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Co se stalo, co plánujeme

Realokace poloviny prostředků

Z původních 14 mld je 6 mld

MPO, IROP, OPŽP

Diverzifikace aktivit

Akční plán

Inspirace v ostatních zemích

Příprava nového programového období 2020+

Předběžné podmínky

Gigabitová společnost Přístup k sítím s velmi vysokou
kapacitou



Co se stalo, co plánujeme

Vouchery na zvýšení poptávky po službách vysokorychlostního
internetu. Služba 100Mbit/s s možností upgrade na 1Gbit/s v
řádu dnů.

Podpora na zřízení služby a její částečný provoz
Tam kde je disponibilní přípojka
Nové mapováni ČTÚ – poskytování služeb
Inspirace již realizovanou notifikací
Realizace prostřednictvím krajů



Co se stalo, co plánujeme

Digitální technické mapy
Mapování technické infrastruktury
Podpora vzniku Krajských technických map (legislativa)
Zefektivnění plánování výstavby sítí



http://www.verejnakonzultace.cz/2-kolo/mapa/

http://www.verejnakonzultace.cz



Připomínky starostů

180 obdržených připomínek
Připomínka: Naše obec neeviduje na našem katastrálním
území zájem žádného operátora vybudovat vysokorychlostní
internet. V současné době nevede do obce přípojný kabel.

Reakce: Území již je částečně pokryto a je identifikován plán

operátorů do tří let v obci budovat.







Podpora obcí – de minimis

Agregovaná poptávka na území obce či svazku obcí
Podpora na umožnění vzniku přístupu k vysokorychlostnímu
internetu v režimu de minimis
Realizace Veřejné zakázky na dodavatele konektivity

Realizované šetření mezi obcemi - 380 dotazovaných



62%

38%

Má Vaše obec možnost čerpat z režimu de minimis či 
bude mít tuto možnost v letech 2019 a 2020?

ANO
NE



55%
45%

Měla by Vaše obec zájem o dotaci na vybudování 
vysokorychlostního připojení pro domácnosti v režimu 

de minimis

ANO
NE



25%

75%

Má Vaše obec kapacity na administraci Veřejné zakázky a 
Administraci dotační žádosti?

ANO
NE



69%

31%

Je-li Vaše obec členem sdružení obcí, mohl by být 
takovýto projekt zajímavý pro celé sdružení, jehož jste 

členem?

ANO
NE



II. Výzva – na budování infrastruktury v bílých 
oblastech  
Zahájení příjmu: 8. 5. 2019
Ukončení příjmu: 8. 7. 2019
Míra podpory: 75%
Alokace: 1mld ( možnost navýšení)
Žadatel je podnikatel v elektronických komunikacích
Změny:
• Aktivní prvky
• Velikost projektů
• Rozloha
• Minimální dotace 500 000 Kč





Děkuji za pozornost

filipi@mpo.cz


