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Národní plán obnovy

Míra podpory: až 80%
Možná výše dotace: až 230 mil. Kč

Datum příjmu žádostí: 31. 8. 2022
Druh výzvy: kolová
Alokace: 2,85 mld. Kč

NPO – Digitální vysokokapacitní sítě



NPO – Digitální vysokokapacitní sítě

Prahová 
rychlost 

stávající sítě
v oblasti*

Cílová rychlost 
služby u přípojek 

domácností

Cílová rychlost 
služby u 

přípojek SE-A
< 30 Mb/s kategorie A (bílá 

na úrovni do 30 
Mb/s) 

1 Gb/s / 200 Mb/s 1 Gb/s / 200 
Mb/s

< 100 Mb/s kategorie B (bílá 
na úrovni 30 až 

100 Mb/s) 

1 Gb/s / 200 Mb/s 1/1 Gb/s

< 300 Mb/s kategorie C (šedá 
na úrovní 100 až 

300 Mb/s) 

není podporováno 1/1 Gb/s

Mapa bílých míst

https://www.verejnakonzultace.cz/MAPA/mapa_GSD2020_VK2.html


NPO – Digitální vysokokapacitní sítě

Jaké náklady lze podpořit

• Investiční výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury 

• Stavební a inženýrské práce 

• Aktivní prvky infrastruktury

• Jiné způsoby realizace infrastruktury:
o Pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě
o Zřízení dlouhodobého nevypověditelného práva k fyzické 

infrastruktuře (tzv. IRU)

• Programové vybavení 

• Náklady na zajištění organizace výběrových řízení 



NPO – Digitální vysokokapacitní sítě

Na co si dát pozor
• Příjemce je povinen poskytovat co nejširší aktivní a pasivní 

velkoobchodní přístup k podpořené infrastruktuře.
• Žadatel musí zajistit dlouhodobou (7 let) udržitelnost provozu

sítě.
• Žadatel musí být registrován u ČTÚ a je držitelem osvědčení

o oznámení podnikání vydaného ČTÚ podle $ 14 ZOeK
127/2005 Sb.

• Průměrná výše dotace na vybudování jedné přípojky k
internetu nesmí být vyšší než 150 000 Kč.



Podpora pořízení HW a SW

Digitální podnik

Míra podpory: 20 – 60%
Možná výše dotace: až 30 mil. Kč

Datum příjmu žádostí: ??
Druh výzvy: kolová



Zavádění nových nevýrobních digitálních technologií, které:

- pomohou zajistit zásadní změnu výrobního postupu 
nebo rozšíření kapacity stávající provozovny 
či rozšíření výrobního sortimentu prostřednictvím 
podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího 
propojení a řízení firemních procesů.

Konkrétně se jedná o tyto kategorie:
• Podpora digitální transformace firmy
• Logistické a skladové technologie
• Vnitropodniková konektivita
• Kybernetická bezpečnost
• Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy

Podporované aktivity



Poskytujeme komplexní služby



• člen pracovních skupin poskytovatelů dotací

• komplexní služby podpory investic

• opakovaná spolupráce s klienty

98% úspěšnost 50 interních specialistů 14 let, 1400 projektů,
32 mld. Kč

Kdo jsme a v čem jsme jiní



• působíme po celé České republice
• v poslední výzvě jsme zpracovali 36 z celkových 38 žádostí na VRI



Děkuji za pozornost

Marek Vaculík
) +420 776 439 452

marek.vaculik@enovation.cz 
www.enovation.cz


