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Co jsme zač? 

Veřejná správa a telco trh... 

 
 největší zákazník (státní sítě, telco služby) 

 regulátor (regulace trhu obecné – UHOS, 

regulace telco, stavební regulace) 

 

 investor (přímá výstavba, spoluinvestice, dotace) 

 vlastník a správce další veřejné infrastruktury 

(např. silniční síť) 

 

 

 



Veřejný sektor jako investor 

Státní (resortní) sítě 
 Historicky velký rozsah a hlavně velký počet 

 GovNet, WAN MPSV, 3 sítě MVČR, WAN ŘSD, ... 

 Značná nekoordinovanost, dlouhodobě neúspěšných koncept KIVS 

 Postupný přechod na neveřejné IP služby ve veřejném internetu 

 Vazby na mezinárodnání sítě (EU Testa II, EuroDomain) 

 V některých lokalitách jde o stěžejní telco investici, nekoordinováno. 

 nový koncept KIVS, spolupráce s WAN MPSV 
 využitelnost pro páteřní spoje 

 

Akademické sítě 
 Téměř kompletní integrace v rámci sítě Cesnet II. 

 Individuální projekty ve zdravotnictví 

 Výrazné mezinárodní vazby 

 velmi úspěšná koordinace při stavbě infrastruktury, krajské POPy 
 značný vliv na růst technologií využitelných i pro FTTx 

 vliv na růst páteřní ale i městské infrastruktury 
 

 



Veřejný sektor jako investor 

Městské sítě 
 Obrovské množství provozních a investičních modelů 

 Velký potenciál pro rozvoj FTTx infrastruktury, ale i ohrožení 

 Často kontroverzní aktivity z pohledu trhu, časté politikum 

 Nástup konceptu NGN a Open Acces Network 

 Na národní úrovni neexistuje (zatím) metodické vedení 

 Speciální role stavebních a silničních úřadů, koordinace s výstavbou a 

opravami 

 možná úspěšná koexistence veřejných a privátních aktivit  
 nutnost transparentního přístupu a hospodaření s prostorem 

 problematické investice – CATV, WiMAX, podcenění projekční fáze 
 neudržitelnost některých modelů – FTTx na sloupech? 

 Fond Vysočiny – cca 10MKč podpory pro MAN sítě 
 

Regionální a mikroregionální sítě 
 Malý počet projektů, často bezdrátové řešení 

 Spolupráce s Cesnetem a státními sítěmi 

 Náročnost výstavby, malá atraktivita pro samosprávy 

 Možnost výstavby v rámci páteřní infrastruktury (silniční síť, VN vedení, ...) 

 nutnost politické podpory 
 problematická výstavba - vlastníci 

 složité role inkumbenta 
 

 

http://extranet.nmnm.cz/inovomestsko/


Metropolitní sítě veřejné správy - Vysočina 



Aktivity veřejné správy podporující rozvoj NGA 

Rozvoj Open Access Networks 
 Definice pojmu NGN, OAN a broadband v ROP JV 

 Problém veřejné podpory – nutná komunikace s EU 

 PPP projekty (ne nutně dle PPP legislativy) 

 Možno realizovat již na základě městských a krajských investic a dotací 

 Dotace Fondu Vysočina (7mil Kč v letech 2007-11) do otevřených sítí 

 Výstavba zkušební OAN na bázi WiMax – Telčsko. Kraj jako vlastník a provozovatel 

 Referenční projekty - Itelazpi (Baskitsko - SP), Nynet (North Yorkshire - UK), Asturias 

(Asturias- SP), WienStrom Blizznet (Vídeň - Rakousko), Estonsko 

 

 

Společná výstavba infrastruktury 
 Souběh se silniční sítí (Asturias) 

 Využití dalších liniových staveb – např. el. distribuční sítě (Niverlan – FR) 

 Koordinace s výstavbou městské infrastruktury (i v ČR, Finsko) 

 Metodická  a legislativní regulace (stavební řízení, podmínky dotačních titulů pro 

liniové stavby) 

 Globální model věcných břemen a PPP výstavby (Portugalsko) 



Možnosti financování – ROP, IOP 

Integrovaný operační program 
 Zaměřeno výhradně na veřejnou správu a veřejné služby 

 Projekty krajů – až 500mil Kč do regionální infrastruktury 

 Výzva listopad 2009 

 Projekty měst – až 800mil Kč 

 Výzva prosinec 2009 

 

Regionální operační program 
 podpora telco infrastruktury výhradně v NUTS II. Jihovýchod 

 Výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových 

služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu 

nediskriminačních otevřených sítí, rozvoj prostředí pro místní služby privátního 

sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a aktivity motivující 

vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora 

nabídky). 

 obce 500 – 5000 obyv. – teoreticky až 50mil Kč (3.3) 

 obce nad 5000 obyv. (vyjma okresních měst)  – teoreticky až 50mil Kč (3.2) 

 stanovisko UHOS - nezbytnost tržní analýzy a notifikace u EC 



Podpora rozvoje FTTx sítí 



Proces notifikace 

Úvodní analýza (2007-2008) 
 Zaměřeno aktuální stav infrastrutkury v regionu 

 Měření tržního potenciálu jednotlivých obcí s výhledem na 5 let 

 Vlastní definice pojmů OAN, broadband (převzato mimo ČR) 

 Zpracovatel VŠPT Jihlava pro URR, koordinováno kraje 

 Terénní sběr studentů (dotazníky), data kraje (optické sítě), odpovědi ISP (horší) 

 Připomínkové řízení ze strany URR v září 2008 

 Odevzdáno jako součást notifikace v říjnu 2008 

 Role OI KrÚ kraje Vysočina, URR, UHOS, SZ a DG Compet 
 

Výstupy analýzy 

 definice pojmu broadband (NBS 2005, přenos triple-play, IPTV-HD,...) 

 výběr použitelných technologií (FTTx,ADSL2+, WiMax, CATV,...)  

 analýza aktuálního stavu infrastruktury (mapy), cenová mapa regionu, přehled služeb ISP 

 mapy municipálních sítí 

 další kritéria hodnocení území z pohledu možného vlivu veřejných investic na trh: 

 počet obyvatel 
 počet podnikatelských subjektů 
 hustota obyvatel na 1 km2 
 počet listů vlastníků LV 
 existence stávající sítě 
 existence železnice 
 existence silnice 1. třídy nebo dálnice 
 existence poskytovatelů připojení 
  



Proces notifikace 

Úvodní analýza – ostatní výstupy (2007-
2008) 

 

 Typový organizační model 

 investor obec + ROP + PPP 

 vlastník obec nebo mikroregion 

 provozovatel mikroregion nebo 

outsourcing 

 tranzitní NGN síť pro ISP 

 otevřené a pravidelně kontrolované 

velkoobchodní ceny 

 topologie (dle priorit) – propojení obcí, 

přístup k páteřní konektivitě, distribuce 

konektivity po obci 

 kontrola a regulace ze strany URR 

 

 Mapy zón 

 bílé – možnost neomezené veřejné investice 

 šedé – možnost omezené veřejné investice 

 černé – bez možnosti veřejné investice 
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Proces notifikace 

Stanoviska EC – DG Compet (2008-2009) 
 Vyjasnění typové topologie (nevysvětelný důraz na backhaul model) 

 Nesouhlas s tržní analýzou potenciálu – jen aktuální stav 

 Pochopení konceptu ROP vs. konkrétní projekt 

 Postupné schválení Broadband Guidelines 

 Vyjasnění pojmů broadband, klasická síť, NGN, NGA 

 Požadavky na národní strategii a záměry regulátora 

 Problémy se šedými zónami (3x upřesněna definice) 

 Kontrola metodiky veřejných zakázek 

 Požadavky na doplnění analýzy (defacto vypuštění tžního modelu) 

 Čekání na novou EC 

 Začátek formálního procesu notifikace 19.11.09 

 

Kroky na straně kraje a URR – 2010-2011 
 Předložení doplněné analýzy (důraz na NGA, mapa ISP, nová definice zón, nové 

mapy) 

 První koncept regulace NGA a národní strategie (ČTÚ, MPO) 

 Rozvoj konceptu regionální koordinace NGA výstavby (Portugalský model – „trubka 

za NGA“) – předpoklad schválení na ZK 

 

 



Proces notifikace 

Bílé zóny 

 V těchto zónách dochází k tržnímu selhání a bez veřejné intervence rozvoj podporovaných služeb není 

možný. Vzhledem k tomu, že není zaručena základní dostupnost NGA sítě, je na místě veřejná intervence. 

Bílá zóna je charakteristická neexistencí otevřené NGA sítě v daném území. Je známo, že v následujícím 

období 3 let není v dané lokalitě plánována výstavba NGA sítě soukromým ivestorem. 

 Dále pak je prokázáno, že v případě existence širokopásmové služby poskytované prostřednictvím existující 

sítě v dané lokalitě jsou nedostatečně uspokojeny potřeby občanů a podniků v dotyčné oblasti a stanovených 

cílů rozvoje NGA sítě není možné dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. 

 

Šedé zóny 

 V těchto zónách dochází k částečnému tržnímu selhání a bez omezené veřejné intervence není možný 

rozvoj podporovaných služeb NGA sítě. Šedá zóna je charakteristická existencí pouze jedné otevřené 

širokopásmové sítě – NGA v daném území. Existence monopolního provozovatele výrazně omezuje další 

rozvoj broadbandového trhu v území. Je známo, že za existence pouze jedné NGA sítě není  v následujícím 

období 3 let v dané lokalitě plánována výstavba další NGA sítě soukromým ivestorem.  

 Stávající nebo plánovaná síť NGA není nebo nebude dostatečná k uspokojení potřeb občanů a podniků v 

dotyčných oblastech a stanovených cílů rozvoje NGA sítí v oblasti nelze dosáhnout prostředky méně 

narušujícími hospodářskou soutěž 

 

Černé zóny 

 V těchto zónách nedochází k tržnímu selhání. Vzhledem k tomu, že je zaručena základní dostupnost NGA 

sítě s možností výběru, není na místě veřejná intervence. Černá zóna je charakteristická existencí více než 

jedné otevřené širokopásmové sítě – NGA v daném území.  



Výzva v oblasti podpory  

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 
Širokopásmové (NGA) ICT sítě  

 

Seminář pro žadatele a příjemce 

Evropská unie 

Evropský fond pro regionální rozvoj                           

Investice do vaší budoucnosti 



Obecná charakteristika výzvy 

Alokace výzvy: 

• 100 mil. Kč  

• Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů  

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč. 

• Maximální výše dotace 50 mil. Kč. 

 

Data výzvy: 

• Příjem žádostí  

– od 14. května 2012, od 8.30 do 31. července 2013 , do 13.30. 

 

Smysl výzvy: 

1. Významný příspěvek k naplnění cílů ROP JV 

2. Předmětem podpory je tzv. backhaul síť (prostřední míli napojenou 
na regionální popř. národní páteřní síť), bez tzv. poslední míle – 
připojení konkrétních domácností. 

 

 

 

 



Obecná charakteristika výzvy 

Příjemci podpory : 

• obce s 500 – 4 999 obyvateli s výjimkou města Pohořelice a 
Židlochovice; 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem 
zřizovatele; 

• svazky obcí. 

 

Typ podpory: 

• Projekty budou zakládat veřejnou podporu slučitelnou se společným 
trhem. 

 

Doba realizace projektu : 

• Maximálně dva roky od data podpisu smlouvy, předložení 
závěrečné žádosti o platbu nejpozději do 31. 5. 2015. 

 

 

 



Obecná charakteristika výzvy 

Způsobilé výdaje: 

• „Standardní“ sada způsobilých výdajů. 

• Hlavní – „investiční“, doplňkové – „neinvestiční“ (do 10 % CZV) 

 

Indikátory: 

• Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu  

• Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 

• Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup  

k širokopásmovému internetu 

 

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace: 

• Splnění podmínek výzvy včetně specifických náležitostí – bod 15. 

• Výjimka z povinných příloh je platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci, 

které lze doložit nejpozději k 29. 9. 2013. 

 

 



Obecná charakteristika výzvy 

Veřejná podpora: 

• „Projekty budou zakládat veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem 

= řada pravidel, 2 roky vyjednávání s EK a ÚOHS 

 

„Povinné“ doporučené dokumenty: 

• Jsou k dispozici na stránkách výzvy. 

 

• Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému 

zavádění širokopásmových sítí 

 

• Strategie “Digitální Česko“, schválenou usnesením vlády č. 50 ze dne 19. 1. 2011 

o Státní politice v elektronických komunikacích (případně aktualizace, bude-li 

dostupná) 

 

• Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním 

přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

 



Lokalizační podmínky 
projektů ve výzvě 

• Podporovány budou jen bílé zóny z hlediska NGA („next generation 
access“) sítí dle bodu 68 Guidelines a výsledků „Studie“ – viz příloha 
výzvy (vymezení území s prokazatelným selháním trhu) a nezbytné 
dokumenty.  

 

• Je nutný dopad do obce s více než 500 obyvateli a méně než 5000 
obyvateli (vyjma Pohořelice a Židlochovice). Dle aktuálního mapování se 
jedná o následující obce: 

 

 



Lokalizační podmínky 
projektů ve výzvě 



Technologické podmínky 
projektů ve výzvě 

Technologie: 

• Půjde především o pasivní síť chrániček, kabelů a pasivních prvků s 
možností instalace dalších kabelů/prvků novými poskytovateli. 

 

• Povinnou technickou specifikací je technicky neutrální řešení, tedy 
pokládka optického kabelu (typicky 24 vláken) 

 

• Povinný je prostor minimálně pro 5 operátorů na všech místech 
sítě.  

 

• Všude tam, kde to bude možné, aby se zabránilo zbytečnému zdvojování 
zdrojů pro poskytování širokopásmového pokrytí, se využije stávající 
dostupné infrastruktury. Tato infrastruktura musí opět splňovat 
všechny požadavky na sítě NGA, aby nedošlo k situaci, že nově 
budovaná infrastruktura bude napojena na síť, jejíž parametry jsou 
nedostatečné. 

 

 



Technologické podmínky 
projektů ve výzvě 

 

• Při plánování jednotlivých projektů je nutno klást důraz na projektové 
práce tak, aby byla přesně navrhnuta topologie budované NGA sítě. 
Ohled bude brán na to, že ne vždy je možné připojit nově budovanou 
NGA síť na stávající optickou síť v místech, kde se to zdá být geograficky 
nejvhodnější. 

 

• Součástí žádosti žadatele bude  zpracovaná projektová dokumentace 
včetně grafického znázornění sítě a přípojných bodů na stávající 
sítě. 

 

• Garantovaná minimální upload/download rychlost sítě je 10 
Mbit/s s možností zvýšení této rychlosti, budou-li to okolnosti 
vyžadovat, na úroveň 100 Mbit/s.  

 

• Rychlost a kapacita musí umožňovat příjem obsahu s vysokým 
rozlišením (videa nebo televizního vysílání), podporovat aplikace 
poskytované na vyžádání a cenově dostupné symetrické širokopásmové 
připojení pro podnikové zákazníky.  

 

 



Technologické podmínky 
projektů ve výzvě 

 

 

• Síť musí mít minimální provozní náklady (OPEX), umožňovat 
efektivní a bezpečné oddělení provozů různých poskytovatelů služeb, mít 
minimální přenosovou latenci 

 

• Síť musí umožňovat definovat různé kvality služeb (QoS).  

 

• Síť musí umožňovat souběh služeb více poskytovatelů různých i 
stejných služeb a umožňovat distribuci multimediálních služeb dle ITU-T 
G 1000.  

 

• V případě nutnosti navržení FTTC řešení musí být navržena průměrná 
vzdálenost rozvodné skříňky („cabinet“) od koncového uživatele (do 2 
km) a kolik uživatelů bude obsluhováno z jedné rozvodné skříňky.  

 

 



Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a 
doklad o vyjádření zájmu 

Možný model fungování projektu NGA sítě: 
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Připravované projekty 

Datová dálnice Kamenice 
 

 

 
4 577 912,- Kč 
1906 občanů 
520 domácností 
20 podnikatelských  
     subjektů 



Připravované projekty 

Regionální síť mikroregionu Horácko 
 

 

 
46 837 096,- Kč 
13 obcí 
5169 osob 
1675 domácností  
670 podnikatelských  
subjektů 



Kontakty 

 

Děkuji za pozornost…. 

 

 

Petr Pavlinec – CIO KrÚ kraje Vysočina 

 Pavlinec.p@kr-vysocina.cz, +420 564 602 114 

 

www.kr-vysocina.cz 

 

www.kr-vysocina.cz/it 

 

www.rowanet.cz 

 

www.jihovychod.cz 
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