovu na 
hranici 85 % pokrytí požadovanou infrastrukturou. Zbývající 
část alokace by měla být využita na ta území, kde ani s využi-
tím veřejné podpory nebude ze strany soukromých subjektů 
zájem investovat z důvodu nemožnosti garantovat návratnost 
dané investice. Tuto část alokace by měl využít přímo stát 
a  realizovat výstavbu zbývajících infrastruktury přímo a  do 
vlastnictví státu. 

MPO předpokládá, že s využitím 14 mld. Kč dotací a spolu 
s  obdobnou výší spoluúčasti soukromých investorů, tedy cel-
kem 28 mld. Kč, se zvýší pokrytí ze stávajících 64 % na zhruba 
95 % s připojením minimálně 30 Mb/s pro 100 % obyvatel státu 
a alespoň 100 Mb/s pro 50 % obyvatel. Je třeba zároveň upozor-
nit i na alokaci Prioritní osy 4.2 OP PIK ve výši 6 mld. Kč, která 
je určena k podpoře aktivních technologií a aplikací. 

Dosažení další skokové změny, tedy 100 Mb/s pro všechny oby-
vatel státu, je předmětem dlouhodobých cílů, které budou popsány 
v kapitole 11 tohoto Národního plánu. Tato další skoková změny je 
podmíněna investičním plánem pro dlouhodobé cíle. 

Obr. 3 
Členění alokace  
Prioritní osy 4.1.  
OP PIK na jednotlivé výzvy

Členění alokace 14 mld.Kč na jednotlivé výzvy

zbývající bílá místa na ostatních ORP + 
výstavba státem tam kde selže trh; 3 Alokace 8 mld.Kč,  

1. výzva 57 strukturálně  
postižených ORP 

2. výzva hospodářsky slabší ORP; 3
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9.2 Investiční plán pro dlouhodobé cíle
Vzhledem k  tomu, že Česká republika je jak z  pohledu 

geografického, tak i  z  pohledu dostupnosti infrastruktury 
velmi fragmentovaná, nelze určit jeden univerzální inves-
tiční model. S  ohledem na dlouhodobé cíle České repub-
liky i  mezinárodní zkušenosti bude nově ustanovena role 
Národního koordinátora, který bude garantem naplnění 
všech dlouhodobých cílů. Zároveň bude navrhovat pro kon-
krétní území a na základě transparentních kritérií nejvýhod-
nější investiční model.

Naprosto kritickým faktorem pro úspěšné naplnění jakých-
koliv dlouhodobých cílů v  oblasti rozvoje sítí nové generace 
je najít vyvážený model spolupráce mezi státem a soukromým 
sektorem – PPP model. Cílem nastavení modelu PPP je vyu-
žít efektivitu soukromého sektoru při realizaci výstavby infra-
struktury, zajistit dostatek finančních prostředků jak z veřej-
ných, tak i  soukromých zdrojů a  přitom neztratit kontrolu 
státu nad strategií rozvoje a moci garantovat, že dojde k ploš-
nému pokrytí celého území ČR a všech obyvatel. Aplikované 
investiční modely budou v čase procházet vývojem. Nicméně 
lze předpokládat, že se v  ekonomicky zajímavých regionech 
a oblastech bude aplikovat některý z čistě soukromých inves-
tičních modelu. I  nadále však musí být zachována nezastu-
pitelná řídící role státu (MPO) v  přidělování dotací a  nově 
prostřednictvím Národního koordinátora nově i  v  oblasti 
stanovování podmínek dalšího rozvoje sítí nové generace. 
Z  tohoto důvodu je zvolen model Private design, build and 
operate (DBO) model. 

V  oblastech, kde bude i  s  využitím dotací nadále nezá-
jem soukromých investorů a  tedy nadále narušen funkční trh 
z  důvodu nízké ekonomické rentability soukromých investic, 
bude soukromým sektorem a veřejnou správou aplikován inves-
tiční model „Public Design Build and Operate“ (PDBO). Model 
PDBO umožňuje mnoho modifikací a v případě zájmu soukro-
mého sektoru o spolupráci formou PPP je v zájmu České repub-
liky, aby tento investiční model adaptovala na danou konkrétní 
situaci v konkrétním regionu či oblasti. Zkušenosti ze zahraničí 
ukazují, že spolupráce soukromého sektoru a  státu funguje 

v mnoha různých modifikacích např. strategického partnerství, 
či založení společných obchodních společností. K plošné apli-
kaci investičního modelu PDBO na celém území státu nepři-
stoupila žádná členská země ES, neboť by se jednalo o nepřimě-
řené opatření k nápravě částečně nefunkčního trhu. 

9.3 Možné investiční modely:

Financování z výnosů (Revenue based financing)
Tento model financování uplatňují soukromé subjekty, ale 
vzhledem k roli Národního koordinátora, který bude v někte-
rých případech také poskytovat infrastrukturu s velkoobchodní 
nabídkou, je možné stanovit Národnímu koordinátorovi zákon-
nou povinnost výnos z takto poskytovaného pronájmu formou 
odvodu alokovat ve prospěch nově vytvořeného Národního 
fondu rozvoje sítí nové generace.

Státem garantované půjčky a dluhopisy
Vzhledem k situaci v oblasti rozvoje infrastruktury bude Česká 
republika zvažovat využití této formy financování pro neve-
řejnou infrastrukturu veřejné správy a  v  případě absolutního 
selhání trhu i  pro veřejné sítě ve vlastnictví státu (oblasti bez 
zájmu soukromých investorů ani při nabídce veřejné podpory). 

Prostředky veřejných rozpočtů
Kromě možného využití prostředků státního rozpočtu např. 
formou mandatorních výdajů, bude zřízen Národní fond roz-
voje sítí nové generace. U  tohoto finančního modelu bude 
muset dojít nejen z pohledu nákladů investičního charakteru, 
ale zejména provozních nákladů spojených s realizací konkrétní 
investiční akce, k  systémové změně směrem k  dlouhodobé 
garanci úhrady zejména provozních a  mzdových výdajů spo-
jených s činností Národního koordinátora a státního podniku 
realizujícího vládní politiky v  oblasti IKT. Detailní analýzou 
a  odpovědností za využití všech dostupných veřejných zdrojů 
bude pověřen Národní koordinátor ve spolupráci se všemi 
ministerstvy, zejména MMR, MPO, MZV a MF.

Obr. 4  Přehled vývoje investic s využitím OP PIK a soukromých investic v letech 2015-2020 
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Komunitní model (tzv. Bottom-Up)
V neposlední řadě Česká republika počítá s i finančním mode-
lem Bottom-Up, který by měl pomoci nastartovat Národní koor-
dinátor z pozice architektonického garanta a autority v oblasti 
designu sítí nové generace.

PPP projekty
V případě dohody o PPP spolupráci v oblasti rozvoje infra-
struktury mezi soukromými investory a  Národním koor-
dinátorem budou použity i  finanční modely s  využitím 
projektů PPP, tedy prostřednictvím vlastních zdrojů soukro-
mého investora (tzv. Equity finance), kdy soukromí investoři 
vkládají vlastní kapitál do společného obchodního subjektu 
vytvořeného se státem ve formě buď dluhopisů nebo formou 
dluhu (tzv. debt finance), ať již ve formě hotovostní půjčky 
nebo formou dlouhodobého práva pro využívání hmotného 
majetku typu chráničky, optických vláken, atd. Za takto vlo-
žené prostředky získávají investoři odpovídající majetkový 
podíl. 

9.4 Shrnutí k investičnímu plánu
Pro velkou většinu regionů a oblastí dosud nepokrytých sítěmi 
NGA předpokládáme díky veřejné podpoře z OP PIK, úspěšné 

podnícení růstu soukromého investování a aktivní zájem sou-
kromých investorů zabezpečit vybudování sítí NGA.

V  dlouhodobém časovém horizontu je na základě odhadu 
Digital Agenda Scoreboard z roku 2014 pro Českou republiku 
odhadováno, že na zajištění kompletního pokrytí připojením 
s  technologií optických vláken pro všechny obyvatele bude 
potřeba celková částka přesahující 114 mld. Kč. Po odečtení 
objemu investic realizovaných v rámci naplnění krátkodobých 
a střednědobých cílů tedy zbývá na dosažení dlouhodobých cílů 
objem finančních prostředků ve výši 86 mld. Kč. Jedná se ovšem 
výhradně o  přímé investiční náklady. Je třeba dále počítat 
s doprovodnými náklady viz tabulka  7. K jeho zajištění by měly 
po realizaci všech nezbytných patření k  zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti investic sloužit jak veřejné tak i soukromé zdroje. 
Na obr. 6 je uvedený model spolufinancovaný soukromým sek-
torem formou projektových dluhopisů a  veřejným sektorem 
zajistí podle zkušeností MV dosažení téměř 100 % pokrytí sítí 
NGA během dalších 16 let. Příjmy z pronájmu infrastruktury 
by měly být v tomto modelu použity výhradně zpětně na provoz 
infrastruktury, dluhovou službu a 100 % reinvestovány zpět do 
výstavby. Po dosažení stavu 100 % pokrytí budou realizované 
příjmy použity na splácení projektových dluhopisů.

Pokračování v příštím čísle

Struktura investičních zdrojů projektu

Obr. 5  
Struktura investičních  
zdrojů celého projektu 

Obr. 6 
Návratnost vynaložených 
veřejných investic 

Prioritní ossa 4.1 OP PIK

Vlastní kofinancování

Státní dluhopisy a půjčky

Národní fond rozvoje sítí  
nové generace – reinvestice 
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2005   Počátkem roku 2005 sněmovna schválila vládní 
návrh zákona o  elektronických komunikacích, 
který nabyl účinnosti k 1. květnu 2005 jako zákon č. 
127/2005 Sb. a nahradil tak dosavadní zákon o tele-
komunikacích č.151/2000 Sb. 

2005  Ze zákona se znovu zřizoval Český telekomunikační 
úřad. Jeho působnost byla rozšířena na celou oblast 
elektronických komunikací pro výkon státní správy, 
regulace trhu a stanovování podmínek pro podni-
kání v oblasti elektronických komunikací a poštov-
ních služeb. Zákon upravil postavení nového prvku 
v  řízení pětičlenné Rady ČTÚ. Historicky prvním 
předsedou Rady ČTÚ se stal dosavadní dlouholetý 
předseda ČTÚ David Stádník.

   Státní správu v elektronických komunikacích nově 
vykonává ČTÚ spolu s  Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. 

2005  Vláda svým usnesením č. 105/2005 z 26. ledna 2005 
schválila strategii v oblasti vysokorychlostního pří-
stupu v níž definovala i priority a konkrétní postupy 
a  nástroje. K  nim patřilo mj. zřízení speciálního 
fondu pro urychlení rozvoje prostředků vysoko-
rychlostního přístupu k Internetu, jehož základním 
vkladem měla být jednoprocentní částka budou-
cího výnosu z privatizace ČESKÉHO TELECOMU. 
K jeho naplnění však nikdy nedošlo.

2005  Na trhu pevných linek byl rok 2005 rokem dalšího 
poklesu penetrace pevných linek v síti ČESKÉHO 
TELECOMU na úroveň 32 %, která v průběhu let 
postupně klesala. Na druhé straně penetrace mobil-
ních SIM karet přesáhla na konci roku 2005 úroveň 
110 % a  rostla úměrně s  většími možnostmi SIM 
karet pro jejich různá použití. 

2005  Na počátku roku rozšířil Eurotel možnosti datových 
přenosů uvedením nadstavbové technologie EDGE. 
Klíčovým produktem datových služeb Eurotelu 
byla služba Data Expres, neomezené vysokorych-
lostní připojení k Internetu založené na technologii 
CDMA 1xEV-DO v pásmu 450 MHz, kterou vyu-
žívalo ke konci roku již 70 tis. zákazníků. V závěru 
roku bylo připraveno ukončení provozu analogové 
mobilní sítě NMT 450 a uvolnění 3. nosné pro síť 
CDMA.

2005  Měnila se budoucnost našich radiokomuni-
kací. V  dubnu 2005 oznámila společnost JTR 
Management, a. s., že odkoupila od společ-
nosti Bivideon B.V. více než 90 % akcií Českých 
Radiokomunikací, a. s., a stala se jejich majoritním 
akcionářem. Celostátním pokrytím sítě se rovněž 
dostala do pozice druhého největšího alternativ-
ního telekomunikačního operátora na českém trhu 
pevných linek. Do pozice předsedy představenstva 
a  generálního ředitele nové akciové společnosti 
České Radiokomunikace nového vlastníka byl jme-
nován Miroslav Čuřín. 

2005  Zajímavou transakcí v  oblasti telekomunikací té 
doby bylo převzetí společnosti Tele2, kterou České 
Radiokomunikace získaly nákupem za cca 18,8 mil. 
USD od vlastníků, kteří spadali pod švédskou tele-
komunikační skupinu Tele 2AB. Proces převzetí 
aktivit Tele2 byl dokončen 1. června 2006.

2005  V oblasti vysokorychlostního přístupu České 
Radiokomunikace připravovaly výstavbu sítě zalo-
žené na technologii WiMAX.

2005  Aktuálním tématem roku 2005 se stal přechod tele-
vize na digitální vysílání. Jeho počátky lze spojovat 
se zveřejněním dokumentu Koncepce přechodu 
na zemské digitální rozhlasové a  televizní vysílání 
v České republice, kterou přijala vláda 9. července 
2001. Za základ řešení přechodu byl přijat standard 
DVB-T. S digitalizací rozhlasového vysílání nebylo 
v  daném období počítáno. Ostrý start digitálního 
vysílání nastal 21. října 2005, kdy začal vysílat tzv. 
dočasný multiplex A.

2005  Španělská Telefónica S.A. získala ve výběro-
vém řízení ČESKÝ TELECOM, a.s. Stalo se tak 
po rozhodnutí vlády ČR z  prosince 2004 o  způ-
sobu a postupu privatizace státního podílu 51,1 % 
v  ČESKÉM TELECOMU. Telefónica zvítězila 
nabídkou ve výši 82,6 mld. Kč. Prodej byl dokon-
čen 16. června 2005 po získání kladného stanoviska 
soutěžních úřadů ČR a  EU. V  následném povin-
ném odkupu akcií získala Telefónica dalších 18,3 %, 
a  tím posílila svoji vlastnickou pozici v  ČESKÉM 
TELECOMU na celkových 69,4 %. Novým generál-
ním ředitelem ČESKÉHO TELECOMU byl jmeno-

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice

11 část: Éra elektronických komunikací 
Poslední částí tohoto seriálu se uzavírá náš náhled do historie, kterou prošly telekomunikace v České republice do roku 2005. 
Jedna epocha rozvoje našich telekomunikací končí, aby předala štafetu éře elektronických komunikací. 
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ván Jaime Smith Basterra. Generálním ředitelem Eurotelu 
se stal Salvador Anglada Gonzalez.

2005  V  červnu převzal mezinárodní operátor Vodafone Group 
nejmladšího českého operátora sítě Oskar Mobil. Vodafone 
ve druhém pololetí spustil přístup k Internetu s technologií 
EDGE a představil neomezené datové služby. Poté v krát-
kém časovém odstupu získal Oskar Mobil úhradou 2 mld. 
Kč licenci na síť třetí generace UMTS.

2005  V  dubnu 2005 odsouhlasila i  valná hromada akcionářů 
ČESKÉHO TELECOMU návrh na spojení společností 
Eurotel Praha s.r.o. a  ČESKÝ TELECOM, a..s. v  jednoho 
konvergentního operátora., který ponese název Telefónica 
O2 Czech Republic. Společnost Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. byla zapsána do Obchodního rejstříku 1. čer-
vence 2006. 

2005  Na trhu mobilních telekomunikací sílilo konkurenční sou-
peření. Na celkovém počtu mobilních zákazníků v České 
republice na konci roku 2005 se podílel Eurotel 41 %, v těs-
ném závěsu s více než 40 % podílu zůstal T-Mobil a nece-
lých 19 % získal Oskar Mobil se dvěma miliony zákazníků. 
Eurotel na konci roku 2005 registroval 4,68 milionu zákaz-
níků (meziročně +6,4 %). 

2005  Rozvoj služeb založených na IP v roce 2005 již naplňoval 
technologické předpoklady nutné pro poskytování televiz-
ních služeb přes ADSL. ČESKÝ TELECOM získal licenci 
a  na této digitální platformě zahájil v  posledním čtvrtletí 
roku 2005 pilotní provoz. S ohledem na vývoj zákaznických 
požadavků byly v  roce 2005 připravovány prováděcí pro-
jekty IPTV, DVB-T a VoD (Video on Demand) a s potřeb-
ným rozšiřováním kapacit optické sítě v oblasti datových sítí 
bylo zahájeno budování agregační sítě na bázi L2 Ethernet 
a ukončen další rozvoj agregátní sítě na bázi ATM. V roce 
2005 byla úspěšně rozšířena páteřní síť IP MPLS.

2005  Mobilní komunikace se soustředily na technologie 
HSPA (High Speed Packet Access). Eurotel představil 
tuto verzi datových přenosů v  síti 3G jako první v  říjnu 
2005. Technologie umožňovala přenos rychlostí až 
1,8 Mb/s a nabídku proti dosud provozované GSM/GPRS 
služby podstatně zdokonalovala. Od 1. prosince 2005 
nabídl nové datové služby třetí generace se síťovým pokry-
tím Prahy a Brna 366 základnovými stanicemi UMTS. 

2005  Podle dostupných informací byl ke konci roku 2005 tržní 
podíl alternativních operátorů na výnosech z  pevných 
linek okolo 33 %. Největším alternativním operátorem na 
českém trhu se v roce 2005 stala společnost GTS Novera, 
vzniklá sloučením GTS CZECH a  Aliatel. Dne 29. listo-
padu 2005 podepsala GTS CE smlouvu o  koupi 100 % 
podílu ve společnosti Contactel a v zápětí uzavřela smlouvu 
s norskou společností Telenor o převodu ce1ého podílu ve 
společnostech Telenor Networks a  Nextra. V  únoru 2006 
následovala akvizice společnosti Contactel a poté došlo ke 
sloučení těchto subjektů do společnosti GTS Novera.

2005  ČESKÝ TELECOM v reakci na trendy na trhu měnil inves-
tiční politiku. Hlavní investice v  pevné síti směřovaly do 
infrastruktury pro služby přístupu v  síti ADSL. Její kapa-
cita v  roce rostla z 132 596 portů v 834 lokalitách na cel-
kem 319 768 portů v 1 322 lokalitách. Počet přípojek ADSL 
na konci roku 2005 dosáhl 274 tis. s dostupností pro 89 % 
zákazníků společnosti. Počet přípojek Carrier Broadband 
poskytovaný velkoprodejem ČESKÉHO TELECOMU 
ostatním operátorům se v  roce 2005 zdvojnásobil. 
Největšími zákazníky ve skupině ISP byly v pořadí objemů 

realizovaných objednávek služby Carrier Broadband spo-
lečnosti Czech On Line, Contactel, GTS Novera, Nextra 
Czech Republic, Tiskali, České Radiokomunikace. 

2005  Od třetího čtvrtletí 2005 nabídl ČESKÝ TELECOM pří-
pojky v  technologii ADSL2, která umožňovala navýšení 
rychlosti přenosu pro účastníky v  blízkosti přístupových 
bodů ADSL až do 12 Mb/s. Během roku 2005 vzrostl počet 
přípojek k Internetu s rychlostí nad 2 Mb/s o 40 %.

2005  V  závěru roku bylo zahájeno plánování mobilní sítě na 
Slovensku, jejíž spuštění na základě vydání licence pro třeti 
mobilní síť na Slovensku je připravováno na listopad 2006 
pod značkou Telefónica O2 Slovakia. Pokrytí populace 
vlastní sití do 12 měsíců od nabytí právní moci o udělení 
licence dosáhlo 12 %.

2005  Provoz hlasových služeb v  síti ČESKÉHO TELECOMU 
zajišťovalo ve finální konfiguraci celkem 137 řídicích ústře-
den HOST a 2 387 vzdálených účastnických jednotek RSU. 
Datové sítě poskytovaly ucelené portfolio služeb datových 
a  služeb IP prostřednictvím sítí IP/MPLS a  FR a  ATM 
a  sítí pronajatých okruhů LLNet. Infrastruktura optické 
přenosové sítě ČESKÉHO TELECOMU dosáhla k  31. 
prosinci 2005 celkové délky 29 000 km, délka vláken byla 
869 777 km. Sítě se však v oblasti přístupu připravovaly od 
počátku roku 2005 na generační posun.

2005  Výnosy ČESKÉHO TELECOMU na konsolidované bázi 
v roce 2005 dosáhly 61 mld. Kč a konsolidované provozní 
náklady 32,7 mld. Kč. Konsolidovaná hodnota OIBDA 
dosáhla 27,3 mld. Kč a marže OIBDA činila 44,9 %. Čistý 
zisk v  roce 2005 dosáhl 6 248 tis. Kč. Provozní náklady 
ČESKÉHO TELECOMU se v roce 2005 snížily o 4,6 % na 
17,4 mld. Kč. 

   Celkové konsolidované investice v  roce 2005 dosáhly 
úrovně 6,1 mld. Kč, meziročně o  4,6 % více. Investice 
v  Eurotelu vzrostly meziročně o  19 %, zejména ke krytí 
nákladů na budování technologií UMTS. Provozní náklady 
Eurotelu vzrostly meziročně o 4,8 % na 16,8 mld. Kč. 

   Celkový počet zaměstnanců celé skupiny se snížil v  roce 
2005 o  1 254, což představovalo pokles o 11 %. Počet 
zaměstnanců Eurotelu zůstal prakticky beze změny na 
úrovni 2 490, počet zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU 
poklesl na 7 524 . 
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