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Nové nařízení EK 2021/1237 (GBER)

Čl. 52, bod 3 a)
Pro domácnosti a SE-A, kde není žádná síť min 30 Mbit/s

Čl. 52, bod 3 b)
Pro domácnosti a SE-A, kde není žádná síť min 100 Mbit/s

Čl. 52, bod 3 c)
Pro SE-A, kde je jedna sít která nedokáže 300 Mbit/s



Výstupy z aktuálního mapování (data za rok 2020)
Vývoj počtu ZSJ dle barevného rozlišení 30 Mbit/s+ (včetně Hl.m.Prahy)



Pokrytí ZSJ 30 Mbit/s



Výstupy z aktuálního mapování (data za rok 2020)
Relativní pokrytí dle krajů a rychlostí



Výstupy z aktuálního mapování (data za rok 2020)
Přípojky nad 30 Mb/s dle vybrané technologie na adresních místech 

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

2 000 000

2 250 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

FTTB/H WIFI XDSL



Financování budování sítí do roku 2030

Národní plán obnovy 
Alokace: 2,8 mld. 
Realizace i v Praze 
Konečný termín realizace 4Q 2025

OPTAK
Alokace: 4,7 mld.
Bílá místa, backhaul
Konečný termín realizace  2Q 2029



Budování v bílých místech

Dotace až 75 %

Veškeré investiční výdaje (pasivní i aktivní prvky)

• investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k 

internetu

• investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k 

internetu

• pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě

• investiční náklady na stavební a inženýrské práce

Povinnost velkoobchodního přístupu

Dotace 0,5-200 Kč. mil 







Dotační příležitosti v oblasti podpory 
digitalizace podniků



Financování digitalizace podniků do roku 
2030
Národní plán obnovy 
Alokace: 4 mld. – min 377 podniků
Digitální podnik 
Konečný termín realizace 4Q 2025

OPTAK
Alokace: 6,5 mld
Digitální podnik, Vývoj SW, Tech 4.0
Konečný termín realizace  2Q 2029



Digitální podnik, zaměření:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů 

a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo 

využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, 

implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

• Podpora digitální transformace firmy.

• Logistické a skladové technologie.

• Vnitropodniková konektivita. 

• Kybernetická bezpečnost. 

• Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání 

mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. 

• BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných 

oborů.

• Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala

uskutečnění procesu digitální transformace.



Národní plán obnovy – Digitální podnik
Výzva bude rozdělena na dvě aktivity dle poskytnuté veřejné podpory. Pro obě aktivity 
platí totožná obecná pravidla vyjma článků veřejné podpory

A) Digitální transformace podniků za pomoci kombinace čl. 14 GBER a podpory de 
minimis
• Platí pro území České republiky, mimo NUTS II Praha.
• Platí podmínky počáteční investice.
• Míra podpory dle aktuální regionální mapy.
• Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 

1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

B) Digitální transformace podniků v režimu podpory de minimis
• Platí pro celé území České republiky
• Míra podpory, Malý podnik 40%, střední 30%, Mid-caps 20%
• Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 

0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.



NPO – komponenta 2.4.2.1 podpora nákupu vozidel - Vozidla (el, H2) pro 
podnikatelské subjekty

Alokace 1 240 000 000,- Kč – Finanční nástroj/dotace (rozdílová varianta)
Elektromobily 940 000 000,- Kč + nabíjecí stanice 300 000 000,- Kč
1.Q 2022

OP TAK - SC - 4.4 - Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci 
přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Alokace 1 8 000 000,- Kč  - Finanční nástroj/ dotace
pouze kategorie N (rozdílová varianta)       
3-4.Q 2022 POPIS DÍLČÍCH PROGRAMŮ / AKTIVIT

Pořízení vozidel následujících kategorií
L (motocykly, čtyřkolky)
M1 (osobní)
M2 a M3 do 7,5t (minibus)
N1 a N2 do 12t (nákladní)
SS (speciální stroje)

Elektromobilita



Děkuji za pozornost


