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Vypořádání připomínek, podaných v rámci veřejné konzultace k navrhovaným intervenčním 

oblastem možné podpory výstavby a modernizace veřejných sítí elektronických komunikací, 

umožňujících vysokorychlostní přístup k internetu. 

 

Tento dokument obsahuje dvě základní části:  

1. vypořádání připomínek provozovatelů sítí 

2. vypořádání připomínek představitelů obcí a dalších subjektů 

 

Komentář k vypořádání připomínek: údaje, uvedené v této veřejné konzultaci jsou odrazem informací 

o pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu, které obsahují databáze, sestavené na základě sběru dat, které 

provedl Český telekomunikační úřad (dále ČTÚ) v jarních měsících roku 2018 a zohledňují situaci na 

přelomu let 2017/2018 (formálně stav k 31. 12. 2017). 

Vzhledem k tomu, že podnikání v oblasti elektronických komunikacích je aktivní záležitost, tato data se 

v průběhu roku pochopitelně měnila – společnosti a sítě se prodávaly, kupovaly, budovaly a 

přehodnocovaly se záměry a plány. Je tedy logické, že v pokrytí ČR sítěmi vysokorychlostního přístupu 

k internetu docházelo během roku 2018 ke změnám. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO), 

jakožto úřad státní správy, který je odpovědný (m. j.) i za projekt dotační podpory výstavby a 

modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, ve věci aktualizace pokrytí úzce spolupracuje 

s ČTÚ a dalšími subjekty, které reprezentují zájmy provozovatelů těchto sítí (a poskytovatelů služeb, 

které jsou prostřednictvím těchto sítí nabízeny). MPO vítá všechny reálně podložené připomínky 

k datům, předloženým v rámci veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem a situaci 

v jednotlivých ZSJ a pokud odpovídají skutečnosti, zapracuje je do podkladů výzvy. MPO nemá důvod 

požadavek na doplnění dat odmítnout. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Podle vypořádaných podmínek byla v lednu 2019 korigována data, uvedená ve veřejné konzultaci, 

(otevřené pro připomínky v období 14.11 až 21. 12. 2018). Výsledný stav pokrytí ČR sítěmi 

vysokorychlostního přístupu k internetu je dostupný na webu www.verejnakonzultace.cz Na základě 

těchto datových podkladů otevře MPO v dohledné době 2. kolo Výzvy k předkládání žádostí o dotační 

podporu výstavby a modernizace sítí přístupu k internetu, které již budou muset splňovat požadavky 

vysokorychlostního přístupu podle požadavků Národního plánu rozvoje sítí nové generace z roku 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.verejnakonzultace.cz/
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1. vypořádání připomínek provozovatelů sítí 

Společný komentář: pokud vypořádání odkazuje na požadavek zaslání dodatečných dat, byl tento 

požadavek nejpozději 4. 1. 2019 sdělen subjektu, který je autorem připomínky – tedy v dostatečném 

předstihu, aby bylo možné data doplnit včas. Vypořádání připomínky tedy v tomto výčtu uvádíme 

pouze pro přehlednost. 

1. IGN CZ Internet s.r.o: 

Rudice v Moravském krasu - nutno doplnit naši novou síť, která byla nedávno koupena od konkurence. 

V mapách je pokrytí 0%, ale ve skutečnosti cca. 60%. Jak máme postupovat?  

Děkuji. 

Vypořádání: upřesnění údajů Vaší společností jsme pro ZSJ Rudice ID 143235 obdrželi 19.12.2018. Po 

celkovém vypořádání připomínek budou nově získané údaje zahrnuty i do konečné mapy pokrytí pro 

vyhlášení výzvy. Pro předběžnou informaci je po zapracování Vámi předaných dodatečných údajů 

situace v ZSJ Rudice popsána takto: 1 provozovatel, 337 OBAM, 246 POBAM a tedy pokrytí 73%, barva 

- šedá. 

Společnost dodala požadované údaje a ty byly zapracovány do konečné verze mapy pokrytí pro potřeby 

2.kola výzvy k předkládání požadavků na dotační podporu výstavby a modernizace sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. 

 

2. SPOJE.NET 

v obci Klecany jsme vybudovali připojení 11 GHz frekvencí o kapacitě 450 Mbit (licencovaný spoj) 

proběhla / probíhají jednání s majiteli nemovitostí o síťování MW spoji 24, 10 a 5 GHz proběhla jednání 

s majiteli činžovních domů o zbudování sítí typu FTTH - GPON v horizontu 2 let zde chystáme vybudovat 

150 FTTH a 100 MW přípojek 5/10/24 GHz 

 

Vypořádání: vzhledem k tomu, že Vaše údaje o situaci v ZSJ Klecany (ID ZSJ 66036) nebyly v rámci GSD 

k dispozici, zašlete prosím nejpozději dne 11. ledna. 2019 údaje, kolik a které adresní místa obytných 

budov vaše síť pokrývá /bude pokrývat do jakého termínu a jaké má parametry ve shodě s požadavky 

ČTÚ na sběr dat o pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu (ESD). Budeme-li mít takto doplněné údaje, 

zařadíme síť do sběru dat (pravděpodobně půjde o plánovanou výstavbu) a doplníme v tomto smyslu 

podklady pro vyhlášení dotační výzvy, ke které je vyhlášena tato veřejná konzultace. 

V určeném termínu tato společnost neposkytla požadované údaje. 

 

3. SKY Trade s.r.o. 

Dobrý den, mám připomínku k oblasti NIO 30-Rokycany-Nepomuk. V této oblasti máme dvě bílá místa, 

konkrétně Zhůř, Žitín. Dle mého názoru by tato místa neměla být bílá, konkrétně u obou těchto míst 
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provozuje a poskytuje službu internet více společností než my. Ve formuláři pro ČTÚ (ART172) jsme 

uváděli přesná RUIAN čísla domů, které máme připojené. Čili není možné aby oblast Žitín neměla 

žádného poskytovatele, tak jak je patrné z mapy (Současný stav k 31.12.2017). Měl bych několik dalších 

připomínek, zvlášť, kde jsou obce pouze s jedním poskytovatelem okolo Nepomuku. I v těchto obcích 

jako je Kramolín, Tojice, Čmelíny, Želvice, Srby, Nehodív, Milčice, Loužná, Soběsuky, Nekvasovy, 

Chlumy, Mlýnské Struhadlo je více než jeden poskytovatel. Velice mne zaráží že jako oblast okolo 

Nepomuku se dostáváme z černých míst na šedé s výhledem do roku 2020. Děkuji že moji připomínku 

projednáte. 

 

Dobrý den - k situaci v uvedených obcích -  nejprve obecně: sběr dat je věnován pokrytí území veřejnými 

sítěmi elektronických komunikací, které umožňují připojeným zákazníkům v obytných domech 

(adresních místech) vysokorychlostní připojení k internetu, tedy spolehlivé připojení rychlostí 30Mb/s a 

více v dopředném směru (detaily viz metodika ČTÚ z 1.10.2018 - měření parametrů sítí NGA). Pokud 

území pokrývají sítě, které neumožňují vysokorychlostní připojení, nebo nepokrývají dostatečné území 

základních sídelních jednotek (ZSJ je územně administrativní část obce), může být daná ZSJ 

vyhodnocena jako bílá a je možné v ní podpořit výstavbu vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací.  Pokud se domníváte, že informace uvedené ve veřejné konzultaci jsou nesprávné, sdělte 

nám prosím bližší informace prostřednictvím emailu pripominky@mpo.c z a my požádáme ČTÚ o 

prověření situace v místě, kde podle Vaší informace nejsou sdělení lokálních provozovatelů sítí správná, 

nebo nejsou kompletní. 

Po kontrole celkového počtu obydlených AM podle RÚIAN a skutečnosti je současná situace následující. 

ZSJ ID 57614 Zhůř: 35 OBAM, 14 POBAM, pokrytí 40% tedy barva bílá 

ZSJ ID 197122 Žitín: 38 OBAM, 18 POBAM, pokrytí 47,37%, 2 provozovatelé, 1 typ infrastruktury, barva 

černá 

Situace v dalších zmíněných lokalitách je následující:  

Kramolín, obec, zároveň ZSJ ID 73091, šedá, 1 operátor, pokrytí 100%, předchozí sběr také šedá, 

Trojice, obec a zároveň ZSJ ID 186198 černá, 2 operátoři, pokrytí 94,34%, předchozí sběr šedá, 

Čmelíny, obec, Čmelíny ZSJ ID 97977, černá, 2 operátoři, pokrytí 100%, předchozí sběr černá, a Víska 

ZSJ ID 98001, černá, 2 operátoři, pokrytí 100%, předchozí sběr černá. 

Želvice, obec a zároveň ZSJ ID 94587 černá, 2 operátoři, 91,18%, předchozí sběr šedá, 

Srby, obec a zároveň ZSJ ID 186180, černá, 3 operátoři,  99,02%, předchozí sběr černá, 

Nehodiv,  ZSJ ID 100676, část obce Horažďovice, šedá, 1 operátor, 97,62%, předchozí sběr černá 

Milčice, ZSJ ID 71552, část obce Myslív, šedá, 1 operátor, 98,46%, předchozí sběr šedá, 

Loužná, ZSJ ID 100650, část obce Myslív, šedá, 1 operátor, 97,62%, předchozí sběr černá 

Soběsuky, ZSJ ID 151858, obec Nevrazy, šedá, 1 operátor, 98,65%, předchozí sběr šedá, 

Nekvasovy, obec zároveň ZSJ ID 102750, šedá, 1 operátor, 94,44%, předchozí sběr šedá, 

Chlumy, obec zároveň ZSJ ID 51853, šedá, 1 operátor, 98,08%, předchozí sběr šedá, 

Mlýnské Struhadlo, obec zároveň ZSJ ID 173967, šedá, 1 operátor, 91,07%, předchozí sběr černá 
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69. Společnost: ABAK spol.s.r.o. 
 
K čemu se podává připomínka:    NIO: 33 - Střední Čechy - SZ 

Popis situace: 

MPO opakuje stejnou chybu jako v 1. kole výzvy OP PIK, a to příliš rozsáhlé a vzájemně nesouvisející 

bílé ZSJ, spojené do intervenčních oblastí. Vzhledem k faktu, že referenti MPO soustavně nabourávají 

snahu vyčerpat dotační prostředky na pokrytí těchto řídce osídlených míst požadavky mimo časový 

rámec, který je pro provedení díla a jeho fakturaci potřeba, navrhujeme změnšení intervenčních oblastí 

do takové velikosti, kterou lze do skončení tohoto programu reálně postavit. Pokrýt bílé obce v severní 

části SČK do roku 2023 není reálné. MPO tedy vyhlašuje veřejnou konzultaci k nereálné výzvě. Opakuji 

naši zásadní připomínku: změnšení NIO pro čerpání 2. kola výzvy do velikosti, reálně realizovatelné do 

roku 2023. 

Připomínka 2, zásadní: součástí výzvy nejsou podmínky čerpání dotace. Pro rychlé pokrytí vzdálenějších 

bodů od centra ZSJ s pouhými několika OBAM je vhodné použít spoje v pásmu 10,5 GHz. Výstavba 

optických sítí je závislá na místních podmínkách, překročení překážek typu kolejový svršek nebo silnice 

je mimo časový rámec pro výstavbu. 

 

Vypořádání připomínky: Spojení „bílých ZSJ“ do tzv. intervenčních oblastí je záležitost administrativní, 

protože dotační výzva musí odpovídat obsahu dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace, 

který schválila Vláda ČR v roce 2016.  Nicméně ani v prvním kole výzvy, ani v připravovaném druhém 

kole výzvy MPO nepodmiňuje udělení dotační podpory pokrytím všech „bílých ZSJ“ v rámci navržených 

intervenčních oblastí. Veřejná konzultace neuvádí podmínky čerpání dotace. Tak tomu skutečně je, ale 

není to chyba.. Diskuse o obsahu dokumentů výzvy je tématem příslušných pracovních skupin, kde 

provozovatele sítí zastupuje několik asociací, sdružující tyto subjekty. MPO, které má odpovědnost za 

to, že obsah výzvy je v souladu legislativními předpisy (a to i mezinárodními závazky ČR) a s pravidly 

donora (tedy EU), nemůže podrobně vyjednávat detaily každé výzvy, jednotlivě s zhruba 2000 právních 

subjektů, které jsou v ČR držiteli registrace k provozu veřejných sítí elektronických komunikací a zajišťují 

obyvatelstvu připojení k internetu.  

Závěr: z uvedených důvodů považuje MPO sdělení společnosti ABAK spol.s r.o. za nedůvodné vzhledem 

k předmětu Veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem pro druhé kolo výzvy ve věci 

dotační podpory výstavby a modernizace sítí pro vysokorychlostní připojení k internet 

 

70. Společnost ODEMON spol.s r.o. 

Dobrý den, níže uvedené lokality máme pokryty sítí NGA. ZSJ: Karolín (Kód: 159476) ZSJ: Sulimov (Kód: 

159484) ZSJ: Nová Dědina (Kód: 105031) ZSJ: Střížovice (Kód: 158135) ZSJ: Měrůtky (Kód: 89150) ZSJ: 

Popůvky (Kód: 125890). 

 

Vypořádání:  - na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme v ZSJ Karolín žádného provozovatele sítě NGA. 

Na základě vyplněných dotazníku elektronického sběru dat (ESD) je v uvedené lokalitě nahlášeno 39 

disponibilních a 1 skutečně realizovaná přípojka bezdrátové sítě, avšak žádná z nich nemá hlášen statut 
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NGA sítě. Pokud jste schopni prokázat, že v obci provozujete síť s parametry NGA (umožňující spolehlivé 

připojení o parametrech NGA sítě pro všechny disponibilní přípojky) zašlete nám prosím na email 

pripominky@mpo.cz a v kopii ČTÚ data o vašich přípojkách (včetně výčtu adresních míst) ve formátu 

ESD nejpozději do 11.ledna 2019, abychom mohli Vaše připomínky zohlednit.  

Obdobná situace se týká dalších ZSJ, které ve svém výčtu uvádíte, protože z nich ČTÚ ze strany Vaší 

společnosti nedostal odpověď na výzvu provozovatelům veřejných sítí elektronických komunikací, kteří 

zajišťují konektivitu pro službu vysokorychlostního připojení k internetu.  Výjimkou je ZSJ Nová Dědina, 

kde Vaše společnost deklaruje záměr vybudovat 173 přípojek vysokorychlostního připojení s parametry 

sítě NGA. Proto je tato ZSJ ve výhledu na konec roku 2020 podbarvena šedou barvou. Podobné je to 

v ZSJ Střížovice, kde Vaše společnost ze současných 188 disponibilně pokrytých adresních míst plánuje 

mít za 3 roky 97 (rovněž disponibilně) pokrytých adresních míst (tedy 100% všech adresních míst) 

pokryto sítí s vlastnostmi NGA. Protože Vaše společnost je v této ZSJ hlášena jako jediný provozovatel 

sítě, umožňující přístup k internetu, je její území k datu konce roku 2020 označeno šedou barvou. V ZSJ 

Měrůtky jste zřejmě nenahlásili ČTÚ pokrytí této části obce, takže situace je stejná, jako v ZSJ Sulimov  

a Karolín. V ZSJ Popůvky je situace obdobná, jako v případě ZSJ Střížovice, kde redukujete současné 

dvojnásobné disponibilní pokrytí na celkem 73 disponibilních přípojek o parametrech sítě NGA. Proto je 

ve veřejné konzultaci tato ZSJ správně označena jako „šedá ZSJ“. 

Závěr: k připomínce společnosti ODEMON spol.s r.o. nezjistilo MPO chybu v zobrazení charakteru ZSJ 

v publikované veřejné konzultaci o návrhu intervenčních oblastí pro 2.kolo výzvy dotační podpory 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Pokud však společnost trvá na doplnění dat o 

pokrytí ZSJ Karolín, Sulice a Měrůtky k datumu sběru informací o pokrytí ČR sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu, musí tak učinit podáním ve formátu elektronického sběru dat (ESD) na MPO do 

11.1.2019 a na ČTÚ. Pokud společnost prokáže, že v uvedených oblastech své sítě k danému datu 

skutečně provozovala, MPO nemá důvod této společnosti požadavek na doplnění dat odmítnout. 

 

Společnost dodala požadované údaje a ty byly zapracovány do konečné verze mapy pokrytí pro potřeby 

2.kola výzvy k předkládání požadavků na dotační podporu výstavby a modernizace sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. 

 

 

99. Provozovatel sítě Alberon Letohrad (připomínka byla podána pod názvem “Obec 

Heřmanice”) 

 

obec Heřmanice - pokryta internetem 30Mbit+ od srpna 2018 (95% pokrytých adresních míst) obec 

Prostřední Lipka - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (90% pokrytých adresních míst) obec Zlatý 

Potok - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (75% pokrytých adresních míst) obec Horní 

Boříkovice - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (80% pokrytých adresních míst) obec Horní Lipka 

- plánované pokrytí internetem 30Mbit+ od května 2019 (80% pokrytých adresních míst) 
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Vypořádání připomínky: děkujeme za indikativní údaje o změně pokrytí sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu na území Vámi uvedených ZSJ Heřmanice ID 133 795, Prostřední Lipka ID 133809, 

Zlatý potok ID 90212, Horní Boříkovice ID20788 , Horní Lipka ID43362 . Bohužel takto vyjádřené údaje 

nemůže MPO zařadit do sběru dat za rok 2017. Existuje však možnost aktualizovat údaje uvedené ve 

Veřejné konzultaci. Ovšem, aby to bylo možné na straně MPO (a ČTÚ) údaje zapracovat požadujeme, 

aby se na nás obrátil provozovatel (provozovatelé) uvedených sítí a zaslali nám tyto informace až na 

úroveň jednotlivých adresních míst, pokrytých novou sítí a tyto informace nám byly poskytnuty ve 

formátu sběru dat ESD (elektronický sběr dat), jaký používá ČTÚ při každoročním mapování existence 

veřejných sítí elektronických komunikací. To se týká i požadavků ČTÚ na parametry těchto sítí podle 

dokumentu ART 172 a Metodiky měření sítí NGA, zveřejněných na webu ČTÚ. Tyto údaje nám prosím 

zašlete na emailovou adresu pripominky@mpo.cz nejpozději 11.ledna 2019. Aktualizované údaje 

poskytneme rovněž ČTÚ. Budeme-li mít takto doplněné údaje, zařadíme síť do sběru dat a doplníme v 

tomto smyslu podklady pro vyhlášení dotační výzvy, ke které je vyhlášena tato veřejná konzultace. 

Společnost dodala požadované údaje a ty byly zapracovány do konečné verze mapy pokrytí pro potřeby 

2.kola výzvy k předkládání požadavků na dotační podporu výstavby a modernizace sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. 

 

145. Společnost IGN.CZ Internet s.r.o. 

 

Zasíláme připomínku k opravě v obci Rudice, okres Blansko, Jihomoravský kraj. V uvedeném místě 

provozujeme bezdrátovou síť, připojeno máme +/- 180objektů. 

 

Vypořádání: upřesnění údajů Vaší společností jsme pro ZSJ Rudice ID 143235 obdrželi 19. 12. 2018. Po 

celkovém vypořádání připomínek budou nově získané údaje zahrnuty i do konečné mapy pokrytí pro 

vyhlášení výzvy. Pro předběžnou informaci je po zapracování Vámi předaných dodatečných údajů 

situace v ZSJ Rudice popsána takto: 1 provozovatel, 337 OBAM, 246 POBAM a tedy pokrytí 73%, barva 

- šedá. 

 

174. Společnost VODAFONE CZ 

 

Zásadní obecná připomínka v rámci Veřejné konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 

4.1 – II. výzvy:  

Vznášíme zásadní obecnou připomínku ke zpracování výsledků mapování, které shromáždil sběr dat 

pro druhé kolo výzvy uskutečněný v termínu od 1. 1. do 15. 3. 2018 (tj. ke dni 31. 12. 2017). Podklady 

vzešlé z mapování ve výsledku v podkladových tabulkách (sekce PŘÍLOHA) neposkytují pro jednotlivá 

adresní místa (obytných budov) dostatečný detail tzv. deklarovaného a plánovaného pokrytí NGA, tedy 

zda se jedná o „NGA 30 až 100 Mbit/s“, nebo o „NGA 100 Mbit/s a více“. Tyto údaje považujeme, 

zejména z hlediska podmínky považovat od 1. 1. 2021 za NGA pouze řešení o rychlosti nad 100 Mbit/s, 

za zásadní. Podle koncepce formuláře ke sběru dat by měla být data k oběma kvalitativním úrovním k 

dispozici i odděleně, a proto je dle našeho názoru pouze technickou anebo administrativní záležitostí 

mailto:pripominky@mpo.cz
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je zpracovat tak, aby bylo možné identifikovat jak „současnost“, tak „výhled“, jak samostatně pro „NGA 

30 až 100 Mbit/s“, tak samostatně pro „NGA 100 Mbit/s a více“ pro všechna uvedená tzv. ADM ID. 

Žádáme proto tímto o bezodkladnou aktualizaci podkladů a rozlišení rychlostí „od 30 do 100 Mbit/s“ a 

„100 Mbit/s a více“, která doplní takto sebraná data o informaci o stávající a plánované existenci 

úrovně kvality NGA sítě v jednotlivých adresních místech obytných budov. 

 

Vypořádání připomínky: MPO nemůže zveřejnit detailní data o plánované výstavbě, protože by tyto 

informace, získané ČTÚ od provozovatelů sítí na základě závazku mlčenlivosti, mohly být využity 

k optimalizaci postupů v rámci konkurenčního boje na trhu., Jakýkoli jiný postup by ohrozil základy 

dotačního programu. 

 

MPO bude tedy i nadále zveřejňovat jen údaje o stavu v době sběru dat s důrazem na navržené 

intervenční oblasti (NIO), tedy ta místa, kde je podle vyhodnocení sběru dat možné alokovat dotační 

podporu (tedy tzv. „bílých ZSJ“). Co se týká plánované výstavby, budou navíc zveřejněny jen základní 

informace pro každou ZSJ (bez uvedení technologie a plánované přístupové rychlosti), aby 

provozovatelé sítí mohli získat informace o trendech postupného pokrývání ČR sítěmi 

vysokorychlostního přístupu k internetu. V té souvislosti je třeba připomenout, že zadání vlády ČR pro 

činnost MPO na tomto programu (jak je vyjádřeno v dokumentu NPRSNG) ukládá ochranu soukromých 

investic u všech typů sítí, které jsou schopny spolehlivě poskytovat reálnou (podle současného 

názvosloví běžně dostupnou) přístupovou rychlost 30Mbit/s a více. Požadavek na zrychlení, přístupovou 

rychlost 100+Mbit/s od 1. 1. 2021, tedy platí pro sítě nově vybudované (nebo modernizované) 

s podporou dotačního programu OPPIK a netýká se institutu ochrany stávajících sítí vysokorychlostního 

připojení. 

Vaší připomínce tedy můžeme vyhovět jen částečně a u jednotlivých adresních míst obytných budov v 

NIO proto doplníme před vydáním výzvy k předložení žádostí o dotační podporu informaci, zda 

konkrétní adresní místo je k datu sběru informací o pokrytí deklarováno některým z provozovatelů jako 

místo, které je disponibilně pokryté vysokorychlostním připojením jen v rozmezí 30 – 100Mbit/s, nebo 

také 100 a více Mbit/s (k datu 31. 12. 2017), nikoli však v plánu na další roky 

 

177. Společnost: NTV cable s.r.o. 
 

K čemu se podává připomínka:  NIO: - oblast mimo NIO - 

Popis situace: 

K datu odeslání nefunkční funkcionality mapy - vyhledávání aj. Ikona "lupa" není na mapě zobrazena. 

 

Vypořádání připomínky: děkujeme za upozornění. Krátkodobý výpadek (cca 12 minut) byl způsoben 

v souvislosti s administrací obsahu webu Veřejné konzultace. S ohledem na fakt, že termín pro 

připomínky v rámci veřejné konzultace byl o 2 dny delší, než je požadavek podle pravidel EU, 

nepovažujeme toto krátkodobé omezení funkcionality za porušení pravidel dotačního programu.  

Problém byl vyřešen bezprostředně poté, co jste nám zaslal svoji připomínku. 
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178. Provozovatel sítě Cyrilek.net z.s. 

 

K čemu se podává připomínka:  NIO: 10 - Haná - Slovácko 

Popis situace: 

Mapa veřejných sítí elektronických komunikací zřejmě opomíjí existenci veřejných sítí provozovaných 

spolkem cyrilek.net v lokalitách např.: ZSJ: Střížovice (Kód: 158135), ZSJ: Karolín (Kód: 159476), ZSJ: 

Sulimov (Kód: 159484), ZSJ: Nová Dědina (Kód: 105031), ZSJ: Plučisko (Kód: 325139), ZSJ: Popůvky (Kód: 

125890), ZSJ: Měrůtky (Kód: 89150)  a dalších obcích, jejichž seznam je uveden na webu 

www.cyrilek.net, kteréžto splňují parametry NGA, či které spolek plánuje do roku 2020 nahradit sítěmi 

novými. 

 
Vypořádání připomínky: děkujeme za upozornění. Informace o pokrytí uvedených ZSJ jste zřejmě 

nepodal ČTÚ prostřednictvím ESD (elektronický sběr dat) v rámci sběru informací o pokrytí ČR 

vysokorychlostním připojením k internetu. Dovolujeme si Vás požádat, abyste tyto informace zaslal 

MPO (ve formátu ESD - viz ČTÚ) nejpozději do 11.ledna 2019 na email pripominky@mpo.cz  

 

Provozovatel této sítě data zaslal v určeném termínu a došlo k jejich zapracování do podkladů pro 

2.kolo výzvy. 

 

179. Provozovatel sítě Radek Pavlas 

 

Dobrý den, omlouvám se předem, na některé body jsem se ptal již dříve, byly mi na ně odpovězeno. 

Děkuji. Velmi si toho vážím. Ale ptám se znova, protože jste ty připomínky stornovali a vypsali znova 

možnost podat připomínky?  

Připomínky:  

1) Rozdělit jednu velkou sumu peněz z nynější výzvy do několika výzev. Aspoň do 4 výzev. Zásadně 

nedávat jen jednu velkou výzvu.  

2) Prodloužit výzvu u EU (požádat EU o prodloužení termínu), ať se může žádat o dotace v několika 

kolech  

3) Možnost financovat i aktivní prvky v pásmu 3,4-3,8 GHz, popř. jiná placená pásma. Dále pak pásma 

60 GHz, 80 GHz.  

4) Navrhuji, aby všeobecně na jedné ZSJ mohlo žádat o dotace více zájemců, jelikož se mohou vedení 

překrývat, jít v souběhu, či křížit a pokračovat jiným směrem. Dále navrhuji, aby jednu konkrétní ZSJ 

mohlo zasíťovat více žadatelů a aby každý žadatel měl nárok na dotace na dané ZSJ.  

5) Lze žádat jen na jedinou ZSJ z celé NIO ?  

6) Když bude žádat na dané ZSJ ekonomicky silná a ekonomicky slabší firma o dotace, aby dostala šanci 

i ta ekonomicky slabší firma bez rozdílu na velikosti projektu.  

7) Chtěl bych, aby bylo možno kombinovat Backhaul s FTTH v jednom výkopu, či vedení. Je logické k 

hlavnímu vedení Backhaul přidat ještě FTTH trubičky pro koncové zákazníky. Bez omezení vzdálenosti 

odboček FTTH od hlavní trasy Backhaul.  

8) Chtěl bych, aby dotace určené pro bílá místa bylo možno využít i pro pokrytí černých míst. Mám na 

mysli to, že když například budu chtít naistalovat optický kabel, nebo nějakou jinou technologii za 

http://www.cyrilek.net/
mailto:pripominky@mpo.cz
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dotační peníze v bílé oblasti a hned vedle v černé oblasti bude lokálně nepokrytá část, aby bylo možno 

využít dotačních peněz bez jakýchkoliv výhrad a případného finančního krácení.  

Děkuji 

 

Vypořádání připomínky: jakkoli je tato připomínka poměrně obsáhlá, pokusíme se na ni odpovědět 

konkrétně k jednotlivým bodům. Proto jsme si dovolili jednotlivá témata Vaší připomínky očíslovat, aby 

na ně bylo možné odpovídat cíleně. 

ad 1) MPO musí zachovávat podmínky, které stanoví platné právo a podmínky, uložené nám donorem 

dotačních prostředků, tedy EU. Nemůžeme tedy se svěřenými prostředky zacházet jen podle svého 

uvážení. V rámci tohoto dotačního období podle současného předpokladu MPO připraví ještě 

minimálně jednu další dotační výzvu v oblasti přístupu obyvatelstva k vysokorychlostnímu připojení 

k internetu. O tom budete jistě informován některou z profesních asociací, která Vás zastupuje při 

jednání s MPO.  

ad 2) prodloužení termínů této výzvy není možné – finanční prostředky jsou poskytnuty jen pro 

ohraničené časové období. 

ad 3) v rámci výzvy, ke které se váže tato veřejná konzultace, bude možné poskytnout dotační 

prostředky i pro financování aktivních prvků sítě. To platí obecně, nejen pro radiokomunikační zařízení. 

ad  4) to podmínky dotační podpory neumožňují 

ad 5)  Je možné žádat o jednu i o více ZSJ v rámci jedné NIO a dokonce i o podporu pro více NIO. Pokud 

však chce žadatel požádat o podporu pro více intervenčních oblastí, musí podat více žádostí – pro 

každou intervenční oblast zvlášť. 

ad 6) dotační podpora nemůže obsahovat takové podmínky, které by nějaký subjekt zvýhodňovaly. 

ad 7) to není v rozporu s podmínkami započtení způsobilých výdajů 

ad 8) taková možnost neexistuje, byla by v rozporu s podmínkami EU – viz bod ad 1) 

 

Provozovatel sítě Tlapnet s.r.o. 

Vypořádání: doplnění údajů Vaší společností jsme obdrželi prostřednictvím ČTÚ v listopadu 2018. Po 

celkovém vypořádání připomínek budou nově získané údaje zahrnuty i do konečné mapy pokrytí pro 

vyhlášení výzvy. 

Provozovatel sítě Sprintel s.r.o. 

Vypořádání: doplnění údajů Vaší společností jsme obdrželi prostřednictvím ČTÚ v listopadu 2018. Po 

celkovém vypořádání připomínek budou nově získané údaje zahrnuty i do konečné mapy pokrytí pro 

vyhlášení výzvy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. vypořádání připomínek představitelů obcí 

 

Společný komentář: Pokud se vyjádření představitelů obce týká nabídky provozovatele (poskytovatele 

služby) na zajištění vysokorychlostního připojení, je třeba zdůraznit, že sběr dat prováděný ČTÚ o 
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pokrytí ČR vysokorychlostními sítěmi k internetu dosud nemapuje existenci služby nebo nabídky služby 

vysokorychlostního připojení, ale existenci sítě, která je schopná takovou službu zabezpečit.  

 

MPO bude prosazovat  požadavek, že každý provozovatel sítě nebo služeb, který deklaroval vlastnosti 

této sítě v kategorii vysokorychlostního připojení, musí být koncovým uživatelů schopen 

vysokorychlostní připojení o reálné rychlosti min. 30 Mbit/s (tzv. běžně dostupná rychlost 

připojení)  nabídnout a tuto službu pro tyto zákazníky prostřednictvím své sítě také spolehlivě 

poskytovat. 

K připomínkám představitelů některých obcí, kteří uvádějí, že v obci není možnost vysokorychlostního 

připojení k internetu a také, že neexistuje optické připojení obce je nezbytné konstatovat následující: 

Existují i jiné než optické sítě, které jsou schopny zajistit spolehlivé vysokorychlostní připojení 

rezidenčních zákazníků na úrovni vysokorychlostního připojení k internetu.  

MPO musí ze zákona dbát na princip technologické neutrality a proto nemůže vyžadovat optické 

připojení koncových zákazníků jako podmínku pro uznání schopnosti sítě poskytovat služby 

vysokorychlostního připojení k internetu nebo jako podmínku pro poskytnutí veřejné podpory na 

vybudování takovéto sítě.  

MPO vyžaduje, aby přípojná síť do obce (od páteřní sítě) byla zpravidla optická, nebo aby byla použita 

taková technologie, která má z hlediska současných i budoucích potřeb dostatečnou přenosovou 

kapacitu. Požadavek vybudování vysokorychlostní sítě přístupu k internetu se tedy nerovná požadavku 

zřízení optické sítě do každé domácnosti potenciálního zákazníka v obci.  

Cílem veřejné konzultace bylo ověřit, že v místech do kterých je zájem směrovat veřejnou podporu na 

výstavbu a modernizaci sítí elektronických komunikací žádné takovéto sítě neexistují, nebo že je 

soukromí investoři neplánují v následujících třech letech vybudovat. Za taková místa lze považovat 

obce, resp. ZSJ (základní sídelní jednotka) tzv. „bílé“ ZSJ, kde počet adresních míst obytných budov, kde 

je provozovatelem sítě, nebo operátorem služeb deklarována disponibilní přípojka (tedy přípojka, 

která již existuje, nebo kterou lze v krátkém čase a bez obtíží realizovat), je malý a nepřekročuje 40% 

podíl všech adresních míst obytných budov v dané ZSJ (za předpokladu existence dvou 2 a více typů 

technologicky různých sítí, resp. 50% v případě pouze jednoho typu sítě) 

Po uzavření a vypořádání připomínek z veřejné konzultace bude tedy možno zahájit proces vedoucí 

k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního připojení k internetu s využitím veřejných zdrojů 

(prostředků alokovaných EU pro tento účel v rámci programu OP PIK).  
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Připomínky představitelů obcí: 

 

4. Obec Zbrašín 

Naše obec Zbrašín neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani nevíme jestli existuje či neexistuje optická 

přípojná síť do katastru naší obce." 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 191922) ZBRAŠÍN jednoho 

provozovatele bezdrátové sítě, který deklaruje, že jeho síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu. Přitom provozovatel sítí s těmito vlastnostmi pokrývá 17 z 

celkového počtu 64 adresních míst obytných budov. Provozovatel neuvádí typ datové infrastruktury, 

použité k připojení obce. V následujících 3 letech evidujeme plány dalších provozovatelů vybudovat v 

dané ZSJ síť vysokorychlostního přístupu k internetu, a proto je Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 

uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu. Z dostupných dat 

nevyplývá, že by na území vaší obce již byla zřízena optická konektivita na úrovni veřejné sítě. 

 

5. Obec Budislav 

Naše obec Budislav neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce existuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 15440) BUDISLAV dva 

provozovatele bezdrátové sítě, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30 Mbit/s a více. Přitom provozovatelé sítí s těmito 

vlastnostmi pokrývají téměř 38% z celkového počtu adresních míst obytných budov. Provozovatelé 

neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. V následujících 3 letech evidujeme plány 

provozovatelů vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, a proto 

je Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním 

připojením k internetu. MPO podle dostupných údajů nemůže prokázat existenci vysokorychlostní 

optické konektivity do této obce. Pokud je představitel obce schopen o optickém připojení poskytnout 

bližší údaje – především, kdo je provozovatelem takové sítě a zda tato síť má na katastru obce zřízen 

přístupový bod – tak uvítáme informaci o těchto skutečnostech prostřednictvím emailu 

pripominky@mpo.cz . 

 

6. Obec Vysočina 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce existuje. 
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6.1 a 6.2Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZS ID 187861 a ZSJ ID 

324370) DŘEVÍKOV A HROBKY jednoho provozovatele sítě, který deklaruje, že jeho síť bude mít do 3 let 

vlastnosti, umožňující spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom 

provozovatel této sítě v současnosti pokrývá 18% z celkového počtu adresních míst obytných budov. 

Provozovatelé neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce, ale indikují, že bude 

dobudovaná síť optická. V následujících 3 letech evidujeme plány provozovatelů vybudovat v dané ZSJ 

další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, a proto je Vaše obec z hlediska plánů pro rok 

2020 uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu. 

6.3 a 6.4 

 - na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 187879 a ZSJ ID 187909) MOŽDENICE, SVOBODNÉ 

HAMRY celkem 4 provozovatele sítí, kteří deklarují, že jejich sítě mají vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30 Mbit/s a více. Přitom provozovatel této sítě v 

současnosti pokrývá v uvedených ZSJ celkem cca 80% z celkového počtu adresních míst obytných budov. 

Uvedené ZSJ jsou tedy evidovány jako pokryté vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Provozovatelé 

neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. V následujících 3 letech evidujeme plány 

provozovatelů vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu. 

6.5. 

 - na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 187917) VESELÝ KOPEC že tato ZSJ není v současné 

době pokryta žádným provozovatelem sítě, umožňující spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu 

rychlostí 30Mb/s a více.  Provozovatelé neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. V 

následujících 3 letech evidujeme plány 2 provozovatelů vybudovat v dané ZSJ 9 přípojek sítě 

vysokorychlostního přístupu k internetu. To by představovalo více, než 50 % pokrytí ZSJ a toto území by 

nadále bylo možné pokládat za pokryté. 

6.7. 

 - na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 187895) SVATÝ MIKULÁŠ, že tato ZSJ není v 

současné době pokryta žádným provozovatelem sítě, umožňující spolehlivé vysokorychlostní připojení 

k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Provozovatel dosavadní sítě neuvádí typ datové infrastruktury, 

použité k připojení obce. V následujících 3 letech ale nemáme v evidenci žádné plány provozovatelů 

vybudovat v dané ZSJ přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu. Daná ZSJ tedy 

pravděpodobně zůstane nepokrytá vysokorychlostním přístupem k internetu i po roce 2020. 

6.8. 

 - na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 187887) RVÁČOV - že tato ZSJ je v současné době 

částečně pokryta provozovatelem sítě, umožňující spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu 

rychlostí 30Mb/s a více.  Provozovatel dosavadní sítě ale neuvádí typ datové infrastruktury, použité k 

připojení obce. V následujících 3 letech máme v evidenci plány 2 provozovatelů vybudovat v dané ZSJ 

přípojky sítě bezdrátového vysokorychlostního přístupu k internetu. Daná ZSJ by měla být po roce 2020 

pokryta sítěmi s možností vysokorychlostního přístupu k internetu ve více než 50-ti % adresních míst 
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obytných budov. Nemáme žádné informace, jakou infrastrukturu by měla mít nově vybudovaná 

přípojná síť. 

Pokud je představitel obce schopen o optickém připojení do obce poskytnout bližší údaje – především, 

kdo je provozovatelem takové sítě a zda tato síť má na katastru obce zřízen přístupový bod – tak 

uvítáme informaci o těchto skutečnostech prostřednictvím emailu pripominky@mpo.cz . 

 

7. Obec Cotkytle 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 17906) COTKYTLE dva 

provozovatele sítí, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé vysokorychlostní 

připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom provozovatelé sítí s těmito vlastnostmi pokrývají 

podle jejich údajů celkem 100% z celkového počtu adresních míst obytných budov. Provozovatelé 

neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. Dá se však předpokládat, že jedna z 

uvedených přípojných sítí by mohla být optická. V následujících 3 letech evidujeme plány provozovatelů 

vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu (dojde k vyšší míře 

konkurence obou provozovatelů) a proto je Vaše obec dnes i z hlediska plánů pro rok 2020 uvedena 

jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu. 

 

8. Obec Rohovládová Bělá 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce existuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 140449) ROHOVLÁDOVA 

BĚLÁ celkem 5 provozovatelů sítí, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom provozovatelé sítí s těmito 

vlastnostmi pokrývají podle jejich údajů celkem 65% z celkového počtu adresních míst obytných budov. 

Provozovatelé neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. Dá se však předpokládat, že 

jedna z uvedených přípojných sítí by mohla být optická. V následujících 3 letech evidujeme plány 

provozovatelů vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu (dojde 

k vyšší míře konkurence provozovatelů) a proto je Vaše obec dnes i z hlediska plánů pro rok 2020 

uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu. 

9. Obec Pustá Kamenice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 136824 a 136816) PUSTÁ 

KAMENICE a PEC dva provozovatele sítí, kteří deklarují, že jejich síť má let vlastnosti, umožňující 

spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom provozovatelé těchto 

mailto:pripominky@mpo.cz
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sítí v současnosti pokrývají celkem 14% z celkového počtu adresních míst obytných budov. 

Provozovatelé neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. V následujících 3 letech 

evidujeme plány provozovatelů vybudovat v daných ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu 

k internetu, a proto je Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) 

vysokorychlostním připojením k internetu (to neplatí pro ZSJ Pec, která zůstane „bílou ZSJ“ a je zařazena 

do Intervenční oblasti Žďárské vrchy). 

10. Obec Opatovice nad Labem 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce částečně existuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 111554) OPATOVICE NAD 

LABEM celkem 5 provozovatelů sítí, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí nad 30Mb/s. Přitom provozovatelé sítí s těmito 

vlastnostmi pokrývají podle jejich údajů celkem přes 55% z celkového počtu adresních míst obytných 

budov. Provozovatelé neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. Dá se však 

předpokládat, že jedna z uvedených přípojných sítí by mohla být optická. V následujících 3 letech 

evidujeme plány provozovatelů vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k 

internetu (dojde k vyšší míře konkurence provozovatelů) a proto je Vaše obec dnes i z hlediska plánů 

pro rok 2020 uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu. 

 

11. Obec Džbánov 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 34339) DŽBÁNOV dva 

provozovatele sítě, kteří deklarují, že jejich síť bude mít do 3 let vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom provozovatel této sítě v 

současnosti Vaši obec vysokorychlostním připojením nepokrývá. Provozovatel neuvádí typ datové 

infrastruktury, která bude použitá k připojení obce, ale dá se předpokládat, že bude vybudovaná síť 

optická. V následujících 3 letech evidujeme plán provozovatel vybudovat v dané ZSJ tolik přípojek sítě 

vysokorychlostního přístupu k internetu, aby Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 byla uvedena jako 

pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu (tedy s připojením pro více, než 50% 

obytných domů). 

12. Obec Pokřikov 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 125024) POKŘIKOV dva 

provozovatele bezdrátové sítě, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. Přitom provozovatelé sítí s těmito 

vlastnostmi pokrývají téměř 32% z celkového počtu adresních míst obytných budov. Provozovatelé 
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neuvádí typ datové infrastruktury, použité k připojení obce. V následujících 3 letech evidujeme plány 

provozovatelů vybudovat v dané ZSJ další přípojky sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, a proto 

je Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním 

připojením k internetu (pokrytí větší, než 50% obytných budov). 

 

13. Obec Vyšehněvice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce existuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 188476) VYŠEHNĚVICE nyní 

jednoho provozovatele sítě, který deklaruje, že jeho síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé bezdrátové 

vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30 Mb/s a více. Přitom provozovatel této sítě v 

současnosti Vaši obec vysokorychlostním připojením pokrývá cca z 15%. Provozovatel neuvádí typ 

datové infrastruktury, která bude použitá k připojení obce. V následujících 3 letech evidujeme plán 3 

dalších provozovatelů sítí vysokorychlostního připojení vybudovat v dané ZSJ tolik přípojek sítě 

vysokorychlostního přístupu k internetu, aby Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 byla uvedena jako 

pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu (tedy s připojením pro více, než 50% 

obytných domů).  

Pokud je představitel obce schopen o optickém připojení obce poskytnout bližší údaje – především, kdo 

je provozovatelem takové sítě a zda tato síť má na katastru obce zřízen přístupový bod – tak uvítáme 

informaci o těchto skutečnostech prostřednictvím emailu pripominky@mpo.cz . 

14. Obec Kunětice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme v obci (ZSJ ID 137171) KUNĚTICE v 

současnosti žádného provozovatele sítě, který by deklaroval, že jeho síť má vlastnosti, umožňující 

spolehlivé bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30Mb/s a více. V následujících 3 

letech evidujeme plán dalších provozovatelů sítí vysokorychlostního připojení vybudovat v dané ZSJ tolik 

přípojek sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, aby Vaše obec z hlediska plánů pro rok 2020 byla 

uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) spolehlivým vysokorychlostním připojením k internetu (tedy s 

připojením pro více, než 50% obytných domů). Typ infrastruktury přípojné sítě, kterou subjekty budoucí 

výstavby plánují k tomu použít, nám není znám. 

15. Obec Běstovice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 3239) BĚSTOVICE v 

současnosti 3 provozovatele sítě, kteří deklarují, že jejich síť má vlastnosti, umožňující spolehlivé 

bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30 Mb/s a více. Přitom provozovatelé těchto 

sítí v současnosti Vaši obec vysokorychlostním připojením pokrývají cca z 23%. Provozovatelé neuvádí 
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typ datové infrastruktury, která bude použitá k připojení obce, dá se však předpokládat, že jedna z nich 

může být optická. V následujících 3 letech evidujeme plán provozovatelů sítí vysokorychlostního 

připojení vybudovat v dané ZSJ tolik přípojek sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, aby Vaše 

obec z hlediska plánů pro rok 2020 byla uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením 

k internetu (tedy s připojením pro více, než 50% obytných domů). 

 

16. Černá u Bohdanče 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje - plán na její 

vybudování ano. Kdy se bude realizovat není zatím známo. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v obci (ZSJ ID 143847) ČERNÁ U 

BOHDANČE nyní jednoho provozovatele bezdrátové sítě, který deklaruje, že jeho síť má vlastnosti, 

umožňující spolehlivé bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 30 Mb/s a více.. 

Přitom provozovatel této sítě v současnosti Vaši obec vysokorychlostním připojením pokrývá cca z 16%. 

Provozovatel neuvádí typ datové infrastruktury, která bude použitá k připojení obce. V následujících 3 

letech evidujeme plán dalších provozovatelů sítí vysokorychlostního bezdrátového připojení vybudovat 

v dané ZSJ tolik přípojek sítě vysokorychlostního přístupu k internetu aby Vaše obec z hlediska plánů pro 

rok 2020 byla uvedena jako pokrytá (černá ZSJ) vysokorychlostním připojením k internetu (tedy s 

připojením pro více, než 50% obytných domů). 

17 a 18. Obec Smilovice 

 

Připomínka 17: Naše obec SMILOVICE neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného 

operátora vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické 

přípojná síť do katastru naší obce. 

Připomínka 18: Vysokorychlostní internet - není pokrytí pro obec SMILOVICE: k.ú. Smilovice u Třince, 

k.ú. Rakovec, žádáme o zřízení. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce Smilovice (ID 552658), 

dvě ZSJ. 

 

17-18.1. 

V ZSJ Rakovec (ID 151033) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31. 12. 2017 neexistuje žádná 

disponibilní přípojka. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 60 adresních míst obytných budov. ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. V rámci sběru dat provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ také 

se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31. 12. 2020 neplánují vybudování většího počtu 

přípojek. V takovém případě je ZSJ jako „bílá“ zařazena do intervenční oblasti Těšínsko v rámci které by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně doposud neexistuje vysokorychlostní optická konektivita. 
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17-18.2. 

V ZSJ Smilovice (ID 151041) ke dni 31. 12. 2017 registrujeme přípojky, u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 200 adresních 

míst obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0,5% a proto je tato ZSJ je zařazena 

jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ 

také se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31. 12. 2020 neplánují vybudování většího počtu 

přípojek. V takovém případě je ZSJ jako „bílá“ zařazena do intervenční oblasti Těšínsko v rámci které by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

19. Obec Třinec – Guty, (místní část města Třinec) 

Obec GUTY (část ORP TŘINEC) neeviduje na katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ ´Guty (ID 

36293) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení jedním operátorem, který 

zajišťuje 35 disponibilních přípojek vysokorychlostního internetu. V ZSJ je evidováno 129 adresních míst 

obytných budov pokrytých z 20,2%. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ 

obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, mají tři operátoři záměr zajistit 

rozsah pokrytí vaší ZSJ na 28,7% (52 přípojek). Proto je vaše obec/ZSJ zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by 

bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojen, a to do intervenční 

oblasti Těšínsko. Do obce/ZSJ na základě dostupných informací doposud není zřízena optická 

konektivita. 

 

20. Obec Čeperka  

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 574856 dvě  ZSJ. 

20.1. 

ZSJ Čeperka (ID 19551) celkem 182 přípojek deklarovaných jako přípojky již splňující kritéria 

vysokorychlostního přístupu k internetu. V období do 31.12.2020 by se jejich počet měl podle sdělení 

v ZSJ působících provozovatelů zvýšit na počet 602. Z toho důvodu není Vaše lokalita zařazena mezi 

oblasti, kde by bylo možné čerpat dotační prostředky. Z dostupných dat vyplývá, že do obce je již 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

20.2. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Malá Čeperka (ID 19569) celkem 5 

přípojek deklarovaných jako přípojky již splňující kritéria vysokorychlostního přístupu k internetu. 

V období do 31.12.2020 by se jejich počet měl podle sdělení v ZSJ působících provozovatelů zvýšit na 

počet 13. Z toho důvodu je ZSJ zařazena mezi oblasti, kde by bylo možné čerpat dotační prostředky 
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(intervenční oblast Hradecko-Pardubicko). Z dostupných dat vyplývá, že do obce doposud není 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

21. Obec Slezské Rudoltice  

Naše obec Slezské Rudoltice neeviduje v našich katastrálních územích zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 

katastrů naší obce 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 597813), která 

obsahuje sedm ZSJ, pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení v celkem 41 

adresních míst, převážně na území ZSJ Městys Rudoltice. Nicméně do 31.12.2020 obdržel ČTÚ deklarace 

více provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, které slibují vybudovat v rámci vaší obce 

celkem 541 přípojek sítě, umožňující vysokorychlostní připojení k internetu. Z tohoto důvodu nebyla 

mezi „bílé ZSJ“, kde by bylo možné čerpat dotační prostředky, zařazena žádná ze ZSJ v rámci vaší obce. 

Z dostupných dat vyplývá, že do ZSJ Městys Rudoltice již pravděpodobně byla zřízena optická 

konektivita. 

22. Obec Dolní Ředice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID ZSJ 30139) pokrytí 

sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení s celkem cca 340 přípojkami, kde je možné 

takovou službu (NGA) zřídit. Vztaženo k počtu adresních míst obytných budov to představuje cca 70% 

z nich. Z toho důvodu vaše obec není zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační 

prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce již pravděpodobně byla zřízena 

optická konektivita. 

 

23. Obec Javorník 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Javorník (ID 

57860) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení třemi operátory, kteří 

zajišťují 39 disponibilních přípojek vysokorychlostního internetu. V ZSJ je evidováno 130 adresních míst 

obytných budov pokrytých z 25%. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ 

obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, mají čtyři operátoři záměr zajistit 

rozsah pokrytí vaší ZSJ na 263 přípojek. Proto je vaše obec/ZSJ zařazena mezi „černé ZSJ“ kde není 

možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce/ZSJ na základě 

dostupných informací doposud není zřízena optická konektivita. 
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24. Obec Lavičné 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ZSJ ID 79251) pokrytí 

sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 26 adresních míst. Během 

následujících let (do 31.12.2020) obdržel ČTÚ deklarace provozovatelů veřejných sítí elektronických 

komunikací, které slibují vybudovat v rámci vaší obce celkem 96 přípojek sítě, umožňující 

vysokorychlostní připojení k internetu. Výsledkem tohoto rozvoje nemohla být vaše obec (vaše ZSJ) 

zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě 

vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická 

konektivita, či nikoli. 

 

25. Obec Morašice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 578428), čtyři ZSJ.  

25.1. 

V ZSJ Lažany (ID 98396) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 23 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se ale v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí zvýší pokrytí sítěmi NGA 

na 20 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je 

považována za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 2 operátoři 

sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

25.2. 

V ZSJ Morašice (ID 98400) ke dni 31.12.2017 registrujeme 49 přípojek u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 164 adresních 

míst obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 27% a proto je tato ZSJ je zařazena jako 

„bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí zvýší pokrytí sítěmi 

NGA na 197 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je 

považována za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 5 operátorů 

sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 
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pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

25.3. 

V ZSJ Říkovice (ID 98426) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 64 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se ale v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí zvýší pokrytí sítěmi NGA 

na 56 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je 

považována za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 2 operátoři 

sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

25.4. 

V ZSJ Višňáry (ID 98451) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 8 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi zvýší pouze 

na 25% tedy ZSJ je zařazena jako „bílá“ do intervenční oblasti Chrudim-Choceň-Svitavy umožňující 

dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

26. Obec Mostek 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 580660), dvě ZSJ.  

26.1. 

V ZSJ Mostek (ID 99830) ke dni 31.12.2017 registrujeme 98 přípojek u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 62 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 81% a proto je tato ZSJ je zařazena jako 

„černá ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí zvýší pokrytí sítěmi 

NGA na 122 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je 

považována za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 6 operátorů 

sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

26..2. 

V ZSJ Sudličkova Lhota (ID 99848) ke dni 31.12.2017 registrujeme 1 přípojku u které její provozovatel 

deklaruje parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 17 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 6% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí zvýší pokrytí sítěmi NGA na 

28 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je 
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považována za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 4 operátoři 

sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

27. Obec Neratov 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky:  na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ ID 

990) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 13 adresních míst. 

Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od provozovatele veřejných 

sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude dostupná služba 

vysokorychlostního připojení celkem pro 25 adresních míst. S ohledem na fakt, že tuto službu ve vaší 

obci nabízí jen jeden provozovatel veřejné sítě elektronických komunikací a počet přípojek překročí 50% 

všech adresních míst obytných budov, je ZSJ Neratov označena šedou barvou. Výsledkem tohoto rozvoje 

nemohla být vaše obec (vaše ZSJ) zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky 

k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena 

optická konektivita, je to však pravděpodobné. 

 

28. Obec Orlické Podhůří 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce ID 

580716 (7 různých ZSJ) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 

104 adresních míst. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od 

provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude 

možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu na celkem 245 disponibilních 

přípojek. Proto jsou jednotlivá území ZSJ ve vaší obci (s výjimkou ZSJ Kaliště a Perná, které jsou „bílými 

ZSJ“) označeny černou barvou a vaše obec (vaše ZSJ s uvedenou výjimkou) nemohla být zařazena mezi 

„bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. 

Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická konektivita. 

29. Obec Biskoupky 

Naše obec Biskoupky neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ ID 

4758) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 79 adresních 

míst. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od provozovatelů 

veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude možné 

nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu na celkem 101 disponibilních 

přípojek. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační 

prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení.  

 

 

 

30. Obec Bítov 

Naše obec Bítov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce Bítov 

(ZSJ ID 4863) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 96 

adresních míst. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od 

provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude 

možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu na celkem 204 disponibilních 

přípojek. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační 

prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce již pravděpodobně byla zřízena 

optická konektivita.  

 

31. Obec Bojanovice 

Naše obec Bojanovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ 

6882) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 9 adresních míst. 

Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od provozovatelů veřejných 

sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude možné nabídnout službu 

vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu pro celkem 51 disponibilních přípojek z celkově 80 

adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo 

možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat 

nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická konektivita, je to spíše nepravděpodobné. 

32. Obec Bořitov 



 

23 
 

Naše obec Bořitov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ 

8265) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 178 adresních 

míst. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od provozovatelů 

veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude možné nabídnout 

službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu pro celkem 702 disponibilních přípojek z celkově 

369 adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by 

bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat 

nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická konektivita, je to však pravděpodobné. 

 

33. Obec Brumovice 

Naše obec Brumovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ 

13099) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 391 adresních 

míst, což je pokrytí pro cca 96% adresních míst obytných budov. Během následujících let (do 31.12.2020) 

podle deklarací, které ČTÚ obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je 

přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení 

k internetu pro celkem 1055 disponibilních přípojek z celkově 388 adresních míst v obytných budovách. 

Dva provozovatelé ohlásili plánovanou výstavbu optické sítě FTTH v obci do roku 2020. Proto vaše obec 

nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě 

vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická 

konektivita, je to však velmi pravděpodobné. 

 

34. Městys Černá hora 

 

Náš městys Černá Hora neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru našeho 

městyse. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ 

19828) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 347 adresních 

míst obytných budov. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od 

provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude 

možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu pro celkem 1039 disponibilních 

přípojek do celkově 494 adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena 

mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního 
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připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická konektivita, je to však velmi 

pravděpodobné. 

 

35. Obec Domašov 

Naše obec Domašov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optickÁ přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce (ZSJ 

30791) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 158 adresních 

míst obytných budov. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ obdržel od 

provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je přislíbeno zvýšit počet přípojek, kde bude 

možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu pro celkem 509 disponibilních 

přípojek do celkově 203 adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena 

mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního 

připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická konektivita, je to však velmi 

pravděpodobné. 

 

36. Obec Dražůvky (Archlebov) 

Naše obec (Dražůvky ?) neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

36.1. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce 

Archlebov(ZSJ 400) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 340 

adresních míst obytných budov. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ 

obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je plánováno zvýšit počet přípojek 

ve vaší obci, kde bude možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu pro 

celkem 1335 disponibilních přípojek (z toho jedna síť FTTH) do celkově 340 adresních míst v obytných 

budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační 

prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již 

byla zřízena optická konektivita, je to však pravděpodobné. 

36.2. 

V ZSJ Dražůvky (ID 32361) je situace obdobná. Adresních míst obytných budov je 107 a provozovatelé 

nyní deklarují v této ZSJ 114 pokrytých adresních míst, kde je možné zprovoznit službu 

vysokorychlostního připojení k internetu. K datu 31.12.2020 deklarují plán další výstavby a deklarují 

plán nabízet vysokorychlostní připojení k internetu pro 386 disponibilních přípojek, z toho 117 přípojek 

sítě FTTH. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační 

prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již 
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byla zřízena optická konektivita, je to však nepravděpodobné. 

 

37. Obec Horní Břečkov 

 

Naše obec Horní Břečkov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

V ZSJ Horní Břečkov (ID 42617) je situace horší. Adresních míst obytných budov je 74 a provozovatelé 

nyní deklarují v této ZSJ pouze 21 pokrytých adresních míst, kde je možné zprovoznit službu 

vysokorychlostního připojení k internetu. K datu 31.12.2020 deklarují plán další výstavby a s tím 

související možnost nabízet vysokorychlostní připojení k internetu pro 60 disponibilních přípojek 

do celkově 47 adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé 

ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. 

Z dostupných dat nevyplývá, zda do této obce (ZSJ) již byla zřízena optická konektivita, je to však 

nepravděpodobné. 

 

38. Obec Horní Dubňany 

Naše obec Horní Dubňany neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 

katastru naší obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Horní Dubňany (ID 42846) k datu 

31.12.2017 celkem 157 disponibilních přípojek připojení k internetu, ale pouze 2 přípojky z tohoto počtu 

jsou podle vyjádření provozovatelů těchto sítí schopny zajistit vysokorychlostní připojení. Adresních 

míst obytných budov je podle ČÚZK celkem 122. K datu 31.12.2020 deklarují provozovatelé sítí plán 

další výstavby a s tím související možnost nabízet vysokorychlostní připojení k internetu pro 59 

disponibilních přípojek do celkově 49 adresních míst v obytných budovách. Protože z poměru 49/122 

vyplývá, že minimální hranice 40% adresních míst, kterou lze považovat na základě předchozí dohody 

mezi MPO, ČTÚ, EK a zástupců podnikatelů za hranici tržního selhání pro pokrytí ZSJ více, než jedním 

typem infrastruktury, byla překročena a proto (pokud provozovatelé splní své deklarace o zajištění 

plánované výstavby) je nutno na vaši obec pohlížet jako na plánovaně pokrytou ZSJ k datu 31.12.2020. 

Z toho důvodu byla tato ZSJ označena jako tzv. „černá ZSJ“, kde nebude možné v rámci 2. kola dotační 

výzvy čerpat státní podporu k výstavbě a modernizaci sítí za účelem zajištění vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Je nám líto, že vám nemůžeme podat příznivější zprávu. Z dostupných dat 

nevyplývá, zda do této obce (ZSJ) již byla zřízena optická konektivita, je to však nepravděpodobné. 

39. Obec Horní Věstonice 

Naše obec Horní Věstonice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 

katastru naší obce. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Horní Věstonice (ID 44571) k datu 

31.12.2017 celkem 694 disponibilních přípojek k internetu, z toho 320 z nich podle deklarace 

provozovatelů sítí umožňuje nabízet službu vysokorychlostního připojení. Adresních míst obytných 

budov v obci je podle ČÚZK celkem 204. Z uvedeného vyplývá, že podle stanoviska provozovatelů 

veřejných sítí elektronických komunikací je obec dostatečně pokrytá možností zajistit vysokorychlostní 

přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 na základě deklarovaných plánů 

provozovatelů ještě rozšíří (na 714 disponibilních vysokorychlostních přípojek). Proto vaše obec 

nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě 

vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do této obce (ZSJ) již byla zřízena optická 

konektivita.  

 

 

40. Obec Hostěradice 

 

Naše obec Hostěradice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 594113 čtyři ZSJ. 

40.1. 

V ZSJ Hostěradice (ID 45675) k datu 31.12.2017 celkem 447 disponibilních přípojek k internetu, které 

podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. Adresních 

míst obytných budov v obci je podle ČÚZK celkem 298. Z dostupných dat vyplývá, že podle stanoviska 

provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací je obec dostatečně pokrytá možností zajistit 

vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 na základě deklarovaných 

plánů provozovatelů ještě rozšíří (na 614 disponibilních vysokorychlostních přípojek). Proto vaše obec 

nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě 

vysokorychlostního připojení. Do obce je již nyní pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

40.2. 

V ZSJ Chlupice (ID 45683) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 13 disponibilních přípojek k internetu, 

které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. 

Adresních míst obytných budov v ZSJ je podle ČÚZK celkem 53. Z dostupných dat vyplývá, že podle 

stanoviska provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací bude obec dostatečně pokrytá 

možností zajistit vysokorychlostní přístup k internetu do konce roku 2020. Na základě deklarovaných 

plánů provozovatelů se počet vysokorychlostních přípojek rozšíří na 32, proto je z důvodu ochrany 

plánovaných podnikatelských investic tato ZSJ vyjmuta z možnosti poskytnutí státní podpory pro 

budování, či modernizaci veřejných sítí elektronických komunikací, zajišťující vysokorychlostní přístup 

k internetu.  Do ZSJ pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

40.3. 

V ZSJ Míšovice (ID 45691) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 57 disponibilních přípojek k internetu, 

které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. 

Adresních míst obytných budov v ZSJ je podle ČÚZK celkem 93. Z dostupných dat vyplývá, že podle 
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stanoviska provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací je obec dostatečně pokrytá možností 

zajistit vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 na základě 

deklarovaných plánů provozovatelů ještě rozšíří (na 97 disponibilních vysokorychlostních přípojek). 

Proto vaše obec nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky 

k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení.  Z dostupných dat nevyplývá, zda do této ZSJ již byla 

zřízena optická konektivita, je to však pravděpodobné. 

40.4. 

V ZSJ Chlupice u Hostěradic (ID 325988) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 5 disponibilních přípojek 

k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu vysokorychlostního 

připojení. Adresních míst obytných budov v ZSJ je podle ČÚZK celkem 39. Z dostupných dat vyplývá, že 

podle stanoviska provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací obec není dostatečně 

pokrytá možností zajistit vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 

na základě deklarovaných plánů provozovatelů v podstatě nezmění (20 disponibilních 

vysokorychlostních přípojek). Z toho důvodu je ZSJ jako „bílá“ zařazena do intervenční oblasti Podyjí 

s možností čerpat státní podporu pro budování, či modernizaci veřejných sítí elektronických 

komunikací, zajišťující vysokorychlostní přístup k internetu. Z dostupných dat nevyplývá, zda do této 

ZSJ již byla zřízena optická konektivita, je to však pravděpodobné. 

 

41. Obec Kyjovice 

 

Naše obec Kyjovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Kyjovice (ID 78557) k datu 

31.12.2017 celkem 42 disponibilních přípojek, schopných podle deklarace provozovatelů nabízet 

spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu. Adresních míst obytných budov je v této ZSJ 69. 

Z dostupných dat vyplývá, že podle stanoviska provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací 

je obec dostatečně pokrytá možností zajistit vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do 

konce roku 2020 na základě deklarovaných plánů provozovatelů ještě rozšíří (na 47 disponibilních 

vysokorychlostních přípojek). Proto je tato ZSJ zařazena mezi obce, které patří mezi lokality (ZSJ), kde 

není možné výstavbu sítě vysokorychlostního připojení finančně podpořit z dotačních prostředků. 

Z dostupných dat nevyplývá, zda do této ZSJ již byla zřízena optická konektivita. 

 

 

42. Obec Němčice  

 

Naše obec Němčice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Němčice (ID 103021) k datu 

31.12.2017 celkem 264 disponibilních přípojek připojení k internetu, ale ani jedna z tohoto počtu není 
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podle vyjádření provozovatelů těchto sítí schopna zajistit vysokorychlostní připojení. Adresních míst 

obytných budov je podle ČÚZK celkem 174. K datu 31.12.2020 ovšem deklarují provozovatelé sítí plán 

další výstavby a s tím související možnost nabízet vysokorychlostní připojení k internetu pro 170 

disponibilních přípojek. Podle stanoviska provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací tak 

bude obec dostatečně pokrytá možností zajistit vysokorychlostní přístup k internetu do konce roku 

2020. Proto je z důvodu ochrany plánovaných podnikatelských investic tato ZSJ vyjmuta z možnosti 

poskytnutí státní podpory pro budování, či modernizaci veřejných sítí elektronických komunikací, 

zajišťující vysokorychlostní přístup k internetu. Do obce pravděpodobně není zřízena optická 

konektivita. 

 

 

 

43. Obec Skalice  

 

Naše obec Skalice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 
vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 
obce. 
 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Skalice (ID 147940) k datu 

31.12.2017 celkem 21 disponibilních přípojek připojení k internetu schopných zajistit spolehlivé 

vysokorychlostní připojení. Adresních míst obytných budov je podle ČÚZK celkem 186. K datu 

31.12.2020 ovšem deklarují provozovatelé sítí plán další výstavby a s tím související možnost nabízet 

vysokorychlostní připojení k internetu pro celkem 113 disponibilních přípojek (7 provozovatelů plánuje 

pokrýt 41,4% adresních míst v obytných budovách). Podle stanoviska provozovatelů veřejných sítí 

elektronických komunikací tak bude obec dostatečně pokrytá možností zajistit vysokorychlostní přístup 

k internetu do konce roku 2020. Proto je z důvodu ochrany plánovaných podnikatelských investic tato 

ZSJ vyjmuta z možnosti poskytnutí státní podpory pro budování, či modernizaci veřejných sítí 

elektronických komunikací, zajišťující vysokorychlostní přístup k internetu. Do obce pravděpodobně 

není dosud zřízena optická konektivita. 

 

44. Obec Stanoviště 

Naše obec Stanoviště neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Stanoviště (ID 153656) k datu 

31.12.2017 celkem 154 disponibilních přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí 

umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. Adresních míst obytných budov v obci je podle 

ČÚZK celkem 121. Z dostupných dat vyplývá, že podle stanoviska provozovatelů veřejných sítí 

elektronických komunikací je obec již nyní dostatečně pokrytá možností zajistit kterémukoli z obyvatel 

obce spolehlivý vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 na základě 

deklarovaných plánů provozovatelů ještě rozšíří (na 266 disponibilních vysokorychlostních přípojek). 
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Z uvedených důvodů nemůže být uvedená ZSJ zařazena do žádné z intervenční oblasti v rámci kterých 

by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce 

pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

45. Obec Zálesná Zhoř 

 

Naše obec Zálesná Zhoř neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Zálesná Zhoř (ID 190586) k datu 

31.12.2017 celkem 49 disponibilních přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí 

umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. Adresních míst obytných budov v obci je podle 

ČÚZK celkem 38. Z dostupných dat vyplývá, že podle stanoviska místního provozovatele veřejné sítě 

elektronických komunikací je obec již nyní dostatečně pokrytá možností zajistit kterémukoli z obyvatel 

obce spolehlivý vysokorychlostní přístup k internetu a tato možnost se do konce roku 2020 na základě 

deklarovaných plánů provozovatelů bezdrátových sítí ještě rozšíří (na 72 disponibilních 

vysokorychlostních přípojek). Z uvedených důvodů nemůže být uvedená ZSJ zařazena do žádné 

z intervenční oblasti v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

46. Obec Horní Krupá 

 

Naše obec Horní Krupá neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 568708 čtyři ZSJ. 

46.1. 

V ZSJ Horní Krupá (ID 43150) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 8 

deklarovaných disponibilních přípojek 2 provozovatelů sítí (převážně bezdrátových) elektronických 

komunikací, které by měly být schopny nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 138 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní 

vysokorychlostní přípojky pokrývají 6% adresních míst obytných budov. Proto je tato obec hodnocena 

jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé sítí (celkem 3) elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zvýšit 

počet přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu až do počtu 180 a status pokrytí ZSJ se tak změní 

na „černou ZSJ“. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická 

konektivita. 
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46.2. 

V ZSJ Lysá (ID 43168) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 8 disponibilních přípojek k 

internetu, ovšem ani jedna z nich nebyla jejich provozovatelem (1) označená za vysokorychlostní 

přípojku. V ZSJ je podle ČÚZK 8 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. 

Plánovaná výstavba sítí v následujících 3 letech by ale podle vyjádření provozovatele sítí měla změnit 

statut pokrytí na „šedou ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení 

k internetu, stoupne údajně na počet 8 a všechny obytné domy budou disponibilně pokryty 

vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato ZSJ nemůže být zařazena do žádné intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Z dostupných informací zatím lze předpokládat, že do ZSJ není zřízena optická konektivita. 

46.3. 

ZSJ Údolí (ID 43176) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 12 disponibilních přípojek k 

internetu, ovšem ani jedna z nich nebyla jejich provozovatelem (1) označená za vysokorychlostní 

přípojku. V ZSJ je podle ČÚZK 10 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. 

Plánovaná výstavba sítí v následujících 3 letech by ale podle vyjádření provozovatele sítí měla změnit 

statut pokrytí na „šedou ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení 

k internetu, stoupne údajně na počet 12 a všechny obytné domy budou disponibilně pokryty 

vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato ZSJ nemůže být zařazena do žádné intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Z dostupných informací zatím lze předpokládat, že do ZSJ není zřízena optická konektivita. 

46.4. 

V ZSJ Zálesí (ID 43184) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 16 disponibilních přípojek 

k internetu, ovšem ani jedna z nich nebyla jejich provozovatelem (1) označená za vysokorychlostní 

přípojku. V ZSJ je podle ČÚZK 19 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. 

Plánovaná výstavba sítí v následujících 3 letech by ale podle vyjádření provozovatele sítí měla změnit 

statut pokrytí na „šedou ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení 

k internetu, stoupne údajně na počet 16 a všechny obytné domy budou disponibilně pokryty 

vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato ZSJ nemůže být zařazena do žádné intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Z dostupných informací zatím lze předpokládat, že do ZSJ není zřízena optická konektivita. 

 

47. Obec Dolní Město 

 

Naše obec Dolní Město neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 568501 pět ZSJ. 

47.1. 

V ZSJ Dolní Město (ID 29742) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 385 

deklarovaných disponibilních přípojek 5 provozovatelů sítí (převážně bezdrátových) elektronických 

komunikací, které by měly být schopny nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. 
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Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 312 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní 

vysokorychlostní přípojky pokrývají 63% adresních míst obytných budov. Proto je tato obec hodnocena 

jako „černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat provozovatelé sítí (celkem 10-ti) elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zvýšit 

počet přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu až do počtu 1225. Status pokrytí obce se tak 

nezmění. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně již je zřízena optická konektivita. 

47.2. 

V ZSJ Rejčkov (ID 140023) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 17 přípojek 1 

provozovatele sítě připojení k internetu, které jsou deklarovány jako vysokorychlostní. V ZSJ je podle 

ČÚZK 36 adresních míst obytných budov. Tato vysokorychlostní síť ale pokrývá jen 28% adresních míst 

obytných budov v ZSJ. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. Plánovaná výstavba takových sítí 

v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla změnit statut pokrytí obce na „černou 

ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 6-ti 

provozovateli sítí stoupne deklaratorně až na 213. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Z dostupných informací zatím lze předpokládat, že do ZSJ 

dosud není zřízena optická konektivita. 

47.3. 

V ZSJ Loukov (ID 29751) neregistrujeme jakoukoli přípojku k internetu, která by byla provozovatelem 

deklarována jako vysokorychlostní. V ZSJ je podle ČÚZK 7 adresních míst obytných budov. Proto je tato 

ZSJ hodnocena jako „bílá“. Plánovaná výstavba bezdrátových sítí v následujících 3 letech by ale podle 

vyjádření provozovatelů sítí (celkem 4) měla změnit statut pokrytí obce na „černou ZSJ“, kde počet 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, stoupne údajně až na počet 21. Z výše 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo 

možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Z dostupných informací 

zatím lze předpokládat, že do ZSJ není zřízena optická konektivita. 

47.4. 

V ZSJ Meziklasí (ID 29769) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 10 přípojek 

sítě připojení k internetu, které jsou deklarovány jako vysokorychlostní. V ZSJ je podle ČÚZK 38 

adresních míst obytných budov. Tato vysokorychlostní síť ale pokrývá jen 26% adresních míst obytných 

budov v ZSJ. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 

3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla změnit statut pokrytí obce na „černou ZSJ“, kde 

počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 6-ti provozovateli 

sítí stoupne deklaratorně až na 100. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Z dostupných informací zatím lze předpokládat, že do ZSJ dosud není zřízena 

optická konektivita. 

47.5. 

V ZSJ Dobrá Voda Lipnická (ID 140015) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 6 

disponibilních přípojek k internetu, které byly provozovatelem sítě označeny jako vysokorychlostní. 
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V ZSJ je podle ČÚZK 25 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. 

Plánovaná výstavba (zejména) bezdrátových sítí v následujících 3 letech by ale podle vyjádření 

provozovatelů sítí (celkem 7) měla změnit statut pokrytí obce na „černou ZSJ“, kde počet disponibilních 

přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, stoupne údajně až na počet 126. Z výše uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Z dostupných informací zatím lze 

předpokládat, že do ZSJ není zřízena optická konektivita. 

 

48. Obec Sedlec 

 

"Naše obec neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce." 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Sedlec (ID 146773) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 103 deklarovaných disponibilních přípojek 2 provozovatelů bezdrátové sítě elektronických 

komunikací, které by mohly nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Z databáze 

ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 91 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba sítí vysokorychlostního 

připojení k internetu a stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 99% adresních míst 

obytných budov. Proto je tato obec v současnosti hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat 

provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, 

že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zachovat stávající počet přípojek vysokorychlostního přístupu 

k internetu a status pokrytí obce se tak nezmění. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

49. Obec Radešínská Svratka 

 

Naše obec Radešínská Svratka neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora 
vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 
katastru naší obce. 
 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Radešínská Svratka (ID 137561) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín 

sběru dat ČTÚ) celkem 43 deklarovaných disponibilních přípojek 1 provozovatele bezdrátové sítě 

elektronických komunikací, které by mohly nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 165 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba sítí 

vysokorychlostního připojení k internetu a stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 

pouze 22% adresních míst obytných budov. Proto je tato obec v současnosti hodnocena jako „bílá ZSJ“.  

Nicméně v rámci sběru dat provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci realizovat až 300 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je v horizontu 31.12.2020 tato 

ZSJ hodnocena jako „černá“, tedy jako ZSJ, kde pravděpodobně existuje možnost výběru 
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vysokorychlostního připojení od různých poskytovatelů služeb a nedochází tam tedy k narušení tržních 

principů. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

50. Obec Jilem 

 

Naše obec Jilem neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Jilem (ID 59943) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 23 deklarovaných disponibilních přípojek 1 provozovatele sítí elektronických komunikací, které 

by mohly nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je tato obec v současnosti 

hodnocena jako „bílá ZSJ“. Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 49 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba sítí vysokorychlostního připojení k internetu a stávající disponibilní 

vysokorychlostní přípojky pokrývají pouze 31% adresních míst obytných budov. Nicméně v rámci sběru 

dat provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci realizovat 216 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto je v horizontu 31.12.2020 tato ZSJ hodnocena jako „černá“, tedy jako ZSJ, 

kde pravděpodobně existuje možnost výběru vysokorychlostního připojení od různých poskytovatelů 

služeb a nedochází tam tedy k narušení tržních principů. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

51. Obec Kalek 

 

Do naší obce je od obce Boleboř zaveden optický kabel, ale nelze využít k vysokorychlostnímu 

internetu, protože mezi obcí Boleboř a městem Jirkov cca 4km optického kabelu chybí. Zde v minulosti 

rozvod optickým kabelem nebyl realizován. 

 

Vypořádání připomínky: děkujeme za údaje o nedokončeném pokrytí Vaší obce Kalek ID 563111(čtyři 

ZSJ) přípojnou sítí za účelem finalizace předpokladu pro spolehlivé vysokorychlostní pokrytí přístupem 

k internetu. Doporučujeme, abyste se spojili se zástupcem některého provozovatele vysokorychlostního 

připojení a konzultovali s ním možnosti realizace optického připojení. MPO v současné době připravuje 

další možnosti, které by umožnily částečné financování takových potřeb. K tomuto účelu je také možné 

čerpat úvěr s dlouhodobou splatností za neobyčejně výhodných podmínek. Pokud je MPO známa 

situace v oblasti, tak bychom za účelem urychlení dokončení optického připojení Vaší obce doporučili 

oslovit zástupce společností Sitel, České radiokomunikace, UPC Business, CETIN, Dial Telecom a ČDT 

Telematika, které v dané oblasti provozují své optické sítě. Věříme rovněž, že některý ze 3 lokálních 
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provozovatelů bezdrátového připojení k internetu, který v obci působí, by mohl mít zájem o spolupráci 

na projektu konverze bezdrátového připojení do sítě typu FTTH a mohl by takovou výstavbu realizovat. 

 

52. Obec Pražmo 

 

Naše obec Pražmo neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Pražmo (ID 133051) k datu 

31.12.2017 celkem 136 přípojek 4 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace 

provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

223 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími 

vysokorychlostní připojení těchto adresních míst z 21%. Proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy 

jako místo, kde je registrováno nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba 

vysokorychlostních sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí ovšem měla změnit 

statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ a 

počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný čtyřmi operátory 

stoupne až na 435. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

 

53. Obec Kaliště 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 548090 čtyři ZSJ.  

53.1. 

V ZSJ Kaliště (ID 62243) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 182 přípojek 4 provozovatelů sítí připojení 

k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního 

připojení.  V ZSJ je podle ČÚZK celkem 106 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, 

deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 82%. Proto je tato ZSJ hodnocena jako černá – 

tedy jako místo, kde není registrováno nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových 

sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla změnit statut pokrytí obce, 

takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný až osmi operátory stoupne až na 505 zejména 

díky provozovatelům bezdrátového připojení. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena 

do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 
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vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

53.2. 

V ZSJ Podivice (ID 123811) podle sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 pouze 8 disponibilních 

přípojek provozovatelů sítí připojení k internetu, které jsou schopny zajistit podle deklarace jejich 

provozovatelů spolehlivé vysokorychlostní připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 39 adresních míst 

obytných budov. To znamená, že tato adresní místa jsou potenciálně vysokorychlostním připojením 

pokryta jen z cca 20% a proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je registrováno 

nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí ovšem měla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že 

dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ v souvislosti s tím, že provozovatelé bezdrátového 

připojení v ZSJ plánují výstavbu celkem 107 disponibilních přípojek. Z tohoto důvodu nemůže být tato 

ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

není optická konektivita. 

53.3. 

V ZSJ Holušice (ID 41530) podle sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 pouze 5 disponibilních 

přípojek provozovatelů sítí připojení k internetu, které jsou schopny zajistit podle deklarace jejich 

provozovatelů spolehlivé vysokorychlostní připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 25 adresních míst 

obytných budov. To znamená, že tyto adresní místa jsou potenciálně vysokorychlostním připojením 

pokryta jen z cca 20% a proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je registrováno 

nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí ovšem měla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že 

dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ v souvislosti s tím, že provozovatelé většinou 

bezdrátového připojení v ZSJ plánují výstavbu celkem 82 disponibilních přípojek. Z tohoto důvodu 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do této ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně není optická konektivita. 

53.4. 

V ZSJ Háj (ID 62235) podle sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 pouze 3 disponibilní přípojky 

provozovatelů sítí připojení k internetu, které jsou schopny zajistit podle deklarace jejich provozovatelů 

spolehlivé vysokorychlostní připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 13 adresních míst obytných budov, 

která jsou tímto připojením pokryta, a proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je 

registrováno nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 

letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat 

že dosavadní status „bílé ZSJ“ bude trvat i nadále. Provozovatelé většinou bezdrátového připojení v ZSJ 

plánují výstavbu celkem 9 disponibilních přípojek. Z tohoto důvodu je tato ZSJ zařazena do 

navrhované intervenční oblasti Vysočina JZ. Do této ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně není optická konektivita. 
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54. Obec Vacenovice 

 

Naše obec Vacenovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Vacenovice (ID 175935) k datu 

31.12.2017 celkem 440 disponibilních přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí 

umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. Adresních míst obytných budov v obci je podle 

ČÚZK celkem 704. Z dostupných dat vyplývá, že podle stanoviska místního provozovatele veřejné sítě 

elektronických komunikací je obec již nyní dostatečně pokrytá, aby se vyloučilo riziko tržního selhání a 

tato možnost se do konce roku 2020 na základě deklarovaných plánů provozovatelů bezdrátových sítí 

ještě rozšíří (na 747 disponibilních vysokorychlostních přípojek). Z uvedených důvodů nemůže být 

uvedená ZSJ zařazena do žádné z intervenční oblasti v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce je na základě dostupných informací 

pravděpodobně již nyní zřízena optická konektivita. 

 

55. Obec Kunice 

Naše obec Kunice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme V ZSJ Kunice (ID 77267) k datu 

31.12.2017 jakékoli disponibilní přípojky k internetu, které by podle deklarace provozovatelů sítí 

umožňovaly nabízet službu vysokorychlostního připojení.  Adresních míst obytných budov v obci je podle 

ČÚZK celkem 68. Z dostupných dat vyplývá, že ČTÚ nezískalo žádné informace od lokálních operátorů, 

které by ČTÚ daly právo předpokládat, že současné pokrytí sítěmi NGA, nebo plánovaná výstavba 

takových sítí v následujících 3 letech by mohla změnit status nepokryté „bílé ZSJ“, kde není dostatečné 

pokrytí vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu. Z uvedených důvodů je uvedená ZSJ zařazena do 

NIO Moravský kras. Vzhledem k tomu, že takový status ZSJ, ve které není žádná přípojka, umožňující 

vysokorychlostní připojení k internetu, je neobvyklý, MPO ještě jednou prověří tento předběžný závěr. 

Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

56. Obec Pamětice 

Naše obec Pamětice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 582191 dvě ZSJ. 
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56.1. 

V ZSJ Pamětice (ID 117528) k datu 31.12.2017 neevidujeme jakékoli disponibilní přípojky k internetu, 

které by podle deklarace provozovatelů sítí umožňovaly nabízet službu vysokorychlostního připojení.  

Adresních míst obytných budov v obci je podle ČÚZK celkem 65. Z dostupných dat ČTÚ vyplývá, že 

plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech (23,9% pokrytých adresních míst v obytných 

budovách) nezmění status nepokryté „bílé ZSJ“, kde není dostatečné pokrytí vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedených důvodů je uvedená ZSJ zařazena do NIO Chrudim – Choceň - Svitavy. 

Vzhledem k tomu, že takový status ZSJ, ve které není žádná přípojka, umožňující vysokorychlostní 

připojení k internetu, je neobvyklý, MPO ještě jednou prověří tento předběžný závěr. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

56.2. 

V ZSJ Amerika (ID 117510) je 27 adresních míst obytných budov existuje plán 2 provozovatelů sítí 

vybudovat do 31.12.2020 celkem 12 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedeného 

důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenční oblasti v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

57. Obec Rudka  

 

Naše obec Rudka neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Rudka (ID 143294) k datu 

31.12.2017 již 167 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 138 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla 

změnit status dosavadní „šedé ZSJ“, na „černou ZSJ“ s celkem 361 konkurenčními disponibilními 

přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu. 

Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo 

možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce je na základě 

dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

58. Obec Žďár 

 

Naše obec Žďár neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Žďár (ID 195197) k datu 31.12.2017 

jen 14 disponibilních přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 151 adresních míst obytných budov. 
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Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by mohla změnit status dosavadní řídce 

pokryté „bílé ZSJ“, na ZSJ s celkem 347 disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ 

vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do 

žádné intervenční oblasti, v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

59. Obec Pavlov 

 

Naše obec Pavlov, okr. Žďár n. Sáz. neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 

katastru naší obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 596396 dvě ZSJ. 

 

 

59.1. 

V ZSJ Pavlov (ID 118435) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 106 přípojek 3 provozovatelů sítí 

připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 109 adresních míst obytných budov, které jsou 

pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 60%. Proto je tato ZSJ 

hodnocena jako černá – tedy jako místo, kde není registrováno nebezpečí selhání tržních principů. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla 

změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a 

počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný až 7-mi operátory 

stoupne až na 539 zejména díky provozovatelům bezdrátového připojení. Z výše uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

59.2. 

V ZSJ Starý Telečkov (ID 118443) podle sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 pouze 7 

disponibilních přípojek 8-ti (!) provozovatelů sítí připojení k internetu, ale ani jedna z nich není 

deklarována jako síť umožňující nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

jen 5 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je 

registrováno nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 

letech by podle vyjádření provozovatelů sítí ovšem měla změnit statut pokrytí obce, takže lze 

předpokládat že dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ v souvislosti s tím, že 

provozovatelé bezdrátového připojení v ZSJ plánují výstavbu celkem 47 disponibilních přípojek.  

Z tohoto důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo 

možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací pravděpodobně není optická konektivita. 
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60. Obec Křeč 

 

Pomalý internet 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Křeč (ID 75493) k datu 31.12.2017 

celkem 118 přípojek tří provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů 

sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 108 adresních 

míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení 

z 81%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí 

neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a 

počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu stoupne až na 218. Z výše 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci které by bylo 

možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. Další informace k Vaší 

připomínce jsou uvedeny v záhlaví kapitoly připomínky obcí. 

 

 

61. Obec Diváky  

 

Naše obec Diváky neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky:na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Diváky (ID 26131) k datu 31.12.2017 

již 168 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 202 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla 

změnit status dosavadní „šedé ZSJ“, na „černou ZSJ“ s celkem 182 disponibilními přípojkami, 

nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce je na základě dostupných 

informací již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

62. Obec Kozlany  

 

Naše obec Kozlany neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme V ZSJ Kozlany (ID 71609) k datu 

31.12.2017 jakoukoli přípojku k internetu, která by podle deklarace provozovatele sítě umožnila nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 137 adresních míst obytných budov. 
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Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla 

změnit status dosavadní „bílé ZSJ“, na „šedou ZSJ“ s celkem 147 disponibilními přípojkami, nabízejícími 

možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně 

není zřízena optická konektivita. 

 

63. Obec Velešovice 

 

Naše obec Velešovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: podle údajů ČTÚ patří obec Velešovice (ZSJ ID 177890) k datu 31.12.2017 mezi 

nejlépe pokryté obce Jihomoravského kraje z pohledu vysokorychlostního připojení k internetu. V obci 

působí 7 provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací (většinou jde o provozovatele 

bezdrátových sítí), kteří deklarují v uvedené ZSJ o počtu adresních míst obytných budov 375 celkem 755 

přípojek k internetu, které podle sdělení provozovatelů těchto sítí umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. Další plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla potvrdit statut dosavadní „černé ZSJ“, coby 100% pokryté obce (sítěmi 

o atributech NGA), na „černou ZSJ“ s celkem 2034 disponibilními vysokorychlostními přípojkami, z toho 

383 přípojkami v kategorii FTTH. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

 

64. Obec Ježov  

 

Naše obec Ježov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Ježov (ID 59501) k datu 31.12.2017 

290 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 248 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla 

zachovat status dosavadní „černé ZSJ“ s 73% pokrytím adresních míst, na „černou ZSJ“ s celkem 631 

disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi přístupu 

k internetu.  Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 
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65. Obec Oslnovice 

 

Naše obec Oslnovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Oslnovice (ID 113204) k datu 

31.12.2017 celkem 58 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 34 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí neměla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ s 91% pokrytím obytných 

adresních míst, bude zachován. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací není pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

 

 

66. Obec Lesní Hluboké 

 

Naše obec Lesní Hluboké neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. Všechna jednání byla bezvýsledná. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Lesní Hluboké (ID 80195) k datu 

31.12.2017 celkem 152 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 100 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí neměla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ s 99% pokrytím obytných 

adresních míst, bude zachován. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací není pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

 

67. Obec Kučerov 

 

Naše obec Kučerov neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme V ZSJ Kučerov (ID 113204) k datu 

31.12.2017 žádné přípojky k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 166 adresních míst obytných budov. 
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Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí měla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ 

s 350 přípojkami, které podle deklarace provozovatelů sítě umožní nabízet službu vysokorychlostního 

připojení. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce na základě dostupných informací není pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

68. a   79. Obec Přibyslavice 

 

Naše obec Přibyslavice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 583723 dvě ZSJ. 

68.1. 

V ZSJ Přibyslavice (ID 35780) k datu 31.12.2017 celkem 260 přípojek k internetu, které podle deklarace 

provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

146 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status 

„černé ZSJ“ s 97% pokrytím obytných adresních míst, bude zachován (k datu 31.12.2020 provozovatelé 

sítí deklarují rozšířit počet disponibilních přípojek, kde lze v této ZSJ nabízet službu spolehlivého 

vysokorychlostního připojení, na celkový počet 498). Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není 

zřízena optická konektivita. 

 

 

68.2. 

V ZSJ Radoškov (ID 135798), jsme obdrželi údaje o tom, že k datu 31.12.2017 v této ZSJ bylo jedním 

provozovatelem sítě pokryto 73% z adresních míst obytných budov (celkem 44), a to s využitím 45 

disponibilních bezdrátových přípojek, u kterých jejich provozovatel deklaruje schopnost sítě zajistit 

spolehlivé vysokorychlostní připojení. Plánovaná výstavba sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření 

provozovatelů sítí měla změnit status dosavadní „šedé ZSJ“, na „černou ZSJ“ s celkem 93 disponibilními 

přípojkami, nabízejícími v ZSJ možnost konkurenčního pokrytí vysokorychlostními sítěmi přístupu 

k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenční oblasti v rámci 

kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce 

na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 
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71. Obec Prosetín 

 

Naše obec Prosetín (592 64) neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do 

katastru naší obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 596493 tři ZSJ. 

71.1. 

V ZSJ Prosetín (ID ZSJ 133426) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 56 

deklarovaných disponibilních přípojek 1 provozovatele sítí elektronických komunikací s možností 

vysokorychlostního přístupu k internetu, ale nikoli všechny tyto přípojky jsou dostupné v adresních 

místech obytných objektů. Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 79 adresních míst obytných budov a 

pokrytí těchto adresních míst představuje jen 43%, což vzhledem k tomu, že jde o jeden typ 

infrastrukturní sítě, podmiňuje hodnocení této ZSJ v současnosti coby oblast jako „bílá ZSJ“. Plánovaná 

výstavba sítí vysokorychlostního připojení k internetu ovšem může během následujících 3 let podle 

deklarovaných plánů 2 různých provozovatelů dosáhnout až 76 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu v adresních místech obytných budov. Proto je v horizontu 

31.12.2020 tato ZSJ hodnocena jako „černá“, tedy jako ZSJ, kde pravděpodobně již existuje možnost 

výběru vysokorychlostního připojení od různých poskytovatelů služeb a nedochází tam tedy k narušení 

tržních principů. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací je pravděpodobně již zřízena optická 

konektivita. 

71.2. 

V ZSJ Čtyři Dvory na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 13 přípojek 1 

provozovatele sítě připojení k internetu, které jsou deklarovány jako vysokorychlostní. V ZSJ je podle 

ČÚZK 30 adresních míst obytných budov. Tato vysokorychlostní síť ale pokrývá jen 17% adresních míst 

obytných budov v ZSJ. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „bílá“. Plánovaná výstavba takových sítí 

v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla změnit statut pokrytí obce na „šedou 

ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 1 

operátorem stoupne až na 47. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Z dostupných informací zatím nelze rozhodnout, zda do ZSJ již byla zřízena optická 

konektivita. 

71.3. 

V ZSJ Brťoví na základě sběru dat ČTÚ k datu 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli disponibilní přípojku 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK 21 adresních míst obytných budov. Plánovaná 

výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření 2 provozovatelů sítí měla změnit statut 

pokrytí obce na „černou ZSJ“, kde počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu 

stoupne až na 33. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Z dostupných informací zatím vyplývá, že do ZSJ dosud nebyla zřízena optická konektivita. 
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72. Obec Čelechovice 

 

Neregistrujeme zájem komerčního subjektu pokrýt obec optickou sítí. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Čelechovice (ID 19330) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 106 deklarovaných disponibilních přípojek 2 provozovatelů sítí elektronických komunikací, 

ale s tím omezením, že ani jedna z těchto přípojek nenabízí možnost vysokorychlostního přístupu k 

internetu. Proto je tato obec v současnosti hodnocena jako „bílá ZSJ“. Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ 

je 40 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba sítí vysokorychlostního připojení k internetu 

může během následujících 3 let podle deklarovaných plánů 2 různých provozovatelů dosáhnout až 96 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je v horizontu 31.12.2020 tato 

ZSJ hodnocena jako „černá“, tedy jako ZSJ, kde pravděpodobně existuje možnost výběru 

vysokorychlostního připojení od různých poskytovatelů služeb a nedochází tam tedy k narušení tržních 

principů. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

73. Obec Luběnice 

V případě obce Luběnice nevíme o zájmu některého z operátorů komerčně pokrýt území Luběnic. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Luběnice (ID 87955) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 524 přípojek 4 provozovatelů sítí elektronických komunikací, kteří zajišťují připojení k internetu. 

Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 158 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba sítí 

vysokorychlostního připojení k internetu může dosáhnout až deklarovaných 1136 disponibilních 

přípojek vysokorychlostního přístupu (většinou bezdrátových sítí – 8 provozovatelů). Z výše uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

 

74. Obec Paršovice 

 

Nevíme o zájmu operátora komerčně pokrýt území obce optickou sítí. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Paršovice (ID 118109) základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 

31.12.2017 celkem 122 přípojek 2 provozovatelů sítě připojení k internetu, jež podle deklarace 

operátora sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 121 

adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní 

připojení z 64%. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „černá“ – tedy jako místo, kde není nebezpečí selhání 

tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření 

provozovatelů sítí sice neměla změnit statut pokrytí obce, ale počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 3 operátory stoupne až na 446. Z výše 
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uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

75. Obec Haňovice 

 

Obec v posledním roce zkoušela oslovit několik firem, ale ani jedna neměla zájem. Obec by pro občany 

chtěla zřídit vysokorychlostní internet. Optický kabel do obce a přes obec vede. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Haňovice (ID 37133) k datu 

31.12.2017 celkem 559 přípojek 4 provozovatelů sítí připojení k internetu, jež podle deklarace 

operátora sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 143 

adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní 

připojení z 100%. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „černá“ – tedy jako místo, kde není nebezpečí selhání 

tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření 

provozovatelů sítí sice neměla změnit statut pokrytí obce, ale počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 5 operátory stoupne až na 644. Z výše 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

76. Obec Velký Týnec 

 

Nevíme o zájmu pokrýt do roku 2020 komerčně obec vysokorychlostním internetem, postupně 

budujeme vlastní optickou síť. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID505650 tři ZSJ. 

76.1. 

V ZSJ Velký Týnec (ID 179787) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 7957 přípojek 3 provozovatelů sítě 

připojení k internetu, kteří podle deklarace operátora sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního 

připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 671 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, 

deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 98%. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „černá“ 

– tedy jako místo, kde není nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí 

v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí sice neměla změnit statut pokrytí obce, 

ale počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 3 operátory 

stoupne až na 8397. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

76.2. 

V ZSJ Čechovice na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 619 přípojek 2 

provozovatelů sítě připojení k internetu. V ZSJ je podle ČÚZK 111 adresních míst obytných budov. 
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Uvedené disponibilní přípojky by měly být schopny zákazníkům zajistit službu vysokorychlostního 

připojení k internetu. Tato vysokorychlostní síť pokrývá 98% adresních míst v ZSJ. Proto je tato ZSJ 

hodnocena jako „černá“ – tedy jako místo, kde není nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná 

výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí sice neměla změnit 

statut pokrytí obce, ale počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, 

provozovaný 3 operátory stoupne až na 742. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena 

do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací ale pravděpodobně 

není zřízena optická konektivita. 

76.3. 

V ZSJ Vsisko na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 616 přípojek 3 

provozovatelů sítě připojení k internetu, které jsou deklarovány jako vysokorychlostní. V ZSJ je podle 

ČÚZK 92 adresních míst obytných budov. Uvedené přípojky by měly být schopny zákazníkům zajistit 

službu vysokorychlostního připojení k internetu. Tato vysokorychlostní síť pokrývá 100% adresních míst 

v ZSJ. Proto je tato ZSJ hodnocena jako „černá“ – tedy jako místo, kde není nebezpečí selhání tržních 

principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí 

sice neměla změnit statut pokrytí obce, ale počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení 

k internetu, provozovaný 4 operátory stoupne až na 815. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

77. Obec Domašov nad Bystřicí 

 

Nevíme o zájmu pokrýt území obce vysokorychlostním internetem, optická síť u nás nevede. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID545279 dvě ZSJ 

77.1. 

V ZSJ Domašov nad Bystřicí (ID 30813) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 150 přípojek 1 

provozovatele sítě připojení k internetu, jenž podle deklarace operátora sítě umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení.  V ZSJ je podle ÚZK celkem 134 adresních míst obytných budov, které jsou 

pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 62%. Proto je tato ZSJ 

hodnocena jako šedá – tedy jako místo, kde sice existuje více provozovatelů, ale není tam zcela 

vyloučeno nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech 

by podle vyjádření provozovatelů sítí ale měla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že 

dosavadní status „šedé ZSJ“ se změní na „černou ZSJ“ a počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 2 operátory stoupne až na 156. Z výše 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

77.2. 

V ZSJ Domašov nad Bystřicí I. (ID 330507) podle sběru dat ČTÚ neevidujeme k datu 31.12.2017 jakoukoli 

disponibilní přípojku k internetu, která by byla schopna zajistit podle deklarace jejich provozovatelů 
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spolehlivé vysokorychlostní připojení. V ZSJ podle ČÚZK navíc není žádné adresní místo obytných budov. 

 

78. Obec Hradčany - Kobeřice 

Žádný z operátorů neprojevil zájem o pokrytí území naší obce optickou sítí. Pokud vím, tak neexistuje 

přípojná síť do katastru naší obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 589527), dvě ZSJ. 

78.1. 

V ZSJ Hradčany (ID 46701) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 existuje celkem 87 

disponibilních přípojek, podle deklarace 1 provozovatele sítě již umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 84 adresních míst obytných budov. Uvedený počet 

přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 83% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „šedá ZSJ“.  

V rámci sběru dat 3 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ také se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat 278 přípojek. V takovém 

případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, neboť po takové změně bude 

ZSJ „černá“. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně doposud neexistuje 

vysokorychlostní optická konektivita. 

 

 

78.2. 

V ZSJ Kobeřice (ID 46710) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky, u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 92 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let ale v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí bude vybudováno 141 

disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy oblast je považována 

za místo, kde existuje trh a tato ZSJ je považována za „černou“ (působí tam 2 operátoři sítí). ZSJ tedy 

nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti umožňující dotační podporu výstavby sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

 

80. Obec Nelešovice 

 

Nemáme žádné informace o zájmu o pokrytí obce Nelešovice. Možnost je pouze na kapacitně velmi 

omezenou starou sít O2. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ neevidujeme v ZSJ Nelešovice (ID 102831) k datu 

31.12.2017 jakoukoli přípojku současných 2 provozovatelů sítí, která by umožňovala nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 74 adresních míst obytných budov. I když 

současná situace zařazuje ZSJ mezi tzv. „bílé ZSJ“, během následujících 3 let registrujeme oznámení 



 

48 
 

plánované výstavby ze strany 2 provozovatelů, kteří slibují obec pokrýt celkem 145 disponibilními 

přípojkami vysokorychlostního připojení, a to včetně výstavby optické přípojné sítě. Z tohoto důvodu 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

81. Obec Dubčany 

 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt naši obec vysokorychlostním internetem, optická síť naší 

územím nevede. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Dubčany (ID 52345) k datu 

31.12.2017 celkem 182 přípojek 2 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace 

provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

80 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími 

vysokorychlostní připojení z 96%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status  

„černé ZSJ“ bude zachován a počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu 

stoupne až na 270. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická 

konektivita. 

 

82. Obec Vracovice 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Vracovice (ID 42625) k datu 

31.12.2017 celkem 98 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 63 adresních míst obytných budov. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí neměla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ s 94% pokrytím obytných 

adresních míst, bude zachován, stoupne pouze počet konkurenčních disponibilních přípojek na 109. 

Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých 

by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na 

základě dostupných informací není pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

83. Obec Rájec 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt naši obec vysokorychlostním internetem, optická síť prochází 

katastrem, ale možnosti napojení nejsou jisté. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Rájec (ID 

138886) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení dvěma operátory, kteří 

zajišťují 117 disponibilních přípojek vysokorychlostního internetu. V ZSJ je evidováno 154 adresních 

míst obytných budov pokrytých z 54%. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které 

ČTÚ obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, mají dva operátoři záměr 

zajistit rozsah pokrytí vaší ZSJ na 142 přípojek. Proto je vaše obec/ZSJ zařazena mezi „černé ZSJ“ kde 

není možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce/ZSJ na 

základě dostupných informací pravděpodobně již je zřízena optická konektivita. 

 

84. Obec Bernartice 

 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt obec vysokorychlostním internetem. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 524891 čtyři ZSJ. 

84.1. 

V ZSJ Bernartice (ID 2828) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 706 přípojek 

3 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení.  V ZSJ je podle ČÚZK celkem 211 adresních míst obytných budov, 

které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 95%. Plánovaná 

výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla změnit 

pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a počet 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu stoupne až na 1062. Z výše uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí, v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

84.2. 

V ZSJ Buková (ID 2836) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Buková k datu 31.12.2017 celkem 55 

přípojek 2 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují 

nabízet službu vysokorychlostního připojení.  V ZSJ je podle ČÚZK celkem 41 adresních míst obytných 

budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 90%. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status  „černé ZSJ“ bude zachován a počet 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu stoupne až na 107. Z výše uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí, v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do této části obce na základě 

dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

84.3. 

V ZSJ Horní Heřmanice (ID 2844) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 20 

přípojek 2 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují 

nabízet službu vysokorychlostního připojení.  V ZSJ je podle ČÚZK celkem 19 adresních míst obytných 

budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení, z 84%. 
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Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla 

změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a počet 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu stoupne až na 40. Z výše uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do této části obce na základě 

dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

84.4. 

V ZSJ Horní Heřmanice – u nádraží (ID 325414) na základě sběru dat ČTÚ evidujeme k datu 31.12.2017 

celkem 15 přípojek 1 provozovatele sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě 

umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 10 adresních míst 

obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení, 

ze 100%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí 

neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „šedé ZSJ“ se jen změní na 

„černou ZSJ“ a počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu stoupne až na 30. 

Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých 

by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do této části 

obce na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

85. Obec Rozhraní 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 578681 tři ZSJ. 

85.1. 

V ZSJ Rozhraní (ID 142263) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 61 

deklarovaných disponibilních přípojek 2 provozovatelů sítí elektronických komunikací, které by měly být 

schopny nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ 

je 70 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 61% 

adresních míst obytných budov. Proto je tato obec hodnocena jako „černá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru 

dat provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zvýšit počet přípojek vysokorychlostního přístupu 

k internetu až na 97 a status pokrytí ZSJ tak potvrdí zařazení ZSJ mezi „černé ZSJ“.  Z těchto uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací pravděpodobně je již nyní zřízena optická konektivita. 

85.2. 

V ZSJ Bradlné (ID 142255) - evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 47 disponibilních 

přípojek k internetu, které jsou provozovateli označeny za vysokorychlostní přípojky. V ZSJ je podle ČÚZK 

58 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 53% 

adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena v současnosti jako „černá“. Plánovaná 

výstavba sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí měla ještě upevnit statut 
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„černé ZSJ“, neboť podle předložených záměrů výstavby tam počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu stoupne údajně na počet 65 a prakticky všechny obytné domy 

budou disponibilně pokryty vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato ZSJ nemůže být 

zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně je 

již nyní zřízena optická konektivita. 

85.3. 

V ZSJ Vilémov (ID 142271) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 34 disponibilních 

přípojek k internetu, které jsou provozovateli označeny za vysokorychlostní přípojky. V ZSJ je podle ČÚZK 

39 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 67% 

adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena v současnosti jako „černá“. Plánovaná 

výstavba sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí měla ještě upevnit statut 

„černé ZSJ“, neboť podle předložených záměrů výstavby tam počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu stoupne údajně na počet 55 a prakticky všechny obytné domy 

budou disponibilně pokryty vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato ZSJ nemůže být 

zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně je 

již nyní zřízena optická konektivita.  

 

86. Obec Skořenice 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Skořenice (ID 148521) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 110 deklarovaných disponibilních přípojek 3 provozovatelů sítí elektronických komunikací, 

které by měly být schopny nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Z databáze 

ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 113 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní 

přípojky pokrývají 49% adresních míst obytných budov a protože jde o přípojky různých 

infrastrukturních sítí, je obec hodnocena jako „černá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé 

sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že 

k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zvýšit počet přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu až na 

213 a status pokrytí ZSJ tak potvrdí zařazení ZSJ mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže 

být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací 

pravděpodobně je již nyní zřízena optická konektivita. 

 

87. Obec Sobkovice 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 
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Vypořádání připomínky: v ZSJ Sobkovice (ID 148521) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 214 deklarovaných disponibilních přípojek 4 provozovatelů sítí elektronických komunikací, 

které by měly být schopny nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Z databáze 

ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 128 adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní 

přípojky pokrývají 98% adresních míst obytných budov a protože jde o přípojky různých 

infrastrukturních sítí, je obec hodnocena jako „černá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé 

sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že 

k 31.12.2020 jsou odhodláni v obci zvýšit počet přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu až na 

293 a status pokrytí ZSJ tak potvrdí zařazení ZSJ mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže 

být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí vrámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací 

pravděpodobně je již nyní zřízena optická konektivita. 

 

88. Obec Sruby 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 508970 dvě ZSJ.  

88.1. 

V ZSJ Sruby (ID 153168) evidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 141 deklarovaných 

disponibilních přípojek 3 provozovatelů sítí elektronických komunikací, které by měly být schopny 

nabídnout možnost vysokorychlostního přístupu k internetu. Z databáze ČÚZK vyplývá, že v ZSJ je 146 

adresních míst obytných budov. Stávající disponibilní vysokorychlostní přípojky pokrývají 55% adresních 

míst obytných budov a protože jde o přípojky různých infrastrukturních sítí, je obec hodnocena jako 

„černá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ/obci zvýšit počet 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu až na 289 a status pokrytí ZSJ tak potvrdí zařazení ZSJ 

mezi „černé ZSJ“.  Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí, v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně je již nyní zřízena optická 

konektivita. 

88.2. 

V ZSJ Hluboká (ID 153150) neevidujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) žádnou disponibilní 

přípojku k internetu, která by byla provozovateli označeny jako vysokorychlostní přípojka. V ZSJ je podle 

ČÚZK 9 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ hodnocena v současnosti jako „bílá“. 

Plánovaná výstavba sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí ale měla statut 

ZSJ výrazně změnit, neboť podle předložených záměrů výstavby tam počet disponibilních přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu stoupne údajně na počet 25 a prakticky všechny obytné domy 

budou disponibilně pokryty vysokorychlostní sítí připojení k internetu. Proto tato plánovaně „černá ZSJ“ 

nemůže být v souladu s pravidly EU zařazena do žádné intervenční oblasti v rámci které by bylo možné 
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dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně doposud není zřízena optická konektivita. 

 

89. Obec Staré Hradiště 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 575704 pět ZSJ. 

89.1. 

V ZSJ Staré Hradiště (ID 154369) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 31 

přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 338 adresních 

míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 7% z adresních míst obytných budov, 

takže ZSJ je z hlediska konce roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat 

provozovatelé šesti sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 297 přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu a ZSJ tak musela být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly 

EU zařazena mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena 

optická konektivita. 

89.2. 

V ZSJ Brozany (ID 154342) registrujeme ke dni 31.12.2017 celkem 173 přípojek vysokorychlostního 

připojení k internetu (3 provozovatelé sítí). ČÚZK v této ZSJ eviduje 139 adresních míst obytných budov. 

Dosavadní pokrytí adresních míst obytných budov sítí NGA činí 83% a to má za následek, že tato ZSJ je 

zařazena jako „černá ZSJ“, u které není možné přiřazení ZSJ do kterékoli intervenční oblasti. Během 

následujících 3 let se pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ ještě rozšíří – celkem 6 provozovatelů sítí deklaruje, 

že na konci roku 2020 bude ZSJ mít až 284 disponibilních přípojek umožňujících vysokorychlostní 

připojení k internetu. Do ZSJ je na základě dostupných informací pravděpodobně již nyní zřízena optická 

konektivita. 

 

89.3. 

V ZSJ Hradiště na Písku (ID 154351) registrujeme ke dni 31.12.2017 celkem 25 přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 79 adresních míst obytných budov. 

Dosavadní pokrytí adresních míst obytných budov sítí NGA činí 11% a proto je tato ZSJ je zařazena jako 

„bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ ovšem značně rozšíří. 3 lokální 

provozovatelé bezdrátového připojení deklarují, že na konci roku 2020 bude ZSJ mít až 80 disponibilních 

přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. To by z důvodu ochrany plánovaných 

investic podle pravidel EU vedlo k zařazení ZSJ mezi tzv. „černé ZSJ“, pro které není možno poskytnout 

podporu dotačních prostředků pro výstavbu a modernizaci sítě NGA. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 
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89.4. 

V ZSJ Brozany u Ráb (ID 324426) registrujeme ke dni 31.12.2017 pouze 4 přípojky vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 28 adresních míst obytných budov. Dosavadní pokrytí 

adresních míst obytných budov sítí NGA činí 14% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během 

následujících 3 let se pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ ovšem značně rozšíří. 4 lokální provozovatelé 

bezdrátového připojení deklarují, že na konci roku 2020 bude ZSJ mít až 33 disponibilních přípojek 

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. To by z důvodu ochrany plánovaných investic podle 

pravidel EU vedlo k zařazení ZSJ mezi tzv. „černé ZSJ“, pro které není možno poskytnout podporu 

dotačních prostředků pro výstavbu a modernizaci sítě NGA. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

89.5. 

V ZSJ Psinek (ID 329169) registrujeme ke dni 31.12.2017 17 přípojek vysokorychlostního připojení 

k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 20 adresních míst obytných budov. Dosavadní pokrytí adresních 

míst obytných budov sítí NGA činí 55% a proto je tato ZSJ již nyní zařazena jako „černá ZSJ“. Během 

následujících 3 let se pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ ještě rozšíří. 4 lokální provozovatelé bezdrátového 

připojení deklarují, že na konci roku 2020 bude ZSJ mít 25 disponibilních přípojek umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. To by z důvodu ochrany plánovaných investic podle pravidel EU 

potvrdilo zařazení ZSJ mezi tzv. „černé ZSJ“, pro které není možno poskytnout podporu dotačních 

prostředků pro výstavbu a modernizaci sítě NGA. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

90. Obec Stéblová 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Stéblová (ID 155373) neregistrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) žádnou disponibilní přípojku (2 lokálních provozovatelů sítí elektronických komunikací) 

vysokorychlostního připojení k internetu. V ZSJ je podle ČÚZK 89 adresních míst obytných budov. Proto 

je daná ZSJ vyhodnocena jako „bílá“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni 

v ZSJ/obci vybudovat 51 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a status pokrytí ZSJ se tak 

zařadí mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická 

konektivita. 

 

91. Obec Uhersko 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 
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Vypořádání připomínky: v ZSJ Uhersko (ID 172979) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 143 přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 

104 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 80% z adresních míst 

obytných budov, takže ZSJ je hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc v rámci sběru dat provozovatelé sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 

jsou odhodláni v ZSJ/obci vybudovat celkově 194 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ 

tak potvrdí své zařazení mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do 

žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací je pravděpodobně 

již zřízena optická konektivita. 

 

92. Obec Vojtěchov 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Vojtěchov (ID 184659) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 79 přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 

159 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 37% z adresních míst 

obytných budov, takže ZSJ je hodnocena jako „bílá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat provozovatelé sítí 

elektronických komunikací, seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 

jsou odhodláni v ZSJ/obci vybudovat celkově 132 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ 

se tak dostane mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena 

optická konektivita. 

 

93. Obec Vrbatův Kostelec 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 572535 čtyři ZSJ. 

93.1. 

V ZSJ Vrbatův Kostelec (ID 185868) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 29 

přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 120 adresních 

míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 18% z adresních míst obytných budov, 

takže ZSJ je z hlediska konce roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat 

provozovatelé 5-ti bezdrátových sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 87 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musela být z hlediska ochrany plánované investice a 
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v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

93.2. 

V ZSJ Cejřov (ID 185833) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu (2 provozovatelé sítí). ČÚZK v této ZSJ eviduje 17 adresních 

míst obytných budov. Proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale 

pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ změní. Podle plánů 2 provozovatelů dvou technologicky rozdílných sítí by 

na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 7 disponibilních přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu, tedy pokrytí 41%. Podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je 

oblast považována za místo, kde existuje trh, bude v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za 

„černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační 

podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

93.3. 

V ZSJ Habroveč (ID 185841) ke dni 31.12.2017 registrujeme 2 přípojky s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu (2 provozovatelé sítí). ČÚZK v této ZSJ eviduje 21 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této 

ZSJ zvětší – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 15 disponibilních 

přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy pokrytí 67%. Podle pravidel, přijatých 

pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje trh, bude v případě 

splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli 

intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

93.4. 

V ZSJ Louka (ID 185850) ke dni 31.12.2017 registrujeme 4 přípojky s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu (2 provozovatelé sítí). ČÚZK v této ZSJ eviduje 17 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této 

ZSJ nezvětší nad hranici, která by této ZSJ umožňovalo přidělit status pokryté ZSJ – podle plánů 

provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 9 disponibilních přípojek do adresních míst 

obytných budov, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy pokrytí 47% (při pokrytí 

jedním typem infrastruktury – bezdrátová síť). Podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního 

limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje trh, bude i v případě splnění tohoto cíle ZSJ 

považována za „bílou“ a to znamená, že může být zařazena do intervenční oblasti Chrudim - Choceň - 

Svitavy, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na 

základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

94. Obec Všeradov 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 572543 tři ZSJ.  

94.1. 

V ZSJ Všeradov (ID 187321) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 18 přípojek 

vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 49 adresních míst 

obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 29% z adresních míst obytných budov, takže 

ZSJ je z hlediska konce roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“.  Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé 

3 bezdrátových sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 43 přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu a ZSJ tak musela být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly 

EU zařazena mezi „černé ZSJ“. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena 

optická konektivita. 

94.2. 

V ZSJ Jasné pole (ID 187305) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 14 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se navíc pokrytí sítěmi NGA v této 

ZSJ nezvětší nad hranici, která by této ZSJ umožňovalo přidělit status pokryté ZSJ – podle plánů 

provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít stále jen 9 disponibilních přípojek do 

adresních míst obytných budov, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. Podle pravidel, 

přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje trh, bude 

i v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „bílou“ a to znamená, že může být zařazena do 

intervenční oblasti Železné Hory, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

94.3. 

V ZSJ Milesimov (ID 187313) ke dni 31.12.2017 registrujeme 4 disponibilní přípojky s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 19 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ s 21% pokrytých adresních míst obytných budov zařazena jako „bílá ZSJ“. Během 

následujících 3 let se navíc pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ nezvětší nad hranici, která by této ZSJ 

umožňovalo přidělit status pokryté ZSJ – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato 

ZSJ mít pouze 69 disponibilních přípojek do adresních míst obytných budov, umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, 

kdy je oblast považována za místo, kde existuje trh, bude i v případě splnění tohoto cíle plánované 

výstavby ZSJ považována za „bílou“ a to znamená, že může být zařazena do intervenční oblasti  

Železné Hory, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

95. Obec Časy 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 
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Vypořádání připomínky: v ZSJ Časy (ID 172979) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 11 přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 69 

adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě na konci roku 2017 pokrýval 16% 

z adresních míst obytných budov, takže ZSJ je hodnocena jako „bílá ZSJ“. Ovšem v rámci sběru dat 

lokální provozovatelé sítí elektronických komunikací (6!) seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a 

z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ/obci vybudovat celkově 36 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu, které by zajistily (disponibilně) pokrytí více jak 42% adresních 

míst obytných objektů sítěmi více technologických platforem a ZSJ se tak zařadí mezi „černé ZSJ“. 

Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci 

kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Z dostupných informací nelze rozhodnout, zda již obec /ZSJ má na svém území optickou přípojnou 

konektivitu. Pokud tomu tak skutečně není, bylo by možná vhodné využít výstavby dálnice D35, která 

probíhá katastrem obce a požadovat od dodavatele stavby možnost využít tělesa dálnice pro zajištění 

optické gigabitové konektivity k nejbližší páteřní optické síti, kde by bylo připojení obce na páteřní 

optickou konektivitu možné. 

 

96. Obec Skoronice 

 

Naše obec Skoronice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Skoronice (ID 148407) k datu 

31.12.2017 celkem 103 přípojek tří provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace 

provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

173 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími 

vysokorychlostní připojení z 52%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatele sítí neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status 

„černé ZSJ“ bude zachován a počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu 

stoupne až na 333. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

97. Obec Vlkoš 

 

Naše obec Vlkoš neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v ZSJ Vlkoš (ID 184039) k datu 31.12.2017 

celkem 461 přípojek 6-ti provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů 

sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 372 adresních 
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míst obytných budov, které jsou deklaratorně pokryty sítěmi umožňujícími vysokorychlostní připojení 

ze 79%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatele sítí 

neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován 

(počet disponibilních přípojek stoupne na 891). Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena 

do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

98. Obec Strachotín 

 

Naše obec Strachotín neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Strachotín (ID 155896) k datu 

31.12.2017 celkem 1809 přípojek 7 provozovatelů sítí připojení k internetu, které podle deklarace 

provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 

295 adresních míst obytných budov. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatele sítí neměla změnit pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status 

„černé ZSJ“ s 99% pokrytím obytných adresních míst, bude zachován, stoupne pouze počet 

konkurenčních disponibilních přípojek až na 3118. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací je již 

pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

100. Obec Bořenovice 

 

Obec Bořenovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora o vybudování 

vysokorychlostního internetu. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Bořenovice (ID 8133) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 14 přípojek vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 

71 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 17% z adresních míst 

obytných budov, takže ZSJ je hodnocena jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 

jsou odhodláni v ZSJ/obci vybudovat celkově až 176 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a 

ZSJ tak musela být z hlediska ochrany plánované investice zařazena mezi „černé ZSJ“. Z těchto 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě 

dostupných informací je pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 
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101. Obec Švihov 

 

Naše obec … neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optické přípojná síť do katastru naší 

obce 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 557200 třináct ZSJ. 

101.1. 

ZSJ Švihov (ID 164623) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 304 přípojek, 

umožňující vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 362 adresních 

míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 48% z adresních míst obytných budov, 

takže ZSJ je z hlediska konce roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“ – protože v ZSJ jsou provozovány 2 

rozdílné síťové infrastruktury, umožňující vysokorychlostní připojení. Navíc, v rámci sběru dat 3 

provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, 

že k 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 990 přípojek vysokorychlostního přístupu 

k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU zařazena 

mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k 

internetu. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

101.2. 

V ZSJ Jíno (ID 20991) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu (2 provozovatelé sítí). ČÚZK v této ZSJ eviduje 17 adresních 

míst obytných budov. Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí 

sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 

35 disponibilních přípojek  umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí 

k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za 

místo, kde existuje trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že 

nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

101.3. 

V ZSJ Kaliště (ID 21008) ke dni 31.12.2017 registrujeme 1 přípojku s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 28 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ 

zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle 

plánů provozovatele sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 27 disponibilních přípojek  

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být 
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zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena 

optická konektivita. 

101.4. 

V ZSJ Stropčice (ID 21016) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojku s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 38 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ 

zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle 

plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 38 disponibilních přípojek  

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být 

zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena 

optická konektivita. 

101.5. 

V ZSJ Třebýcinka (ID 21024) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 35 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ 

objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 77 disponibilních 

přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím 2 rozdílných infrastruktur, 

tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy 

je oblast považována za místo, kde existuje trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za 

„černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační 

podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

101.6. 

V ZSJ Kamýk (ID 164577) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 13 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ 

objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 13 disponibilních 

přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu (od jednoho provozovatele 

vysokorychlostní sítě), tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení 

procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde sice existuje nabídka, ale nikoli od 

konkurenčních provozovatelů. ZSJ tedy bude v případě splnění tohoto cíle považována za „šedou“ a to 

znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

není zřízena optická konektivita. 

101.7. 

V ZSJ Kokšín (ID 164585) ke dni 31.12.2017 zde registrujeme 1 přípojku s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 32 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ 

zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle 

plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 140 disponibilních přípojek  
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umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být 

zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická 

konektivita. 

101.8. 

V ZSJ Lhovice (ID 164593) ke dni 31.12.2017 registrujeme 1 přípojku s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 67 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ 

zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle 

plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 140 disponibilních přípojek  dvou 

operátorů, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby 

podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde 

existuje více konkurenčních nabídek, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to 

znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

není zřízena optická konektivita. 

101.9. 

V ZSJ Pod Skálou (ID 164615) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 11 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ 

objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 11 disponibilních 

přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být 

zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická 

konektivita. 

101.10. 

V ZSJ Těšnice (ID 164631) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 4 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ 

objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 4 disponibilní přípojky 

od jednoho poskytovatele služby, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné 

pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast 

považována za místo, kde existuje trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „šedou“ a 

to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

101.11. 

V ZSJ Vosí (ID 164641) ke dni 31.12.2017 registrujeme 5 přípojek s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 12 adresních míst obytných budov. Proto je tato ZSJ 
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zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle 

plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít všech 12 adresních míst obytných 

budov od jednoho poskytovatele služby, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy 

dostatečné pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je 

oblast považována za místo, kde existuje trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za 

„šedou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační 

podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

101.12. 

V ZSJ Bezděkov (ID 197882) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli přípojku s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 6 adresních míst obytných budov. 

Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ 

objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 7 disponibilních přípojek  

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být 

zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není zřízena optická 

konektivita. 

101.13. 

V ZSJ Za Vodou (ID 323373) ke dni 31.12.2017 registrujeme 8 přípojek s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 55 adresních míst obytných budov, což prezentuje pokrytí 

cca13% obytných budov. Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale 

pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ objeví – podle plánů provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato 

ZSJ mít až 130 disponibilních přípojek umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy 

dostatečné pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je 

oblast považována za místo, kde existuje trh, byla v případě splnění tohoto cíle ZSJ považována za 

„černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační 

podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně není zřízena optická konektivita. 

 

 

102. Obec Korytná 

 

Obec Korytná neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Korytná (ID 69698) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 187 disponibilních přípojek, umožňující vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK 

uvádí v ZSJ existenci 391 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 42% 

z adresních míst obytných budov a protože vysokorychlostní přístup k internetu v obci zajišťují 2 

konkurenční technické infrastruktury, tak ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí 
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a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat 3 provozovatelé sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 

jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 712 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ 

tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé 

ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci 

kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

103. Obec Slavkov pod Hostýnem 

 

Obec Slavkov pod Hostýnem neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Slavkov pod Hostýnem (ID 150291) registrujeme ke dni 31.12.2017 

(termín sběru dat ČTÚ) celkem 41 disponibilních přípojek, umožňující vysokorychlostní připojení 

k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 207 adresních míst obytných budov. Uvedený počet 

přípojek NGA sítě pokrývá 19% takže ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a 

stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat 2 provozovatelé 2 

konkurenčních technických infrastruktur sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově pokrytí až 

92 adresních míst obytných budov a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu 

s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby 

vysokorychlostního přístupu k internetu.  Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do 

žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již 

existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

104. Obec Ústí 

 

Obec Ústí neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Ústí (ID 174840) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 250 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících vysokorychlostní 

připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 199 adresních míst obytných budov. Uvedený 

počet přípojek NGA sítě pokrývá 58% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc, 

v rámci sběru dat provozovatelé 5-ti sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 653 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů 

služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 
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zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není 

optická vysokorychlostní konektivita. 

 

105. Obec Pačlavice 

 

Obec Pačlavice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 588849 tři ZSJ. 

105.1. 

V ZSJ Pačlavice (ID 117358) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 150 

disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 154 adresních míst obytných budov. Uvedený počet 

přípojek NGA sítě pokrývá 76% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc, 

v rámci sběru dat provozovatelé 5-ti sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat celkově až 239 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů 

služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již 

existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

105.2. 

V ZSJ Lhota (ID 117340) ke dni 31.12.2017 registrujeme 111 disponibilních přípojek s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 93 adresních míst obytných budov, 

které jsou podle deklarace provozovatelů na konci roku 2017 pokryty z 90%. Proto je tato ZSJ zařazena 

jako „černá ZSJ“. Během následujících 3 let se bude pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ plánovaně zahušťovat 

a podle sdělení provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 101 disponibilních přípojek, 

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy bohatě dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, mohla být tato ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli 

intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

105.3. 

V ZSJ Pornice (ID 117366) ke dni 31.12.2017 registrujeme 122 disponibilních přípojek s parametry 

vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 112 adresních míst obytných budov, 

které jsou podle deklarace provozovatelů na konci roku 2017 pokryty z 89%. Proto je tato ZSJ zařazena 

jako „černá ZSJ“. Během následujících 3 let se bude pokrytí sítěmi NGA v této ZSJ plánovaně zahušťovat 

a podle sdělení provozovatelů sítí by na konci roku 2020 měla tato ZSJ mít 110 disponibilních přípojek, 
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umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy bohatě dostatečné pokrytí k tomu, aby podle 

pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast považována za místo, kde existuje 

trh, mohla být tato ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli 

intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

106. Obec Neubuz 

 

Obec Neubuz neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Neubuz (ID 104159) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 54 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 137 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 18% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé sedmi sítí elektronických komunikací seznámili 

ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat celkově až 

574 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu, z toho 348 v infrastruktuře FTTH+FTTB a tato ZSJ 

tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé 

ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Z těchto uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci 

kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není optická vysokorychlostní konektivita. 

 

107. Obec Trnava 

 

Obec Trnava neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Trnava (ID 168271) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 310 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 375 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 54% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat provozovatelé sedmí sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ 

se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat celkově až 726 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z těchto uvedených důvodů nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 
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výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

108. Obec Machová 

 

Obec Machová neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Machová (ID 89885) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 

existuje celkem 178 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 223 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 57% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat provozovatelé 3 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat celkově až 362 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, neboť v ZSJ existuje tržní soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu.  Z těchto uvedených důvodů nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

109. Obec Lopeník 

 

Obec Lopeník neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 592340 dvě ZSJ. 

109.1. 

V ZSJ Lopeník (ID 86835) ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) nemáme informace o jakékoli 

přípojce sítě, která by splňovala podmínky vysokorychlostního připojení k internetu. Zároveň ČÚZK 

uvádí v ZSJ existenci 163 adresních míst obytných budov, takže ZSJ je z hlediska konce roku 2017 

hodnocena jako „bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé 2 lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že k 31.12.2020 jsou odhodláni 

v ZSJ vybudovat celkově až 211 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musela být 

z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“. Z těchto 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací však pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

109.2. 

V ZSJ Lopenické Bošáčky (ID 86827) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme jakoukoli disponibilní přípojku s 

parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 35 adresních míst obytných 
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budov. Proto je tato ZSJ zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let ale v této ZSJ (podle sdělení 

provozovatelů sít) pokrytí sítěmi NGA poroste a na konci roku 2020 by měla tato ZSJ mít 42 

disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu, tedy bohatě dostatečné 

pokrytí k tomu, aby podle pravidel, přijatých pro vymezení procentuálního limitu, kdy je oblast 

považována za místo, kde existuje trh, mohla být tato ZSJ považována za „černou“ a to znamená, že 

nemůže být zařazena do jakékoli intervenční oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

110. Obec Bohuslavice u Zlína 

 

Obec Bohuslavice u Zlína neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Bohuslavice u Zlína (ID 6572) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 

31.12.2017 existuje celkem 489 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již 

umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 264 adresních 

míst obytných budov. Uvedený počet přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 100% z adresních míst 

obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci 

roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. Nedosti tomu, v rámci sběru dat provozovatelé celkem šesti sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 

hodlají v ZSJ vybudovat celkově až 935 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak 

nemůže být zařazena do jakékoli z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita 

 

111. Městys Litenčice 

 

Městys Litenčice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 588695 dvě ZSJ.  

111.1. 

V ZSJ Litenčice (ID 85278) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 existuje celkem 289 

disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 143 adresních míst obytných budov. Uvedený počet 

přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 99% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“.  

V rámci sběru dat 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ také se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ vybudovat dalších přípojky, takže 

počet adresních míst obytných budov stoupne na 143 (100%). V takovém případě ZSJ nemůže být 

zařazena do jakékoli z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu 
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sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, neboť i po takové změně bude ZSJ i nadále „černá“. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

111.2. 

V ZSJ Strabenice (ID 155756) ke dni 31.12.2017 registrujeme 53 přípojek, u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 43 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 100% a proto je tato ZSJ je zařazena jako 

„šedá ZSJ“. Během následujících 3 let se ale v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí, zůstane pokrytí 

sítěmi NGA na stejné úrovni – tedy 43 disponibilních přípojek, umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu, tedy oblast je považována za místo, kde existuje trh, mohla být tato ZSJ považována za 

„černou“ (působí tam 2 operátoři sítí) a to znamená, že nemůže být zařazena do jakékoli intervenční 

oblasti, umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na 

základě dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

112. Obec Vítonice 

 

Obec Vítonice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Vítonice (ID 183130) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 

existuje celkem 114 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 150 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 55% z adresních míst obytných budov a 

proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat 4 provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ 

provozovat celkově 238 přípojek. V takovém případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu, neboť i po takové změně bude ZSJ i nadále „černá“. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

 

113. Obec Žalkovice 

 

Obec Žalkovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Žalkovice (ID 194352) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 

existuje celkem 137 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 183 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 61% z adresních míst obytných budov a 

proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“.  V rámci sběru dat 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací 
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seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 plánují v ZSJ provozovat 

celkem 402 přípojek. V takovém případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli z intervenční oblasti 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, 

neboť i po takové změně bude ZSJ i nadále „černá“. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita.  

 

114. Obec Hřivínův Újezd 

Obec Hřivínův Újezd neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Hřivínův Újezd (ID 49166) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 

existuje celkem 302 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 190 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 100% z adresních míst obytných budov a 

proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“. Nedosti tomu, v rámci sběru dat provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 

hodlají v ZSJ mít v ZSJ vybudováno 529 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. V takovém 

případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, neboť i po takové změně bude 

ZSJ i nadále „černá“. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje 

vysokorychlostní optická konektivita. 

 

115. Obec Sehradice 

Obec Sehradice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Sehradice (ID 147109) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 

existuje celkem 88 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě již umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 234 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek s parametry NGA sítě pokrývá 36% z adresních míst obytných budov a 

proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „bílá ZSJ“. Avšak, v rámci sběru dat 4 provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 plánují v ZSJ 

vybudovat celkem až 667 přípojek. V takovém případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu, neboť po takové změně ZSJ přejde do kategorie „černá ZSJ“. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 
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116. Obec Vápenice 

 

Obec Vápenice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 592773), čtyři ZSJ.  

116.1. 

V ZSJ Mikulčin Vrch (ID 176851) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich 

provozovatelé deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 1 

adresních místo obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je 

zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí 

sítěmi nezvýší tedy ZSJ je zařazena jako „bílá“ do intervenční oblasti Haná-Slovácko umožňující dotační 

podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

116.2. 

V ZSJ Paseky (ID 176869) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 62 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi zvýší na 8% 

tedy ZSJ je zařazena jako „bílá“ do intervenční oblasti Haná-Slovácko umožňující dotační podporu 

výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

116.3. 

V ZSJ Šagátky (ID 176877) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 32 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi zvýší na 50% 

(16 přípojek, 1 operátor) tedy ZSJ je zařazena jako „bílá“ do intervenční oblasti Haná-Slovácko 

umožňující dotační podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

116.4. 

V ZSJ Vápenice (ID 176885) ke dni 31.12.2017 neregistrujeme přípojky u kterých jejich provozovatelé 

deklarují parametry vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 42 adresních míst 

obytných budov. Pokrytí adresních míst obytných budov je 0% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá 

ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi zvýší na 58% 

(28 přípojek, 1 operátor) tedy ZSJ je zařazena mezi „šedé ZSJ“ kde není možné čerpat dotační prostředky 

k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není zřízena optická konektivita. 

 

117. Obec Újezd 

Obec Újezd neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Újezd (ID 

173690) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení třemi operátory, kteří 

zajišťují 225 disponibilních přípojek NGA. ČÚZK v této ZSJ eviduje 376 adresních míst obytných budov. 

Pokrytí adresních míst obytných budov je 43% (dvě různé technologie) a proto je tato ZSJ je zařazena 

jako „černá ZSJ“. Během následujících 3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi 

zvýší na 100% (840 přípojek, 5 operátorů) tedy ZSJ je zařazena mezi „černé ZSJ“ kde není možné čerpat 

dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není zřízena optická konektivita. 

 

118. Obec Dešná 

Obec Dešná neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Dešná (ID 

25712) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení jedním operátorem, který 

zajišťuje 2 disponibilní přípojky NGA. ČÚZK v této ZSJ eviduje 75 adresních míst obytných budov. Pokrytí 

adresních míst obytných budov je 1% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 

3 let se v této ZSJ podle sdělení provozovatelů sítí pokrytí sítěmi zvýší na 100% (282 přípojek, 4 

operátoři) tedy ZSJ je zařazena mezi „černé ZSJ“ kde není možné čerpat dotační prostředky k výstavbě 

sítě vysokorychlostního připojení. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není 

zřízena optická konektivita. 

 

119. Obec Bratřejov 

Obec Bratřejov neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Bratřejov (ID 9679) k datu 

31.12.2017 123 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 151 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 48%.. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 461 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti 

v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do 

obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

120. Obec Březůvky 

Obec Březůvky neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Březůvky (ID 14834) k datu 

31.12.2017 523 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu 
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vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 240 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 100%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 860 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita. 

 

121. Obec Podhradní Lhota 

Obec Podhradní Lhota neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Podhradní Lhota (ID 123790) 

k datu 31.12.2017 6 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 167 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 2%.  Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla změnit status dosavadní „bílé ZSJ“ na „černou ZSJ“ a to s celkem 329 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce na základě dostupných informací doposud není pravděpodobně zřízena optická 

konektivita 

 

122. Obec Lechotice 

Obec Lechotice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Lechotice (ID 79855) k datu 

31.12.2017 110 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 141 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 46%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 264 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční oblasti 

v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do obce na základě dostupných informací doposud není pravděpodobně zřízena optická konektivita 

 

123. Obec Kněžpole 

Obec Kněžpole neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 
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Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Kněžpole (ID 67105) k datu 

31.12.2017 403 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 329 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 73%.. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 1017 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita 

 

124. Obec Huštěnovice. 

Obec Huštěnovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Huštěnovice (ID 49999) k datu 

31.12.2017 281 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 351 adresních míst 

obytných budov pokrytých ze 68%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 1588 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita 

 

125. Obec Valašská Polanka 

Obec Valašská Polanka neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Valašská Polanka (ID 176273) 

k datu 31.12.2017 413 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí umožňují nabízet 

službu vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost spolehlivého splnění 

parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 343 adresních míst 

obytných budov pokrytých z 54%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 1109 

konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními sítěmi 

přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita 
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126. Obec Želechovice nad Dřevnicí 

Obec Želechovice nad Dřevnicí neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora 

vybudovat vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme V ZSJ Želechovice nad Dřevnici (ID 

195901) k datu 31.12.2017 467 přípojek k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítí 

umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. Ostatní disponibilní přípojky v ZSJ možnost 

spolehlivého splnění parametrů vysokorychlostního připojení nenabízí. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 430 

adresních míst obytných budov pokrytých ze 67%.. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 

letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla zachovat status dosavadní „černé ZSJ“, a to s celkem 

1707 konkurenčními disponibilními přípojkami, nabízejícími možnost pokrytí ZSJ vysokorychlostními 

sítěmi přístupu k internetu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné intervenční 

oblasti v rámci které by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do obce je na základě dostupných informací již pravděpodobně zřízena optická 

konektivita 

 

127. Obec Nítkovice 

Obec Nítkovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Nítkovice (ID 104655) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 124 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 109 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 100% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat dva provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ 

se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ zachovat celkové 

pokrytí a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU i nadále 

zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Z těchto důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně doposud není dovedena optická 

vysokorychlostní konektivita. 

 

 

 

128. Obec Zdounky 

Obec Zdounky neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Zdounky (ID 192686) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 457 disponibilních přípojek, které  podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 380 adresních míst obytných budov, která jsou 

pokryta ze 68 % a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 
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na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat místní provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do 

konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout 1087 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je tato ZSJ z hlediska plánované výstavby nadále řazena 

mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje 

vysokorychlostní optická konektivita. 

 

 

129. Obec Šumice. 

Obec Šumice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Šumice (ID 164232) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 249 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 507 adresních míst obytných budov, která jsou 

pokryta ze 35 % a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat místní provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do 

konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout 1172 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je tato ZSJ z hlediska plánované výstavby řazena mezi 

„černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní 

optická konektivita. 

 

130. Obec Břestek 

 

Obec Břestek neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 572072), dvě ZSJ.  

130.1. 

V ZSJ Břestek (ID 13803) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 276 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu, 

přičemž 179 z nich pokrývá adresní místa obytných budov. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 259 adresních 

míst obytných budov, a to představuje 69 % pokrytí, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení 

procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat 

místní provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány 

– mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout 

335 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto je tato ZSJ z hlediska 

plánované výstavby nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 
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130.2. 

K situaci v ZSJ Chabaně (ID 13811), která je částí obce Břestek: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje 20 disponibilních přípojek, 

schopných podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 76 

adresních míst obytných budov. V rámci sběru dat místní provozovatel lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámil ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány v lokalitě vybudovat další 2 přípojky, a tak 

navýšit jejich celkový počet na 22. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u 

kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Haná - Slovácko. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

 

131. Obec Kašava 

 

Obec Kašava neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Kašava (ID 64343) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

158 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu, přičemž 104 z nich pokrývá adresní místa obytných budov. ČÚZK eviduje v ZSJ 

existenci 280 adresních míst obytných budov, a to představuje 37 % pokrytí, a proto je tato ZSJ 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. V rámci sběru dat místní provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili 

ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže 

celkový počet by mohl dosáhnout 1012 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Proto je tato ZSJ z hlediska plánované výstavby zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat 

dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

132. Obec Topolná 

 

Obec Topolná neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Topolná (ID 167771) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 433 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu, přičemž 286 z nich pokrývá adresní místa obytných budov. ČÚZK eviduje v ZSJ 

existenci 513 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak představuje 56 % pokrytí, a 

proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat místní provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 

další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout 2177 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto je tato ZSJ z hlediska plánované výstavby nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u 
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kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

133. Obec Cetechovice 

 

Obec Cetechovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Cetechovice (ID 17621) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 231 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 113 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje 99 % pokrytí, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální 

míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat místní 

provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány, ve 

kterých nehodlají zvýšit pokrytí ZSJ. Proto tato ZSJ bude z hlediska plánované výstavby nadále řazena 

mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje 

vysokorychlostní optická konektivita. 

 

134. Obec Choryně 

 

Obec Choryně neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 542831), dvě ZSJ.  

134.1. 

V ZSJ Choryně (ID 52779) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 101 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 222 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek představuje 

29 % pokrytí ze strany provozovatele (sítě vysokorychlostního připojení adresních míst obytných budov) 

a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem místní provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 

další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 505 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých 

není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně doposud není zajištěna vysokorychlostní optická 

konektivita. 

134.2. 

K situaci v ZSJ Střítež (ID 325201), která je částí obce Choryně: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje 3 disponibilní přípojky, schopné 
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podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 7 adresních 

míst obytných budov. V rámci sběru dat místní provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámil ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány, ve kterých nehodlá v této ZSJ vybudovat do konce 

roku 2020 jakékoli další vysokorychlostní přípojky, takže celkový počet 3 disponibilních přípojek se 

nezmění. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat 

dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do 

intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. V ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud 

není k dispozici vysokorychlostní optická konektivita. 

 

135. Obec Liptál 

 

Obec Liptál neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 544396), pět ZSJ.  

135.1. 

V ZSJ Liptál (ID 84760) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 179 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 421 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek představuje 

26 % pokrytí ze strany provozovatele (sítě vysokorychlostního připojení adresních míst obytných budov) 

a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem místní provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 

další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 802 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých 

není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

135.2. 

K situaci v ZSJ Kopřivné (ID 84751), která je částí obce Liptál: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 18 

adresních míst obytných budov. V rámci sběru dat provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámil ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány, ovšem hodlá vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 

celkem pouze 2 vysokorychlostní přípojky, což pokrytí ZSJ výrazně nezmění. To znamená, že tato ZSJ 

bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do 

ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

135.3. 

K situaci v ZSJ Na Odrách (ID 84778), která je částí obce Liptál: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 17 

adresních míst obytných budov. V rámci sběru dat se neozval jakýkoli provozovatel lokálních sítí 
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elektronických komunikací, který by měl zájem o pokrytí této ZSJ. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále 

patřit mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

135.4. 

K situaci v ZSJ U Pavelů (ID 84786), která je částí obce Liptál: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje pouze 1 disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 18 

adresních míst obytných budov, takže míra pokrytí adresních míst obytných budov je cca 5,6%. V rámci 

sběru dat se neozval jakýkoli provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací, který by měl zájem 

zvětšit pokrytí této ZSJ. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále patřit mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné 

čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do 

intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud 

není vysokorychlostní optická konektivita. 

135.5. 

K situaci v ZSJ V Lůžku (ID 84794), která je částí obce Liptál: tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé 

ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 21 

adresních míst obytných budov. V rámci sběru dat se neozval jakýkoli provozovatel lokálních sítí 

elektronických komunikací, který by měl zájem řešit pokrytí této ZSJ. To znamená, že tato ZSJ bude i 

nadále patřit mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do 

ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

 

136. Obec Rajnochovice 

 

Obec Rajnochovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 588920), sedm ZSJ. 

136.1. 

V ZSJ Rajnochovice (ID 139009) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 112 

disponibilních přípojek jednoho operátora sítě, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 142 adresních míst obytných budov, 

a uvedený počet přípojek tak představuje cca 46 % pokrytí ze strany provozovatele (sítě 

vysokorychlostního připojení adresních míst obytných budov) a proto je tato ZSJ z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako plně pokrytá „černá 

ZSJ“ (neboť v obci působí dvě konkurenční síťové infrastruktury). V rámci sběru dat místní provozovatelé 

lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány – mají plán 

vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 151 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované 

výstavby řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 
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vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně 

již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

136.2. 

K situaci v ZSJ Rosošné (ID 139017), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti 

charakter „bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje 9 disponibilních 

přípojek, schopných podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu a 

přípojky pokrývají adresní místa (18) obytných budov z 33 %. V rámci sběru dat 2 provozovatelé 

lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat 

v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout jen 10 disponibilních 

přípojek. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat 

dotační podporu pro výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Tato ZSJ patří do intervenční 

oblasti Javorníky – Karpaty. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není 

vysokorychlostní optická konektivita. 

136.3. 

K situaci v ZSJ Vičanov (ID 139025), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti 

charakter „bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli 

disponibilní přípojku vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 9 adresních míst obytných budov. 

V rámci sběru dat 1 provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ s tím, že v ZSJ 

nehodlá vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout jen 

1 disponibilní přípojku. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je 

možné čerpat dotační podporu pro výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Tato ZSJ patří 

do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

136.4. 

K situaci v ZSJ Pod Sochovou (ID 138967), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti 

charakter „bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli 

disponibilní přípojku vysokorychlostního připojení k internetu. V ZSJ je 5 adresních míst obytných budov. 

V rámci sběru dat 1 provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ s tím, že v ZSJ 

hodlá vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 5 nových přípojek vysokorychlostního připojení. To znamená, 

že tato ZSJ bude sice mít nabídku vysokorychlostního připojení, ale nebude zde konkurence více 

provozovatelů sítí, a proto bude tato nadále řazena mezi „šedé ZSJ“ u kterých ovšem již není možné 

čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

136.5. 

K situaci v ZSJ Košovy (ID 138975), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti charakter 

„bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje jen 1 disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu a přípojky 

pokrývají adresní místa (9) obytných budov z 11 %. V rámci sběru dat 2 provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce 

roku 2020 další 2 přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout jen 3 disponibilních přípojek. To 

znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu 

pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Tato ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky 
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– Karpaty. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní 

optická konektivita. 

136.6. 

K situaci v ZSJ Kotáry (ID 138983), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti charakter 

„bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje jen 1 disponibilní přípojku, 

schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu, ovšem ta 

není přivedena do objektu určeného k bydlení. V ZSJ je 8 adresních míst obytných budov. V rámci sběru 

dat provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ se svými dalšími rozvojovými 

plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další 2 přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout jen 

3 disponibilních přípojek. Pokrytí ZSJ se tak výrazně nezmění. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále 

zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do 

ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

136.7. 

K situaci v ZSJ Paseky (ID 138991), která je částí obce Rajnochovice: tato ZSJ má v současnosti charakter 

„bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje jen 4 disponibilní přípojky, 

ovšem ty podle deklarace provozovatele nejsou schopné poskytnout vysokorychlostní připojení 

k internetu. V ZSJ je 13 adresních míst obytných budov. Ty dosud sítěmi vysokorychlostního připojení 

pokryté nejsou. V rámci sběru dat provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ, 

že v ZSJ hodlá do konce roku 2020 vybudovat pouze 1 vysokorychlostní přípojku. To znamená, že tato 

ZSJ bude i nadále zařazena mezi „bílé ZSJ“ u kterých je možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto ZSJ patří do intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. Do 

ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není vysokorychlostní optická konektivita. 

 

137. Obec Haluzice 

 

Obec Haluzice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Haluzice (ID 36951) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 50 disponibilních přípojek jednoho operátora sítě, které podle deklarace provozovatele sítě 

umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 39 adresních míst 

obytných budov, a uvedený počet přípojek tak představuje 100 % pokrytí ze strany provozovatele (sítě 

vysokorychlostního připojení adresních míst obytných budov) a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako plně pokrytá „šedá 

ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem 2 další místní provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další 

přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 109 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u 

kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud neexistuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 
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138. Obec Rybí 

 

Naše obec Rybí neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Rybí (ID 

143821) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení třemi operátory, kteří 

zajišťují 159 disponibilních přípojek vysokorychlostního internetu. V ZSJ je evidováno 375 adresních míst 

obytných budov pokrytých z 30,7%. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ 

obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, mají tři operátoři záměr zajistit 

rozsah pokrytí vaší ZSJ na 255 přípojek. Proto je vaše obec/ZSJ zařazena mezi „černé ZSJ“ kde není 

možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce/ZSJ na základě 

dostupných informací doposud není zřízena optická konektivita. 

 

139. Obec Střeň 

 

O zájmu konkrétního operátora nevím. Obec Střeň má zájem vybudovat a fyzicky vlastnit optickou síť, 

kterou bude dále pronajímat (v horším případě i provozovat). Cetin má optickou přípojku vyvedenou 

na pozemku p. č. 369 v k. ú. Střeň. Přípojné místo se nachází na návsi. Po obci jsou rozvedeny metalické 

kabely v majetku společnosti Cetin. 

 

Vypořádání připomínky: nejprve dovolte obecné vypořádání, které souvisí se situací v obci. V ZSJ Střeň 

(ID 101419) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 722 disponibilních přípojek, které 

podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ 

existenci 181 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak představuje 100 % pokrytí 

ze strany provozovatelů (sítě vysokorychlostního připojení adresních míst obytných budov) a proto je 

tato ZSJ z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena 

jako plně pokrytá „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem místní provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce 

roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 948 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby rovněž 

zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně 

již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

Co se týká zájmu obce stát se investorem a provozovatelem vlastní optické sítě. Taková možnost 

samozřejmě existuje, ovšem MPO takovou aktivitu vzhledem k výše uvedenému stavu pokrytí obce 

nemůže ze stávajícího programu OP PIK dotačně podpořit. Pokud obec takovou síť vybuduje, 

doporučujeme se řídit doporučeními zkušeného projektanta a lidí, kteří mají s takovou investicí 

zkušenosti. Jistě nebude na škodu, pokud si prohlédnete poměrně detailní materiály, připravené MPO 

pro první kolo dotační výzvy, které najdete v archivu webu veřejná konzultace. Když bude síť dokončena, 
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bude nutno najít jejího provozovatele. To může být společnost, která je např. dceřinou společností obce 

a její legální stav nebrání tomu, aby mohla provozovat veřejnou síť elektronických komunikací, nebo 

jiný subjekt, který takové oprávnění má. Obec takový subjekt musí vybrat na základě koncesní smlouvy, 

což je poněkud složitější postup, než běžné výběrové řízení a podobá se to situaci, kdy obec hledá 

provozovatele jiné sítě na svém území (například vodovodu). Tento subjekt by potom zajistil provoz sítě 

podle požadavků vyplývajících z platné legislativy – vedle Zákona o elektronických komunikacích 

v platném znění jsou to také požadavky ČTÚ a směrnice a rozhodnutí EU, které se k tomuto druhu 

podnikání vážou. Doporučuje se tedy spíše vybudovat (po konzultaci s projektantem) síť inženýrských 

podzemních vedení (kabelových plastových chrániček), které můžete vybranému provozovateli sítě 

(jednomu, nebo více) pronajmout, aby na území obce provozoval služby elektronických komunikací, což 

nemusí být pouze zajištění přístupu k internetu, ale také jiné služby (například síť kabelové TV, nebo 

různé datové služby v obci, sběr dat, řízení a monitoring dopravy apod.).  

 

140. Obec Hoštejn 

 

V naší obci poskytuje internet společnost O2 přes pevnou linku a firma Ing. Jan Rýznar RPS Olšany přes 

wi-fi. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Hoštejn (ID 46159) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

107 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 112 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje 51 % pokrytí ze strany provozovatelů sítě vysokorychlostního připojení 

adresních míst obytných budov a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry 

pokrytí a stavu na konci roku 2017 tedy hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem místní 

provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými 

plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 132 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované 

výstavby rovněž zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

 

141. Obec Ústín 

 

V naší obci má připraven projekt na optickou síť firma Doubrava net s.r.o. Využívá rekonstrukčních 

prací v obci (chodníky) a postupně připravuje větve. Prozatím se jedná jen o pokládku do země, nikoliv 

provoz. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Ústín (ID 175421) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

465 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 142 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje 98 % pokrytí ze strany čtyř provozovatelů sítě vysokorychlostního připojení 
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obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 tedy hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem celkem 4 provozovatelé 

lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat 

v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 494 disponibilních 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby rovněž 

zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Na základě dostupných informací v ZSJ pravděpodobně již je k 

dispozici aktivní vysokorychlostní optické připojení. 

 

142. Městys Brodek u Přerova 

 

Neregistrujeme zájem komerčního subjektu pokrýt obec vysokorychlostním internetem, optický kabel 

ČD Telematika Olomouc-Přerov prochází katastrem. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 512800), dvě ZSJ.  

142.1. 

V ZSJ Brodek u Přerova (ID 12751) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 485 

disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 501 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek 

představuje 64 % pokrytí ze strany provozovatele (sítě vysokorychlostního připojení adresních míst 

obytných budov) a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat místní provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány – mají plán vybudovat v ZSJ do 

konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 694 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované výstavby řazena mezi 

„černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně je zajištěna vysokorychlostní 

optická konektivita. 

142.2. 

K situaci v ZSJ Luková (ID 89036): tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé ZSJ“, protože na základě 

sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ není evidována žádná disponibilní přípojka, schopná podle deklarace 

provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu. V ZSJ je 71 adresních míst obytných 

budov. V rámci sběru dat místní provozovatel lokálních sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ se 

svými dalšími rozvojovými plány, ve kterých hodlá v této ZSJ vybudovat do konce roku 81 disponibilních 

přípojek. To znamená, že tato ZSJ bude zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých je není možné čerpat 

dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. V ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není k dispozici vysokorychlostní optická konektivita. 

 

143. Obec Klopotovice 

 

Neregistrujeme zájem komerčního subjektu pokrýt obec vysokorychlostním internetem, zároveň 

neregistrujeme optickou přípojku vedoucí naším katastrem. 
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Vypořádání připomínky: v ZSJ Klopotovice (ID 66567) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 340 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 94 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje 99 % pokrytí ze strany jednoho provozovatele sítě vysokorychlostního připojení 

adresních míst obytných budov a proto je tato ZSJ z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry 

pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem 2 

provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými 

plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 451 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ je z hlediska plánované 

výstavby rovněž zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud neexistuje vysokorychlostní optická konektivita. 

 

144. Obec Prosenice 

 

Na území naší obce neexistuje optická přípojná síť, neregistrujeme zájem komerčně pokrýt území naší 

obce vysokorychlostním internetem. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 517151), tři ZSJ. 

144.1. 

V ZSJ Prosenice (ID 133281) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 75 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 124 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak 

představuje cca 49% pokrytí ze strany jednoho provozovatele sítě vysokorychlostního připojení 

adresních míst obytných budov a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry 

pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem 4 provozovatelé 

lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat 

v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 423 disponibilních 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ musí být nadále zařazena mezi „černé 

ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně doposud neexistuje 

vysokorychlostní optická konektivita. 

144.2. 

K situaci v ZSJ Proseničky (ID 133299), která je částí obce Prosenice: tato ZSJ má v současnosti charakter 

„černé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje 138 disponibilních přípojek, 

schopných podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu a přípojky 

pokrývají adresní místa (119) obytných budov z 58 %. V rámci sběru dat 5 provozovatelů lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce 

roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 690 disponibilních přípojek. To 

znamená, že tato ZSJ bude i nadále zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační 
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podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných 

informací velmi pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

144.3. 

K situaci v ZSJ Prosenice – u nádraží (ID 133272), která je částí obce Prosenice: tato ZSJ má v současnosti 

charakter „bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ neregistruje jakoukoli 

disponibilní přípojku, schopnou podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK uvádí, že v obci je 12 adresních míst obytných budov. V rámci sběru dat ale 4 

provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými 

plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 109 

disponibilních přípojek. To znamená, že tato ZSJ bude pravděpodobně zařazena mezi „černé ZSJ“ kde 

není možné čerpat dotační podporu pro výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na 

základě dostupných informací velmi pravděpodobně dosud neexistuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

146. Obec Chvalčov 

 

Obec Chvalčov neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 556866), tři ZSJ.  

146.1. 

V ZSJ Chvalčov (ID 54895) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 150 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 178 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak 

představuje cca 64 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst obytných 

budov a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci 

roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 3 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 260 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ musí být nadále zařazena mezi „černé ZSJ“ u 

kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

146.2. 

K situaci v ZSJ Chvalčova Lhota (ID 54909). ZSJ má charakter „černé ZSJ“, protože na základě sběru dat 

k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje 272 disponibilních přípojek, schopných podle deklarace provozovatele 

poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu a přípojky pokrývají adresní místa (363) obytných 

budov z 56 %. V rámci sběru dat 3 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ 

se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový 

počet by mohl dosáhnout až 534 disponibilních přípojek. To znamená, že tato ZSJ bude i nadále 

zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí 
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vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně 

již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

146.3. 

K situaci v ZSJ Lázně (ID 54917). Tato ZSJ má v současnosti charakter „bílé ZSJ“, protože na základě 

sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje jen 13 disponibilních přípojek, schopných podle deklarace 

provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu a přípojky pokrývají adresní místa  (33) 

obytných budov z 30 %. V rámci sběru dat 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, 

takže celkový počet by mohl dosáhnout až 41 disponibilních přípojek. To znamená, že počet 

disponibilních vysokorychlostních přípojek překročí stanovený limit a tato ZSJ bude nadále zařazena 

mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Podle dostupných informací zatím nelze rozhodnout, zda do ZSJ již vede optická 

konektivita. 

 

147. Obec Lhota u Vsetína 

 

Obec Lhota u Vsetína neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 556866), dvě ZSJ.  

147.1. 

V ZSJ Lhota u Vsetína (ID 81248) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 288 

disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 253 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek 

tak představuje cca 65-ti % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) obytných budov a 

proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce roku 2020 

další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 824 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Proto tato ZSJ musí být nadále zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné 

čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací velmi pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 

147.2. 

K situaci v ZSJ Lhotské Paseky (ID 81256), která je částí obce Lhota u Vsetína. Tato ZSJ má charakter 

„bílé ZSJ“, protože na základě sběru dat k 31.12.2017 zde ČTÚ registruje pouze 5 disponibilních přípojek, 

schopných podle deklarace provozovatele poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu, ale tyto 

přípojky pokrývají pouze 2 adresní místa obytných budov v ZSJ. V souladu s pravidly sběru dat tak v této 

lokalitě evidujeme pouze 2 pokrytá adresní místa obytných budov, což představuje míru pokrytí 11%. 

V rámci sběru dat 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

dalšími rozvojovými plány vybudovat v ZSJ do konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by 

mohl dosáhnout až sedmi disponibilních přípojek. To je však stále málo k tomu, aby to mohlo změnit 

indikativní zabarvení ZSJ, takže tato lokalita bude i nadále považována za bílou a je zde proto možné 
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využít možnosti čerpání dotační prostředků k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního připojení 

k internetu, a to v rámci intervenční oblasti Javorníky – Karpaty. 

 

148. Obec Loučka 

 

Obec Loučka neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 585432), dvě ZSJ.  

148.1. 

V ZSJ Loučka (ID 86983) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) pouze 1 disponibilní 

přípojku, která podle deklarace provozovatele sítě umožňuje vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 128 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak 

představuje méně, než 1% pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst 

obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 195 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ musí být nadále zařazena mezi „černé ZSJ“ u 

kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně dosud neexistuje vysokorychlostní 

optická konektivita. 

148.2. 

K situaci v ZSJ Loučka II. (ID 198455), která je částí obce Loučka. Tato ZSJ má sice charakter „bílé ZSJ“, 

ale ČÚZK v této ZSJ neeviduje žádná adresní místa obytných budov, a proto zde není možné alokovat 

jakékoli dotační prostředky státní podpory pro výstavbu a modernizaci sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. 

 

149. Obec Jalubí 

 

Obec Jalubí neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Jalubí (ID 56596) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

705 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 361 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje cca 61 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst 

obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé šesti lokálních 

sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do 

konce roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 2173 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ bude i nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých 
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není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací velmi pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

150. Obec Velehrad 

 

Obec Velehrad neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Velehrad (ID 177679) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 280 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 291 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje cca 60% pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst 

obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 další přípojky, takže celkový počet by mohl dosáhnout až 395 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Proto tato ZSJ bude i nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých 

není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 

na základě dostupných informací velmi pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická 

konektivita. 

 

 

151. Městys Polešovice 

 

Městys Polešovice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Polešovice (ID 125253) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 618 disponibilních přípojek, která podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 681 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje cca 60 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst 

obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 7 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 celkem až 1823 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu, takže tato 

ZSJ bude i nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační podporu pro výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi 

pravděpodobně již existuje vysokorychlostní optická konektivita. 
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152. Obec Hvozdná 

 

Obec Hvozdná neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Hvozdná (ID 50318) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) 171 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 398 adresních míst obytných budov, a uvedený počet 

přípojek tak představuje cca 30 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst 

obytných budov a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu 

na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 6 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 celkem až 1803 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu, takže 

charakter ZSJ se změní a tato ZSJ bude nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat 

dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

153. Obec Bařice-Velké Těšany 

 

Obec Bařice-Velké Těšany neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 583300), dvě ZSJ. 

 

 

153.1. 

V ZSJ Bařice (ID 1040) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) pouze 1 disponibilní 

přípojku, která podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 85 adresních míst obytných budov, a uvedený počet přípojek tak 

představuje cca 1 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst obytných 

budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci 

roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat v obci do konce 

roku 2020 celkem až 298 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu, takže 

charakter ZSJ se změní a tato ZSJ bude nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat 

dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

153.2. 

K situaci v ZSJ Velké Těšany (ID 1058): zde neregistrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

jakoukoli disponibilní přípojku vysokorychlostního připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 85 

adresních míst obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry 

pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 
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3 lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány vybudovat 

v obci do konce roku 2020 celkem až 192 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu 

k internetu, takže charakter ZSJ se změní a tato ZSJ bude nadále řazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není 

možné čerpat dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na 

základě dostupných informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní 

konektivita. 

 

154. Obec Nedakonice 

 

Obec Nedakonice neeviduje na svém katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Nedakonice (ID 102148) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru 

dat ČTÚ) 559 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 491 adresních míst obytných budov, 

a uvedené počty přípojek reprezentují cca 80 % pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) 

adresních míst obytných budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry 

pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“.  V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 

šesti lokálních sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány postavit 

v obci do konce roku 2020 celkem až 1207 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu 

k internetu, takže ZSJ bude i nadále zařazena mezi „černé ZSJ“ u kterých není možné čerpat dotační 

podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně již existuje aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

 

155. Obec Slatina 

 

Naše obec Slatina neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Slatina (ID 149691) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) pouze 4 disponibilní přípojky, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 112 adresních míst obytných budov, což představuje 

necelé 4% pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst obytných budov, a 

proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „bílá ZSJ“.  V rámci sběru dat ovšem 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány postavit v obci do konce roku 2020 

celkem 20 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu, ale tento počet je 

nedostatečný k tomu, aby ZSJ mohla být zařazena mezi „černé ZSJ“. Proto i pro další období bude mít 

tato ZSJ status „bílá“, a je proto zařazena do intervenční oblasti Podyjí, kde je možno předkládat 

projekty požadující dotační podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ 
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na základě dostupných informací pravděpodobně dosud neexistuje aktivní optická vysokorychlostní 

konektivita. 

 

156. Obec Šumná 

Naše obec Šumná neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti vaší obce Šumná 

(ZSJ 164259) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení do celkem 180 

adresních míst obytných budov. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které ČTÚ 

obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, je plánováno zvýšit počet přípojek 

ve vaší obci, kde bude možné nabídnout službu vysokorychlostního (NGA) připojení k internetu na 

celkem 547 disponibilních přípojek do celkově 184 adresních míst v obytných budovách. Proto vaše obec 

nemohla být zařazena mezi „bílé ZSJ“ kde by bylo možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě 

vysokorychlostního připojení. Z dostupných dat nevyplývá, zda do obce již byla zřízena optická 

konektivita, je to však pravděpodobné. 

 

157. Obec Orlovice 

 

Naše obec Orlovice neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet 30+Mbps/100+Mbps a ani neexistuje optická přípojná síť do katastru naší 

obce 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Orlovice (ID 112593) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 1168 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 162 adresních míst obytných budov, 

což představuje 100% pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) obytných budov, a proto 

je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 

hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem 2 provozovatelé lokálních sítí elektronických 

komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by 

v ZSJ mohlo existovat pokrytí až 1200 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a 

ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU i nadále zařazena 

mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ součástí žádné z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. 

Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud neexistuje aktivní optická 

vysokorychlostní konektivita. 

 

158. Obec Desná 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 



 

94 
 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Desná u Litomyšle (ID 25631) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín 

sběru dat ČTÚ) celkem 58 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 134 adresních míst obytných budov, 

což představuje 28% pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst obytných 

budov, a proto je tato ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci 

roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé lokálních sítí 

elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány a z nich vyplývá, že 

do 31.12.2020 by v ZSJ mohlo existovat pokrytí až 203 disponibilních přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU 

nadále zařazena mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. V ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně doposud není aktivní 

optická vysokorychlostní konektivita. 

 

 

159. Městys Dolní Čermná 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 580112), dvě ZSJ. 

159.1. 

V ZSJ Dolní Čermná (ID 28886) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 1504 

disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 382 adresních míst obytných budov, což představuje 100% 

pokrytí (přístupem k síti vysokorychlostního připojení) adresních míst obytných budov, a proto je tato 

ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena 

jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými dalšími rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mohlo 

existovat pokrytí až 2423 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí 

být (jako vysoce konkurenční trh) z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU 

nadále zařazena mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací velmi pravděpodobně již existuje aktivní 

optická vysokorychlostní konektivita. 

159.2. 

K situaci v ZSJ Jakubovice (ID 56570): tato ZSJ je k 31.12.2017 plně (100%) pokrytá sítěmi 

vysokorychlostního přístupu k internetu (56 disponibilních přípojek) a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako 

„černou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 46 adresních míst v obytných budovách. Na konci roku 2020 by se však 

mělo pokrytí ZSJ ještě zlepšit, ČTÚ zde eviduje plány 2 provozovatelů vybudovat celkem až 71 přípojek 

vysokorychlostního přístupu, což znamená, že ZSJ by měla i nadále spadat mezi „černé ZSJ“. Z 

uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by 



 

95 
 

bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě 

dostupných informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

160. Obec Holetín 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 571440), dvě ZSJ. 

160.1. 

V ZSJ Dolní Holetín (ID 41122) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) pouze 4 

disponibilní přípojky, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 140 adresních míst obytných budov, což představuje pokrytí 

(přístupem k síti vysokorychlostního připojení) pro 2% adresních míst obytných budov, a proto je tato 

ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena 

jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé pěti sítí elektronických komunikací seznámili 

ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí 

(301 disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska 

ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých 

existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených 

důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné 

dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. V ZSJ na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

160.2. 

K situaci v ZSJ Horní Holetín (ID 41131): tato ZSJ je k 31.12.2017 zcela nepokrytá sítěmi 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 

177 adresních míst v obytných budovách. Na konci roku 2020 by se však mělo pokrytí ZSJ výrazně 

zlepšit, ČTÚ zde eviduje plány pěti provozovatelů vybudovat nových až 315 přípojek vysokorychlostního 

přístupu, což znamená, že ZSJ by měla nadále spadat mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže 

být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. V ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

161. Obec Horní Újezd 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 572365), tři ZSJ. 

161.1. 

V ZSJ Horní Újezd (ID 44504) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) pouze 2 disponibilní 

přípojky, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 
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ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 68 adresních míst obytných budov, což představuje pokrytí (přístupem k síti 

vysokorychlostního připojení) pro 3% adresních míst obytných budov a proto je tato ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. 

V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí (106 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany 

plánované investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje 

konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

161.2. 

K situaci v ZSJ Cikov (ID 44491): tato ZSJ je k 31.12.2017 téměř nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu (je zde registrována 1 přípojka s parametry vysokorychlostního připojení, což 

představuje 3% adresních míst obytných budov) a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde 

eviduje 40 adresních míst v obytných budovách. Na konci roku 2020 by se však mělo pokrytí ZSJ zlepšit, 

ČTÚ zde eviduje plány 4 provozovatelů vybudovat nových 60 přípojek vysokorychlostního přístupu, což 

znamená, že ZSJ by měla nadále spadat mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu.  

161.3. 

K situaci v ZSJ Víska (ID 44512): tato ZSJ je k 31.12.2017 jen slabě pokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu (je zde registrováno 5 přípojek s parametry vysokorychlostního připojení, což 

představuje 9% adresních míst obytných budov) a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde 

eviduje 46 adresních míst v obytných budovách. Na konci roku 2020 by se však mělo pokrytí ZSJ zlepšit, 

ČTÚ zde eviduje plány 4 provozovatelů vybudovat nových 62 přípojek vysokorychlostního přístupu, což 

znamená, že ZSJ by měla nadále spadat mezi „černé ZSJ“. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu.  

 

 

162. Obec Kameničky 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 571571), tři ZSJ.  

162.1. 

V ZSJ Kameničky (ID 62669) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 165 disponibilních 

přípojek, které by podle deklarace provozovatelů sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 241 adresních míst obytných budov, což představuje pokrytí (přístupem 

k síti vysokorychlostního připojení) pro 51% adresních míst obytných budov a proto je tato ZSJ z hlediska 
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pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. 

V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 3 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí (339 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany 

plánované investice a v souladu s pravidly EU i nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje 

konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. V ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně pravděpodobně je aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

162.2. 

K situaci v ZSJ Filipov (ID 34479): tato ZSJ je k 31.12.2017 téměř nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu (jsou zde registrovány 2 přípojky s parametry vysokorychlostního připojení, což 

představuje 6% adresních míst obytných budov) a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde 

eviduje 35 adresních míst v obytných budovách. Protože by se zřejmě na konci roku 2020 pokrytí ZSJ 

příliš nezlepšilo, ČTÚ zde eviduje plány nových 15-ti přípojek vysokorychlostního přístupu, což znamená, 

že ZSJ by byla i nadále musela spadat mezi „bílé ZSJ“, je tato lokalita zařazena do intervenční oblasti 

Žďárské vrchy a nová výstavba vysokorychlostní sítě v této lokalitě může být podpořena dotační 

podporou v rámci OPPIK. . V ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně doposud není aktivní 

optická vysokorychlostní konektivita. 

162.3. 

K situaci v ZSJ Ovčín (ID 34487): tato ZSJ je k 31.12.2017 zcela nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a ZSJ je tedy nutno hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 11 adresních míst 

v obytných budovách. Na konci roku 2020 zde provozovatelé seznámili s plánem vybudovat zde pouze 

1 vysokorychlostní přípojku a pokrytí ZSJ by se tedy nezlepšilo, proto je tato lokalita zařazena do 

intervenční oblasti Žďárské vrchy a nová výstavba vysokorychlostní sítě v této lokalitě může být 

podpořena dotační podporou v rámci OPPIK. V ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

doposud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

 

163. Obec Karle 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 571822), dvě ZSJ. 

163.1. 

V ZSJ Karle (ID 63240) neregistrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) jakoukoli disponibilní 

přípojku, která by podle deklarace provozovatele sítě umožňovala vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 114 adresních míst obytných budov, a proto ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. 

V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 3 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí (125 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany 
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plánované investice a v souladu s pravidly EU zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje 

konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

163.2. 

K situaci v ZSJ Ostrý Kámen (ID 63258): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 30 adresních míst 

v obytných budovách. Ovšem na konci roku 2020 zde ČTÚ eviduje plány nových 34 přípojek 

vysokorychlostního přístupu, což znamená, že výhledově je nutno tuto ZSJ hodnotit jako „černou ZSJ“. 

Proto (z důvodu ochrany plánovaných investic 2 provozovatelů sítí) tato ZSJ nemůže být zařazena do 

jakékoli intervenční oblasti a plánovaná výstavba vysokorychlostní sítě v této lokalitě nemůže být 

podpořena dotační podporou v rámci OPPIK. 

 

164. Obec Libecina 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 580562), tři ZSJ. 

164.1. 

V ZSJ Libecina (ID 81850) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 33 

disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 71 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek 

NGA sítě tak pokrývá 35% z adresních míst obytných budov, a proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení 

procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat 

ovšem provozovatelé 3 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí (104 disponibilních přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

164.2. 

K situaci v ZSJ Javorníček (ID 81841): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 8 adresních míst 

v obytných budovách. Ovšem na konci roku 2020 zde ČTÚ eviduje plány nových 12-ti přípojek 

vysokorychlostního přístupu, což znamená, že výhledově je nutno tuto ZSJ hodnotit jako „černou ZSJ“. 

Proto (z důvodu ochrany plánovaných investic) tato ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli intervenční 

oblasti a plánovaná výstavba vysokorychlostní sítě v této lokalitě nemůže být podpořena dotační 

podporou v rámci OPPIK. 
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164.3. 

K situaci v ZSJ Pustinky (ID 81868): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 15 adresních míst 

v obytných budovách. Ovšem na konci roku 2020 zde ČTÚ eviduje plány nových 17-ti přípojek 

vysokorychlostního přístupu, což znamená, že výhledově je nutno tuto ZSJ hodnotit jako „černou ZSJ“. 

Proto (z důvodu ochrany plánovaných investic) tato ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli intervenční 

oblasti a plánovaná výstavba vysokorychlostní sítě v této lokalitě nemůže být podpořena dotační 

podporou v rámci OPPIK. 

 

165. Obec Malé Výkleky 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Malé Výkleky (ID 55697) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru 

dat ČTÚ) celkem 10 disponibilních přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují 

vysokorychlostní připojení k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 48 adresních míst obytných budov. 

Uvedený počet přípojek NGA sítě tak pokrývá 17% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem provozovatelé 4 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být zlepšené pokrytí (60 

disponibilních přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany 

plánované investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje 

konkurenční soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

166. Obec Míčov-Sušice 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 571822), pět ZSJ.  

166.1. 

V ZSJ Míčov (ID 93882) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 57 disponibilních 

přípojek, které podle deklarace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní připojení k internetu. 

ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 65 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě tak 

pokrývá 52% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální 

míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“. V rámci sběru dat ovšem 

provozovatelé 2 sítí elektronických komunikací navíc seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich 

vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být plné pokrytí (126 disponibilních přípojek vysokorychlostního 
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přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly 

EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční soutěž poskytovatelů služby 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud není aktivní 

optická vysokorychlostní konektivita. 

166.2. 

K situaci v ZSJ Sušice (ID 93904) registrujeme zde ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 11 

disponibilních přípojek, které podle informace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 34 adresních míst obytných budov. Proto ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“.  

V rámci sběru dat ale provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 bude v ZSJ vybudováno 48 přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a v souladu s pravidly EU 

přeřazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje pokrytí poskytovatelů služby vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně dosud neexistuje optická 

vysokorychlostní konektivita. 

166.3. 

K situaci v ZSJ Zbyslavec (ID 93912) registrujeme zde ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 12 

disponibilních přípojek, které podle informace provozovatele sítě umožňují vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 33 adresních míst obytných budov. Proto ZSJ je z hlediska 

pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“.  

V rámci sběru dat ale provozovatelé sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 bude v ZSJ vybudováno 40 přípojek vysokorychlostního 

přístupu k internetu (2 různé infrastruktury) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice 

a v souladu s pravidly EU přeřazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje pokrytí poskytovatelů služby 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných informací pravděpodobně dosud neexistuje 

optická vysokorychlostní konektivita. 

166.4. 

K situaci v ZSJ Rudov (ID 93891): tato ZSJ je k 31.12.2017 jen slabě pokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu (registrujeme zde 1 přípojku s vlastnostmi vysokorychlostního připojení, což činí 

cca 9% všech adresních míst obytných budov v ZSJ) a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK 

zde eviduje 11 adresních míst v obytných budovách. Stejná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i 

na konci roku 2020 (ČTÚ zde eviduje plány pouze jedné přípojky vysokorychlostního přístupu, což 

nestačí ke změně stavu ZSJ z bílé na šedou) a právě proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované 

(NIO) intervenční oblasti Železné hory, aby zájemci o výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli 

být podpořeni dotační podporou v rámci OPPIK. 
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166.5. 

K situaci v ZSJ Jetonice (ID 93874): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 12 adresních míst 

v obytných budovách. Podobná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 (ČTÚ zde 

eviduje plány pouze 9-ti přípojek vysokorychlostního přístupu, což ale již stačí ke změně stavu ZSJ z bílé 

na šedou a právě proto tato „šedá ZSJ“ nemůže být zařazena do jakékoli navrhované (NIO). 

 

167. Obec Studnice 

 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 572322), tři ZSJ. 

167.1. 

V ZSJ Studnice (ID 158496) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) celkem 42 

disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatelů sítě umožňujících vysokorychlostní připojení 

k internetu. ČÚZK eviduje v ZSJ existenci 158 adresních míst obytných budov. Uvedený počet přípojek 

NGA sítě tak pokrývá jen 30% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci 

sběru dat ovšem provozovatelé 3 sítí elektronických komunikací navíc seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ mělo být plné pokrytí (273 disponibilních 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční 

soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu.  Z uvedených důvodů nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

 

167.2. 

K situaci v ZSJ Košinov (ID 158488): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 27 adresních míst 

v obytných budovách. Stejná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 a právě 

proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované (NIO) intervenční oblasti Žďárské vrchy, aby zájemci o 

výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli být podpořeni dotační podporou v rámci OPPIK. 

167.3. 

K situaci v ZSJ Zalíbené (ID 158500): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 22 adresních míst 

v obytných budovách. Podobná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 (ČTÚ zde 

eviduje plány pouze 6-ti přípojek vysokorychlostního přístupu, což nestačí ke změně stavu ZSJ z bílé na 

šedou) a právě proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované (NIO) intervenční oblasti Žďárské vrchy, 
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aby zájemci o výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli být podpořeni dotační podporou 

v rámci OPPIK. 

 

168. Obec Norberčany 

 

O zájmu nějakého operátora komerčně pokrýt území naší obce do 31.12.2020 nevíme. Optická 

přípojná síť existuje pouze v obci Norberčany, v místní části Trhavice také, ale v místní části Stará Libavá 

a Nová Véska je pouze kabelové připojení, optická přípojná síť tam neexistuje. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v oblasti vaší obce (ID 597686), čtyři ZSJ.  

168.1. 

V ZSJ Norberčany (ID 104779) neregistrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) jakoukoli 

disponibilní přípojku, která by podle informace provozovatele sítě umožňovala vysokorychlostní 

připojení k internetu. ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 44 adresních míst obytných budov. Proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ale 1 provozovatel sítí elektronických komunikací seznámil ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 bude v ZSJ vybudováno 38 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „šedé ZSJ“, ve kterých existuje pokrytí poskytovatelů 

služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do 

žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce Norberčany na základě dostupných informací 

pravděpodobně doposud není optická vysokorychlostní konektivita. 

168.2. 

K situaci v ZSJ Nová Véska (ID 106038): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 14 adresních míst 

v obytných budovách. Stejná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 a právě 

proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované (NIO) intervenční oblasti Střední Morava, aby zájemci 

o výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli být podpořeni dotační podporou v rámci OPPIK. 

 

168.3. 

K situaci v ZSJ Trhavice (ID 104787): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 18 adresních míst 

v obytných budovách. Podobná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 a právě 

proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované (NIO) intervenční oblasti Střední Morava, aby zájemci 

o výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli být podpořeni dotační podporou v rámci OPPIK. 

168.4. 

K situaci v ZSJ Stará Libavá (ID 153788): tato ZSJ je k 31.12.2017 nepokrytá sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu a je nutno ji tedy hodnotit jako „bílou ZSJ“. ČÚZK zde eviduje 56 adresních míst 

v obytných budovách. Podobná situace by v této ZSJ pravděpodobně byla i na konci roku 2020 a právě 

proto je tato „bílá ZSJ“ zařazena do navrhované (NIO) intervenční oblasti Střední Morava, aby zájemci 

o výstavbu vysokorychlostní sítě v této lokalitě mohli být podpořeni dotační podporou v rámci OPPIK. 
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169. Obec Biskupice 

Nevím o zájmu nějakého operátora pokrýt území obce optickou sítí. Optická síť v katastru naší obce 

není. Něco začíná řešit CETIN, ale nemám žádné bližší informace. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme v současnosti v oblasti ZSJ Biskupice (ID 

4804) pokrytí sítí s deklarovanými parametry vysokorychlostního připojení jedním operátorem, který 

zajišťuje 711 disponibilních přípojek vysokorychlostního internetu. V ZSJ je evidováno 100 adresních 

míst obytných budov pokrytých z 100%. Během následujících let (do 31.12.2020) podle deklarací, které 

ČTÚ obdržel od provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací, mají tři operátoři záměr zajistit 

rozsah pokrytí vaší ZSJ na 849 přípojek. Proto je vaše obec/ZSJ zařazena mezi „černé ZSJ“ kde není 

možné čerpat dotační prostředky k výstavbě sítě vysokorychlostního připojení. Do obce/ZSJ na základě 

dostupných informací doposud není zřízena optická konektivita. 

 

170. Obec Majetín 

 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt obec vysokorychlostním internetem, v současné době nevede 

do obce přípojný kabel. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Majetín (ID 89923) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat ČTÚ) 

celkem 1944 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatelů sítě umožňujících vysokorychlostní 

připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 380 adresních míst obytných budov. Uvedený 

počet přípojek NGA sítě pokrývá 99% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je z hlediska pravidel 

hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako „černá ZSJ“.  V rámci 

sběru dat provozovatelé 2 sítí elektronických komunikací navíc seznámili ČTÚ se svými rozvojovými 

plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 by v ZSJ i nadále mělo být plné pokrytí (2117 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu) a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již 

byla zavedena optická vysokorychlostní konektivita. 

 

171. Obec Otinoves 

 

Nevíme o žádném záměru operátorů vybudovat na území obce Otinoves optickou síť. Přes katastr obce 

Otinoves prochází optický kabel či chráničky, do kterých lze provést jeho zavedení. Není zde zakončen 

rozvaděčem. 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Otinoves (ID 116556) neregistrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) jakoukoli disponibilní přípojku, která by podle informace provozovatele sítě umožňovala 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 139 adresních míst obytných 

budov. Proto ZSJ je z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 
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hodnocena jako „bílá ZSJ“. V rámci sběru dat ale 1 provozovatel sítí elektronických komunikací seznámil 

ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 bude v ZSJ vybudováno 99 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „šedé ZSJ“, ve kterých existuje pokrytí poskytovatelů 

služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do 

žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není aktivní optická vysokorychlostní konektivita. 

 

172. Obec Olbramice 

 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt naši obec vysokorychlostním internetem, kabel naším 

katastrem neprochází 

 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Olbramice (ID 181994) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 192 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatelů sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 72 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 98% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„černá ZSJ“. V rámci sběru dat provozovatelé 2 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se svými 

rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 bude v ZSJ i nadále 192 přípojek 

vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované investice a 

v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

dosud není optická vysokorychlostní konektivita. 

 

 

173. Obec Hartmanice 

Naše obec neeviduje na našem katastrálním území zájem žádného operátora vybudovat 

vysokorychlostní internet. Optická přípojná síť do katastru naší obce neexistuje. 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Hartmanice (ID 37443) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 85 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatelů sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 116 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 47% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. Ovšem v rámci sběru dat provozovatelé 2 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově 102 

přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční 
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soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně dosud není optická vysokorychlostní konektivita. 

 

175. Obec Postřelmov 

Neregistrujeme zájem komerčního subjektu pokrýt naší obec vysokorychlostním internetem. 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Postřelmov (ID 126179) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 835 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 639 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 33% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. Ovšem v rámci sběru dat provozovatelé 5-ti sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 

1804 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, ve kterých existuje konkurenční 

soutěž poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z uvedených důvodů nemůže být 

tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit 

výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací 

pravděpodobně již existuje optická vysokorychlostní konektivita. 

 

176. Obec Velký Újezd 

 

Optická přípojná síť v katastru Velkého Újezdu neexistuje a o žádném zájmu o pokrytí nevíme. 

Vypořádání připomínky: v ZSJ Velký Újezd (ID 179795) registrujeme ke dni 31.12.2017 (termín sběru dat 

ČTÚ) celkem 326 disponibilních přípojek, podle deklarace provozovatele sítě umožňujících 

vysokorychlostní připojení k internetu. Zároveň ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 404 adresních míst obytných 

budov. Uvedený počet přípojek NGA sítě pokrývá 55% z adresních míst obytných budov a proto ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„černá ZSJ“. Navíc, v rámci sběru dat provozovatelé 4 sítí elektronických komunikací seznámili ČTÚ se 

svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 jsou odhodláni v ZSJ vybudovat celkově až 

2277 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a ZSJ tak musí být z hlediska ochrany plánované 

investice a v souladu s pravidly EU i nadále zařazena mezi „černé ZSJ“, kde existuje konkurenční soutěž 

poskytovatelů služby vysokorychlostního přístupu k internetu. Z těchto důvodů nemůže být tato ZSJ 

zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně již 

existuje optická vysokorychlostní konektivita. 
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X.1. Obec Heřmanice  (připomínku zřejmě podal představitel provozovatele sítě, společnosti 

Alberon) 

 

obec Heřmanice - pokryta internetem 30Mbit+ od srpna 2018 (95% pokrytých adresních míst) obec 

Prostřední Lipka - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (90% pokrytých adresních míst) obec Zlatý 

Potok - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (75% pokrytých adresních míst) obec Horní 

Boříkovice - pokryta internetem 30Mbit+ od září 2018 (80% pokrytých adresních míst) obec Horní Lipka 

- plánované pokrytí internetem 30Mbit+ od května 2019 (80% pokrytých adresních míst) 

 

Vypořádání připomínky: děkujeme za indikativní údaje o změně pokrytí sítěmi vysokorychlostního 

přístupu k internetu na území Vaší obce ZSJ Heřmanice ID 133975 a dalších ZSJ, které jsou nyní 

začleněny do navrhované intervenční oblasti Jeseníky-Z. Bohužel takto vyjádřené údaje nemůže MPO 

zařadit se zpětnou platností do sběru dat za rok 2017. Existuje však možnost aktualizovat údaje, 

uvedené ve Veřejné konzultaci. Ovšem, aby to bylo možné na straně MPO (a ČTÚ) zapracovat, 

požadujeme, aby se na nás obrátil provozovatel (provozovatelé) uvedených sítí a zaslali nám tyto 

informace až na úroveň jednotlivých adresních míst, pokrytých novou sítí a tyto informace nám byly 

poskytnuty ve formátu sběru dat ESD (elektronický sběr dat), jaký používá ČTÚ při každoročním 

mapování existence veřejných sítí elektronických komunikací. To se týká i požadavků ČTÚ na parametry 

těchto sítí podle dokumentu ART 172 a Metodiky měření sítí NGA, zveřejněných na webu ČTÚ. Tyto 

údaje nám prosím zašlete na emailovou adresu pripominky@mpo.cz, nejpozději 11.ledna 2019. 

Aktualizované údaje poskytneme rovněž ČTÚ. Budeme-li mít takto doplněné údaje, zařadíme síť do 

sběru dat a doplníme v tomto smyslu podklady pro vyhlášení dotační výzvy, ke které je vyhlášena tato 

veřejná konzultace.  

Uvedený provozovatel svá data o pokrytí zaslal a byly zapracovány. 

 

X.2. Obec Bludov 

 

Neregistrujeme zájem komerčně pokrýt naši obec vysokorychlostním internetem, optická síť prochází 

katastrem, ale možnosti napojení nejsou jisté. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 524891 dvě ZSJ. 

Do obce na základě dostupných informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

V ZSJ Bludov (ID 5819) k datu 31.12.2017 celkem 570 přípojek 3 provozovatelů sítí připojení k internetu, 

které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet službu vysokorychlostního připojení. V ZSJ je 

podle ČÚZK celkem 892 adresních míst obytných budov, které jsou pokryty sítěmi, deklaratorně 

umožňujícími vysokorychlostní připojení z 35%. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 

letech by podle vyjádření provozovatelů sítí měla změnit pokrytí obce a dosavadní status „bílé ZSJ“ se 

tak změní na „černou ZSJ“ a počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu 

stoupne až na 1120. Z výše uvedených důvodů nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních 

oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu 

k internetu.  

mailto:pripominky@mpo.cz
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V ZSJ Bludov - Zámeček (ID 5827) na základě sběru dat ČTÚ skutečně neevidujeme k datu 31.12.2017 

jakékoli vysokorychlostní přípojky. V ZSJ jsou podle ČÚZK pouze 4 adresní místa obytných budov. Pro 

následující 3 roky není v ZSJ plánována žádná výstavba vysokorychlostních sítí.  Z uvedených důvodů je 

tato ZSJ zařazena do intervenční oblasti Jeseníky – Z. v rámci které je možné dotačně podpořit výstavbu 

sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.  

 

X.3. Obec Brodek u Prostějova 

 

Žádný z operátorů neprojevil zájem o pokrytí území naší obce optickou sítí. Pokud vím, tak neexistuje 

přípojná síť do katastru naší obce. 

 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID589322 tři ZSJ. 

V ZSJ Brodek u Prostějova (ID 12734) evidujeme k datu 31.12.2017 celkem 413 přípojek 2 provozovatelů 

sítí připojení k internetu, které podle deklarace provozovatelů sítě umožňují nabízet službu 

vysokorychlostního připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 404 adresních míst obytných budov, které jsou 

pokryty sítěmi, deklaratorně umožňujícími vysokorychlostní připojení z 62%. Proto je tato ZSJ 

hodnocena jako černá – tedy jako místo, kde není registrováno nebezpečí selhání tržních principů. 

Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle vyjádření provozovatelů sítí neměla 

změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že dosavadní status „černé ZSJ“ bude zachován a 

počet disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení k internetu, provozovaný 3-mi operátory 

stoupne až na 837 zejména díky provozovatelů bezdrátového připojení. Z výše uvedených důvodů 

nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně 

podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu. Do obce na základě dostupných 

informací je již pravděpodobně zřízena optická konektivita. 

 

V ZSJ Sněhotice (ID 12742) podle sběru dat ČTÚ neevidujeme k datu 31.12.2017 jakoukoli disponibilní 

přípojku k internetu, která by byla schopna zajistit podle deklarace jejich provozovatelů spolehlivé 

vysokorychlostní připojení. V ZSJ je podle ČÚZK celkem 50 adresních míst obytných budov, která nejsou 

tímto připojením pokryta, a proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je registrováno 

nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření jednoho provozovatele sítě měla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že 

dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „šedou ZSJ“, protože tam plánuje výstavbu celkem 33 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení. Proto nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního 

přístupu k internetu. Do této ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně není optická 

konektivita. 

 

V ZSJ U Sněhotic (ID 325473) podle sběru dat ČTÚ neevidujeme k datu 31.12.2017 jakoukoli disponibilní 

přípojku k internetu, která by byla schopna zajistit podle deklarace jejich provozovatelů spolehlivé 

vysokorychlostní připojení. V ZSJ je podle ČÚZK 7 adresních míst obytných budov, která nejsou tímto 

připojením pokryta a proto je tato ZSJ hodnocena jako bílá – tedy jako místo, kde je registrováno 
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nebezpečí selhání tržních principů. Plánovaná výstavba takových sítí v následujících 3 letech by podle 

vyjádření jednoho provozovatele sítě měla změnit statut pokrytí obce, takže lze předpokládat že 

dosavadní status „bílé ZSJ“ se změní na „šedou ZSJ“, protože tam plánuje výstavbu celkem 8 

disponibilních přípojek vysokorychlostního připojení. Proto nemůže být tato ZSJ zařazena do žádné 

z intervenčních oblastí, v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí 

vysokorychlostního přístupu k internetu. Do této ZSJ na základě dostupných informací pravděpodobně 

není optická konektivita. 

 

X.4a. Obec Františkov nad Ploučnicí 

V uveřejněných mapových podkladech (Veřejná konzultace k NIO) je znázorněno pokrytí obce 

Františkov nad Ploučnicí optickými sítěmi, částečně pokrytí rozvody metalických sdělovacích kabelů a 

signál bezdrátového připojení se pohybuje na hranici 100Mbit/s. 

Chtěl bych Vás upozornit, že zveřejněná data neodpovídají skutečnosti. 

1. Trasy optických kabelů přes obec nikdy vedeny nebyly. Nejbližší trasy optických kabelů jsou 

v Benešově nad Ploučnicí, v Dolních Habarticích a ve Valkeřicích. 

2. Sítě elektronických komunikací v majetku České telekomunikační infrastruktury jsou v obci 

řešeny nadzemním vedením kabely s metalickým jádrem. Přívodní kabel do obce je řešen 

podzemním kabelovým vedením, kdy část trasy vedení do obce je vedena v souběhu 

s kabelovou trasou ČD Telematika v drážním tělese. Vzdálenost hlavního rozvaděče od 

ústředny, ze které jsou v současné době poskytovány služby elektronických komunikací je 

4,3km. Kvalita poskytovaných služeb odpovídá délce metalického kabelového vedení. 

3. Bezdrátové technologie LTE jsou v obci poskytovány v různé kvalitě vzhledem ke skutečnosti, 

že obec leží v údolí a členitý terén neumožňuje rovnoměrné pokrytí obce signálem. Dalším 

problémem je stabilní signál v případě poskytovaného připojenípřes technologii LTE. Kvalita 

připojení neodpovídá údajům ve zveřejněné přehledové mapě. 

Domnívám se tedy, že data, uvedená v mapovém podkladu neodpovídají skutečnosti a mám obavy, 

že díky těmto špatným podkladům může být obec Františkov nad Ploučnicí poškozena tím, že 

nebude připojení obce řešeno v rámci programu podpory pokrytí „bílých míst“ sítěmi 

vysokorychlostního připojení k internetu. 

Prosím o informaci, zda je možné provést úpravu ve zveřejněných datech na základě takto zaslané 

informace.  

Připomínka, zaslaná MPO prostřednictvím datové schránky, byla digitálně podepsána starostou obce. 

Vypořádání připomínky: na základě sběru dat ČTÚ evidujeme ve vaší obci ID 545899 tři ZSJ.  

X.4a. 1. 

V ZSJ Františkov nad Ploučnicí (ID 34606) podle výsledků sběru dat ČTÚ ke dni 31.12.2017 neexistuje 

jakákoli disponibilní přípojka, která by podle sdělení provozovatelů sítí na území obce umožňovala 

vysokorychlostní připojení k internetu. V tomto ohledu výsledky sběru dat plně odpovídají obsahu Vaší 

připomínky. ČÚZK uvádí v ZSJ existenci 50 adresních míst obytných budov. Vzhledem k tomu, že 

v dané ZSJ (mapování existence pokrytí bylo prováděno na jednotlivé ZSJ) nejsou v současnosti 
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přípojkami sítí elektronických komunikací s parametry, umožňující vysokorychlostní připojení, je ZSJ je 

z hlediska pravidel hodnocení procentuální míry pokrytí a stavu na konci roku 2017 hodnocena jako 

„bílá ZSJ“. Nicméně, v rámci sběru dat provozovatelé lokálních sítí elektronických komunikací 

seznámili ČTÚ se svými rozvojovými plány a z nich vyplývá, že do 31.12.2020 hodlají v ZSJ mít v ZSJ 

vybudováno 66 přípojek vysokorychlostního přístupu k internetu a pokrytí 56% adresních míst 

obytných budov. V takovém případě ZSJ nemůže být zařazena do jakékoli z intervenčních oblastí 

v rámci kterých by bylo možné dotačně podpořit výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, 

neboť po takové změně bude ZSJ patřit mezi tzv. „černé ZSJ“ a proto výstavbu sítě vysokorychlostního 

připojení k internetu v ZSJ Vaší obce podle pravidel donora těchto dotačních prostředků (EU) bohužel 

nemůže MPO podpořit. Do ZSJ Františkov nad Ploučnicí na základě dostupných informací dosud není 

zřízena optická konektivita, avšak jeden z provozovatelů s její výstavbou podle poskytnutých plánů do 

konce roku 2020 počítá. Taková podpora je však možná v případě další ZSJ, která je součástí Vaší 

obce. 

X.4a. 2. 

V ZSJ Mlatce (ID 34614) ke dni 31.12.2017 nejsou evidovány přípojky s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 7 adresních míst obytných budov. Pokrytí adresních míst 

obytných budov je nulové, a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 3 let ale 

v této ZSJ lokální provozovatel oznámil, že hodlá v ZSJ vybudovat 4 přípojky vysokorychlostního 

připojení, nicméně i tak nebude v ZSJ pokryt dostatečný počet adresních míst obytných budov, aby se 

změnil status pokrytí ZSJ, a proto by byla ZSJ Mlatce i po roce 2020 považována za „bílou ZSJ“. Z toho 

důvodu je tato ZSJ zařazena do oblasti navrhované intervenční oblasti Děčínské – České Švýcarsko, kde 

je možné čerpat státní podporu pro výstavbu sítí vysokorychlostního připojení k internetu. Do ZSJ na 

základě dostupných informací dosud není zřízena optická konektivita. 

X.4a. 3. 

V ZSJ Oldřichov (ID 34622) ke dni 31.12.2017 jsou evidovány 4 přípojky s parametry vysokorychlostního 

připojení k internetu. ČÚZK v této ZSJ eviduje 70 adresních míst obytných budov. Pokrytí adresních míst 

obytných budov je tedy na úrovni 3% a proto je tato ZSJ je zařazena jako „bílá ZSJ“. Během následujících 

3 let se ale v této ZSJ (podle sdělení provozovatelů sítí) situace změní, lokální provozovatelé sítí oznámili, 

že hodlají v ZSJ vybudovat celkem 62 přípojek adresních míst s parametry vysokorychlostního připojení, 

čímž bude nutno pokrytí ZSJ považovat (podobně jako v případě ZSJ Františkov nad Ploučnicí) za 

plánovaně pokrytou a v tom případě bude ZSJ patřit mezi tzv. „černé ZSJ“. Proto výstavbu sítě 

vysokorychlostního připojení k internetu v ZSJ Vaší obce podle pravidel donora těchto dotačních 

prostředků (EU) bohužel nemůže MPO podpořit. Do ZSJ Oldřichov na základě dostupných informací není 

zřízena optická konektivita, avšak jeden z provozovatelů s její výstavbou podle předaných plánů do 

konce roku 2020 počítá.  

 

 

X.4. b. Obec Františkov nad Ploučnicí 

 

Připomínka zaslaná obyvatelem obce Františkov nad Ploučnicí elektronickou poštou: 

Dobrý den, na stránkách MPO jsem si prohlédl mapový podklad k připravované výzvě programu 

podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního internetu v rámci programu OP PIK. 

Zajímalo mne moje bydliště, Františkov nad Ploučnicí. Z mapových podkladů jsem zjistil, že obec 
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Františkov nad Ploučnicí je pokryta optickými sítěmi, částečně pokryta rozvody metalických 

sdělovacích kabelů a signál bezdrátového připojení se pohybuje na hranici 100Mbit/s. Skutečnost je 

však jiná. Trasy optických kabelů přes obec nikdy vedeny nebyly. Nejbližší trasy optických kabelů jsou 

v Benešově nad Ploučnicí (cca 4 km od obce), v Dolních Habarticích (cca 4km od obce) a ve Valkeřicích 

(cca 3km od obce). V obci je rozvod sítí elektronických komunikací, České telekomunikační 

infrastruktury a.s. řešen nadzemním vedením které je napájeno z trasy podzemního kabelového 

vedení, kdy část trasy  vedení do obce je vedena v souběhu s kabelovou trasou ČD Telematika 

v drážním tělese. Vzdálenost hlavního rozvaděče od ústředny, ze které jsou v současné době 

poskytovány služby elektronických komunikací je 4 km). Kvalita poskytovaných služeb odpovídá délce 

metalického kabelového vedení. Bezdrátové technologie LTE jsou v obci poskytovány v různé kvalitě 

vzhledem ke skutečnosti, že obec leží v údolí a členitý terén neumožňuje rovnoměrné pokrytí obce 

signálem. Dalším problémem je stabilní signál v případě poskytovaného připojení přes technologii LTE.  

Domnívám se tedy, že data, uvedená v mapovém podkladu neodpovídají skutečnosti a mám obavy, že 

díky těmto špatným podkladům může být obec Františkov nad Ploučnicí poškozena tím, že nebude 

připojení obce řešeno v rámci programu podpory pokrytí „bílých míst“ sítěmi vysokorychlostního 

připojení k internetu. Chtěl bych se zeptat, zda mají obce možnost reagovat a komunikovat s MPO ve 

věci zpřesnění nepravdivých informací. 

Vypořádání připomínky: otázky, otevřené v uvedeném sdělení obyvatelem obce již byly (výše) 

zodpovězeny starostovi obce Františkov nad Ploučnicí, včetně informací o dalších ZSJ (základní sídelní 

jednotky), které k obci přináleží. Není proto nutné je zde opakovat.  

 

Závěrem bychom jen chtěli doplnit, že informace o plánované výstavbě provozovatelé sítí poskytli 

úřadům státní správy v režimu obchodního tajemství a není proto možné jejich detaily zveřejnit. Pokud 

by však v rámci Vámi připomínkované Veřejné konzultace k podkladům dotační výzvy – navrhované 

rozdělení území, kde je možné poskytnout dotační podporu do navrhovaných intervenčních oblastí a 

s tím spojené poskytnutí informací o současném pokrytí jednotlivých ZSJ ČR sítěmi, umožňujícími 

vysokorychlostní připojení k internetu, neodpovídalo realitě, měl kdokoli z dotčených subjektů k obsahu 

této veřejné konzultace podat připomínku, které by dotčené úřady musely vzít na vědomí a vypořádat 

je – buď opravou chybných informací, nebo vysvětlením, proč nemohla být připomínka přijata.  

 

V návaznosti na vypořádání připomínek MPO zveřejní finální mapu pokrytí ČR sítěmi s parametry NGA 

a seznamem ZSJ, kde bude možné žádat o dotační podporu na výstavbu (či modernizaci) sítí 

elektronických komunikací, zajišťujících vysokorychlostní připojení k internetu. To, zda provozovatelé 

sítí o dotační podporu za podmínek, které budou součástí výzvy, požádají, je jen na jejich rozhodnutí. 


