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Financování budování sítí do roku 2030

Národní plán obnovy 
- příjem žádostí po prodloužení ukončen 15.9.2022, nyní probíhá hodnocení

- projekty budou realizovány maximálně do konce roku 2025

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

data k 15.9.2022 počet 
žadatelů

počet 
podaných 
projektů

počet IO počet ZSJ počet AM počet 
přípojek CZV dotace alokace

I. Výzva (VHCN) 12 36 21 354 35 393 41 438 5 079 936 126,14 4 063 948 900,78 2 850 000 000,00



Bude další novela nařízení 651/2014 
(GBER)

- připomínky podány především proti návrhu odstranění 
čl. 52, bod 3 a) pro domácnosti a SE-A, kde není žádná síť min 30 Mbit/s

- kvůli vysokým požadavkům na cílovou rychlost by způsobilo 
nemožnost pokrývat ty nejhůře pokryté, odlehlé oblasti 

- přidán článek o backhaulu, velmi vítaný, avšak i ten s připomínkami







www.mapainternetu.cz
- z nového ESD od ČTÚ vytvořena interaktivní mapa zobrazující disponibilní 

přípojky na konkrétním adresním místě:

• podle rychlosti
• podle technologie
• podle provozovatele infrastruktury

- formulář na případné nahlášení informací neodpovídajících skutečnosti





Další aktivity

Financování a chod BCO - Zlepšení prostředí pro budování 
sítí elektronických komunikací (zefektivnění měření, 
aktivity BCO

Vznik databáze připravovaných liniových staveb jako 
součást DTM



Digitální/virtuální podnik
Příjem žádostí do 31. října 2022
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. 



Děkuji za pozornost


