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Rámec veřejné podpory
1) Obecné nařízení o blokových výjimkách - GBER čl. 52
• Pouze bílá místa, kde není infrastruktura a do tří let
nebude

• Mapování ČTÚ

2) Sdělení Evropské komise – Pokyny EU k použití pravidel státní
podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí
• Parametr rychlosti 30Mbit/s

Definováno Národním plánem
NPRSNG 2016

Aktivity, které vycházejí z dobré praxe a aktuálních potřeb

Podpora výstavby v bílých
Podpora poptávky
Zvýšení kapacity
místech
Podpora výstavby přístupových
Podpora budování přístupových
sítí, tam kde žádný investor Vouchery uživatelům na
bodů a přístupových sítí
služby 100Mbit/s
nemá zájem investovat
(backhaul)
30Mbit/s

Ve spolupráci s ČTÚ byly
O služby s vyšší kvalitou
identifikovány oblasti, kde
za vyšší cenu je
vysokorychlostní služby nejsou
limitovaný zájem, lidé
dostupné a kde žádný investor
nemají zájem platit více
nemá zájem nové sítě
za vyšší kvalitu služeb
vybudovat

Detailně rozpracováno
v NPRSNG
V realizaci prostřednictvím OP
PIK, podle GBER (čl. 52)

Odstraňování bariér výstavby

Pořízení digitálních map

S rostoucím užitím služeb
Zákon 194/2017 Sb. upravuje
vysokorychlostního připojení
možnost sdílení infrastruktury.
k internetu se vyskytují ve vyšších Úprava legislativy spolupráce
vrstvách sítě úzká hrdla, která
s dalšími síťovým odvětvími –
v řadě případů provozovatelé
energetika, železnice, silnice
nemají zájem odstranit, protože vysoké ceny za „služebnosti“ a to
vyžadují další dodatečné investice
zejména na pozemcích
v řadě případů bez
vlastněných státem, obcemi,
akceptovatelné návratnosti
státními organizacemi

V NPRSNG pouze
V NPRSNG pouze identifikováno V NPRSNG identifikováno pouze
identifikováno bez
bez dalších návrhů na řešení
v obecné rovině
dalších návrhů na řešení

V EU příkladem pouze
Výzva bude vyhlášena v únoru Řecko, které obdrželo
notifikaci v lednu 2019

Přípravy záměru, mapování a
analýzy využitelnosti. Bude
nezbytné projít „notifikací“

Vládou uloženy úkoly směřující
k odstraňování bariér v rámci
zpracovaného „Akčního plánu“

Aktivity MPO
1) GBER čl.52 - II. Výzva
• 90 000 Adresních míst obytných budov. Trh výzvu akceptoval MPO
indikuje zájem
2)

Finanční nástroje – bezúročné úvěry

3) Notifikace
• Schéma podpory poptávky prostřednictvím voucherů na
vysokorychlostní připojení (viz Řecko)
• Podpora budování backhaulu. V současné době probíhají diskuse nad
parametry mapování
4) Digitální technické mapy
• Podpora vzniku Krajských technických map pro usnadnění plánování
výstavby

Děkuji za pozornost

