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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





Informace o dotačních projektech 
www.bconetwork.cz/informace-pro-obce/dotacni-projekty/



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 síť, která nedokáže 300 Mbit/s



Aktuální dotační výzva- Základní podmínky
Příjem žádostí do: 31.8.2022
Alokace: 2,850 mil
Dotace až 80 %
Termín realizace: 31.12.2025
Minimální a maximální dotace: 0,5-230 Kč. mil 
Předmětem podpory je zavádění pevných sítí VHCN s cílovou rychlost služby 
(download/upload)  alespoň v hodnotách uvedených níže, a to v níže uvedených 
oblastech do adresních míst dosud nepokrytých sítěmi s těmito prahovými 
rychlostmi:

 

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  

 



Aktuální dotační výzva- Základní podmínky

• Musí být zřízen velkoobchodní přístup

• Nesmí být nabízeny služby s nižší rychlostí než je prahová

• Do jedné IO může být podáno více projektů

Kdo může žádat:

• Podnikatel v elektronických komunikacích 

• MSP i VP

• Dvě uzavřená účetní období, 



Aktuální dotační výzva - kde je možné budovat ? 
Pouze v bílých místech, která jsou v 28 intervenčních oblastech.

www.verejnakonzultace.cz





Aktuální dotační výzva - kde je možné budovat ? 



Aktuální dotační výzva – Způsobilé výdaje: 

Veškeré investiční výdaje (pasivní i aktivní prvky)

investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k 

internetu např. kabelové trasy, chráničky, sloupy stožáry a anténní nosiče

investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu např.  

mikrovlnné datové spoje, routery, switche, optické a jiné datové modemy

pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě. Cena infrastruktury, která je předmětem 

nákupu, bude nižší, než výstavba nové infrastruktury ve srovnatelném rozsahu a místě realizace nové 

a cena je stanovena znaleckým posudkem.

investiční náklady na stavební a inženýrské práce např. prováděcí projekt, věcná břemena

Zřízení dlouhodobého nevypověditelného práva k fyzické infrastruktuře (tzv. IRU) za podmínek že: na 

infrastrukturu nebyla čerpána dotace,  právo bude vykazovat všechny znaky aktiva a dlouhodobého 

nehmotného majetku 



Aktuální dotační výzva – další povinnosti

• Povinnost velkoobchodního přístupu



Budování v bílých místech – hodnocení žádostí

1) Formální posouzení - přílohy atd.

2) Věcné hodnocení - Max 100 bodů, nutné minimum 40 bodů. 30 bodů získá 

žadatel za splnění binárních podmínek, další jsou navázaný na:

• rychlost přípojek

• průměrnou cenu přípojek

• návratnost

• technickou realizovatelnost

• velikost podniku MSP mají zvýhodnění

Ve stejné lokalitě může být podpořen pouze jeden projekt. 



Analýza současného využití internetu 
koncovými uživateli na základě dat od 
operátorů
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Analýza současného využití internetu 
koncovými uživateli na základě dat od 
operátorů
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Následující tabulka uvádí data od anonymního operátora, který zároveň uvedl i průměrné 
hodnoty internetových rychlostí v Peak provozu.

Studie GT Domácnosti Download kapacita  Upload kapacita CZ 2020 CZ 2025 CZ 2030

Nejvyšší úroveň poptávky > Gbit/s > 600 Mbit/s 0 % 22 % 46 %
Vysoká úroveň poptávky 500 Mbit/s - 1 Gbit/s 300 – 600 Mbit/s 16 % 22 % 22 %
Střední úroveň poptávky 150 - 500 Mbit/s 100 – 300 Mbit/s 38 % 26 % 10 %
Nízká úroveň poptávky 0 - 150 Mbit/s 0 – 100 Mbit/s 33 % 18 % 15 %
Odmítání/bez poptávky N/A 13 % 12 % 7 %



Analýza současného využití internetu 
koncovými uživateli na základě dat od 
operátorůZe statistiky je klíčový zejména nárůst u dvou nejvyšších kategoriích (tedy nad 100 Mbit/s),

kde je zjevný každoroční nárůst v průměrné peak hodnotě. V kategorii 100 - 500 Mbit/s
lze sledovat až 13 % meziroční nárůst, který pokud bude pokračovat až do roku 2030, by
ve výsledku znamenal průměrnou peak hodnotu až 444 Mbit/s na adresní místo. Zde však
nejde o nejvyšší kategorii a nárůst typiky není lineární, ale skokový vzhledem k novým
aplikacím (než rozvoj stávajících). U nejvyšších kategorií (500+ Mbit/s)

U nejnižší kategorie lze naopak sledovat mírný pokles v peak hodnotě, i přes nárůst
v celkové spotřebě, což lze vysvětlit postupným odlivem „náročnějších/aktivnějších“
zákazníků z této kategorie do vyšších rychlostních kategorií a zároveň nárůstu
pravidelnějšího využití všeobecně internetu u méně náročných uživatelů, neboť dle
statistik jejich celková měsíční „spotřeba“ v Gb roste, ačkoliv klesá peak hodnota.



Analýza současného využití internetu 
koncovými uživateli na základě dat od 
operátorů

Mimo jiné bylo z analyzovaných dat zjištěna i následující ti celková hodnota spotřeby dat za 
měsíc. Na základě těchto hodnot jde vidět několik trendů, které uživatelé tvoří:

• Celková spotřeba za měsíc (a hodnoty peak na AM) narůstají s kategorií tarifu 
(BDR).
• Jak hodnoty peak na AM, tak hodnoty celkové spotřeby narůstají v čase.

• Dle některých dat lze pozorovat sezónnost v rámci jednoho roku (pro exaktní detail 
a triangulaci by bylo nutné analyzovat větší sumu dat, delší časovou řadu). Ke zvýšené 
měsíční spotřebě dochází na podzimu a v zimě, zejména před Vánoci. 



Děkuji za pozornost


