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9 PODROBNÉ INFORMACE K VÝZVĚ 

9.1 Definice 

9.1.1 Základní pojmy  

9.1.1.1 Infrastruktura 

(1) Pojem fyzická infrastruktura se používá dle definice §2 písm. a) 
zákona č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

(2) Pasivní infrastrukturou (sítí) se rozumí fyzická infrastruktura 
a další pasivní prvky sítě, zejm. zdroje napájení, nenasvícená optická 
vlákna, antény, pasivní antény. 

9.1.1.2 Sítě 

(1) Síť elektronických komunikací (též jen „síť“) zahrnuje pasivní 
infrastrukturu a aktivní prvky sítě, jež umožňují přenos signálů po 
vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými 
prostředky. 
(2) Použijí se definice sítí s velmi vysokou kapacitou (dále jen 
„VHCN“, „síť VHCN“ nebo „vysokokapacitní síť“) podle BEREC 
Guidelines on Very High Capacity Networks BoR (20) 165. 

(3) Síť VHCN musí splňovat jedno nebo více z kritérií 1 až 4 podle BoR 
(20) 165, odst. 18, podle příslušného typu infrastruktury.  

Není nutné, aby na síti byly nabízeny a poskytovány služby 
s parametry kritéria 3 (výkonnostní limit 1) nebo s parametry 
kritéria 4 (výkonnostní limit 2). Je však nezbytné, aby bylo možné 
ověřit, že sít´ je schopna takovýchto parametrů dosáhnout.  

(4) Širokopásmové sítě elektronických komunikací jsou sítě 
schopné poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu různými 
technologiemi/infrastrukturami a zahrnují aktivní a pasivní prvky. 

(5) Síť pro připojení v pevném místě (pevná širokopásmová síť) je 
širokopásmová síť poskytující služby koncovým uživatelům 
v pevném místě s využitím různých technologií/infrastruktur, vč. 
kabelových, DSL, optického vlákna, bezdrátových. 

9.1.1.3 Služba 

(1) Pojem služba elektronických komunikací se použije dle §2 ZoEK. 

(2) Službou přístupu k internetu (dále jen „služba“) je služba 
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 Nařízení 2015/2120. 

9.1.2 Definice rychlostí přístupu k internetu 

(1) Není-li uvedeno jinak, kde je zmíněna „rychlost“ (download, 
upload), jde o přenosovou rychlost a jedná se o „Běžně dostupnou 
rychlost“ služby přístupu k internetu (také „BDR“) podle definice 
v Nařízení 2015/2120, a podle specifikace ve Všeobecném 
oprávnění ČTÚ.  
(2) Pro ověřování, zda příjemce splnil požadovaná kritéria 
Všeobecného oprávnění bude postupováno podle Metodiky ČTÚ.  

Fyzická infrastruktura je prvek sítě, který je určen 
k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním 
prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, 
kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 
rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní 
nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou 
infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených 
optických vláken. 

Definice pasivní infrastruktury vychází z GBER. Zde uvedená 
definice sítě je v souladu s definicí v §2 odst. 2 písm. b) ZoEK, 
a pouze zdůrazňuje, že tato síť zahrnuje aktivní i pasivní 
infrastrukturu (vč. fyzické infrastruktury).  

Pozor: používat zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích („ZoEK“) ve znění účinném od 1.1.2022, který 
transponoval směrnici EU 2018/1972 („Kodex“). 

Definice VHCN uvedená v §2 odst. 2 písm. g) ZoEK 
je upřesněná BoR (20) 165 https://berec.europa.eu/eng/d
ocument_register/subject_matter/berec/download/0/943
9-berec-guidelines-on-very-high-capacity-n_0.pdf 

Kritérium 1: Jakákoli síť poskytující pevné připojení 
s rozvedením optických vláken alespoň do vícebytové 
budovy. 

Kritérium 2: Jakákoli síť poskytující bezdrátové připojení 
s optickým připojením až k základnové stanici. 

Kritérium 3: Jakákoli síť poskytující pevné připojení, která je 
schopna za obvyklých špičkových časů poskytovat služby 
koncovým uživatelům s následující kvalitou služeb 
(výkonnostní limit 1): a. Rychlost stahování (downlink) 
≥ 1000 Mb/s; b. Rychlost nahrávání (uplink) ≥ 200 Mb/s;  
c. Chybovost IP paketů ≤ 0.05 %; d. Ztrátovost IP paketů 
≤ 0.0025 %; e. Zpoždění ≤ 10 ms; f. Kolísání zpoždění ≤ 2 ms; 
g. Dostupnost služby ≥ 99.9 % za rok 

Kritérium 4: Jakákoli síť poskytující bezdrátové připojení, 
která je schopna za obvyklých špičkových časů poskytovat 
služby koncovým uživatelům s následující kvalitou služeb 
(výkonnostní limit 2): a. Rychlost stahování (downlink)  
≥ 150 Mb/s; b. Rychlost nahrávání (uplink) ≥ 50 Mb/s;  
c. Chybovost IP paketů ≤ 0.01 %; d. Ztrátovost IP paketů 
≤ 0.005 %; e. Zpoždění ≤ 25 ms; f. Kolísání zpoždění ≤ 6 ms; 
g. Dostupnost služby ≥ 99.81 % za rok 

Definice širokopásmových sítí viz Pokyny ke státní podpoře 
pro širokopásmové sítě https://ec.europa.eu/competition-
policy/document/download/7ec8482d-7657-4413-9c1a-
88d74da2ca26_en a https://ec.europa.eu/competition-
policy/document/download/5c3ade36-bef6-4e49-9180-
ef2e62dd2d1d_en (též jen „BB Guidelines“). 

Služba přístupu k internetu viz Nařízení 2015/2120: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
CELEX%3A02015R2120-20201221  a metodologie BEREC 
BoR (17) 178  https://berec.europa.eu/eng/document_regi
ster/subject_matter/berec/download/0/7295-berec-net-
neutrality-regulatory-assessme_0.pdf 

Všeobecné oprávnění, kterým se stanoví podmínky k 
poskytování služeb elektronických komunikací na webu ČTÚ: 
https://www.ctu.cz/vseobecna-opravneni Aktuálně platné 
je VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění VO-S/1/07.2005-9. 

Metodiku pro měření a vyhodnocení datových parametrů 
pevných sítí elektronických komunikací zveřejňuje ČTÚ 
https://www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-dat Nutno 
použít vždy nejaktuálnější verzi! Pojem NGA použitý 
v metodice se vztahuje také na VHCN. 

Tato PPŽP rozlišují „prahovou rychlost“, která je 
rozhodujícím kritériem stávajícího pokrytí před vyhlášením 
výzvy, „cílová rychlost“, kterou minimálně musí dosáhnout 
podporovaná síť a „navržená závazná rychlost“, kterou se 
po realizaci projektu Žadatel zavazuje nabízet a poskytovat.  
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9.1.3 Úrovně sítí elektronických komunikací 

(1) V rámci výzvy se používá terminologie dle rámečku a schématu. 

(2) Ke všem uvedeným částem sítě bude při hodnocení projektu 
přistupováno v souladu se zásadami infrastrukturní a technologické 
neutrality. Základním požadavkem je nezbytnost zajistit spolehlivé 
splnění definovaných cílových rychlosti a kvalitativních požadavků 
kladených na sítě VHCN po celou dobu udržitelnosti projektu, a to 
i s ohledem na požadavky zajištění velkoobchodní nabídky. 

(3) V případě, že přístupová síť není schopna zajistit splnění 
požadavků na definované rychlosti služeb připojení k internetu nebo 
požadovaných parametrů VHCN jen proto, že přípojná část sítě má 
omezenou přenosovou kapacitu, ale ostatní části přístupové sítě 
plně umožňují poskytování služeb s požadovanými parametry, je 
možno požádat o dotační podporu i jen na zřízení přípojné sítě, 
která takové parametry přenosové kapacity s rezervou splní.  

(4) Jedním ze základních požadavků na nově budované sítě typu 
VHCN je nezbytnost zajištění jejich celistvosti. To znamená, že 
přístupová síť musí být schopna zajistit pro všechny koncové 
uživatele této sítě přístup ke všem službám poskytovaným 
prostřednictvím internetu, dostupným v místě tzv. národního 
peeringového centra v kvalitativních parametrech podle kap. 9.4. 

 (5) Pro realizaci požadavku celistvosti, je nezbytné napojit 
přístupové sítě k nadřazené (páteřní, backbone) optické síti. 

 

 

 

Přístupová síť je síť elektronických komunikací skládající se 
zpravidla ze sítě přípojné (backhaul) a na ni navazující sítě 
distribuční a vede až do koncového bodu sítě NTP (Network 
Termination Point), který je umístěn v prostorách 
koncového uživatele (na konkrétním adresním místě AM), 
tak jak je uvedeno na následujícím schématu.  

Přípojná část sítě (backhaul) je definována jako spojení 
mezi páteřní částí sítě od uzlu POP (Point of Presence) do 
hlavního rozvaděče CO (Central Office).   

Distribuční síť (účastnické vedení) začíná v bodě CO a vede 
přes distribuční body DP (Distribution Point) až do 
koncového bodu sítě NTP. Tato část sítě představuje 
účastnické vedení ve smyslu § 78 odst. 4 ZoEK. 

Poslední úsek distribuční sítě vede z posledního DP 
(distribuční bod v obslužném místě) až do koncového bodu 
sítě NTP a označuje se jako koncový úsek účastnického 
vedení.  

Za přístupový bod pro účely zpřístupnění účastnického 
vedení nebo jeho úseku může být považován CO nebo DP 
podle toho, na kterém z těchto bodů je poskytována 
velkoobchodní služba.  
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9.1.4 Definice koncových uživatelů  

(1) Definice koncových uživatelů v rámci této výzvy platí dle §2 ZoEK.  

(2) Domácností či obydlím se rozumí bytová jednotka (byt). 

(3) Socioekonomickými aktéry (SE-A) jsou  

- orgány veřejné moci (OVM),  
- veřejné nebo soukromé subjekty pověřené poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ)  

- podniky s vysokou mírou digitalizace. 

(4) Podnik s vysokou mírou digitalizace využívá alespoň 7 z 12 
digitálních technologií uvedených na s. 6 DESI Reportu 2019 – 
Integration of Digital Economy. 

(5) Zařazení mezi OVM je dáno Registrem práv a povinností.  
(6) Splnění podmínek ostatních SE-A založí žadatel na průzkumu 
mezi potenciálními koncovými uživateli, kteří prohlásí, zda poskytují 
SOHZ (a jaké) nebo která kritéria pro podniky s vysokou mírou 
digitalizace splňují.  

(7) Vztah SE-A ke konkrétním adresním místům se doloží výpisem 
z příslušné úřední evidence nebo prohlášením. 

 

 

 

9.1.5 Přípojky 

(1) Pojem přípojky se použije dle definice v §2 zákona 194/2017 Sb. 

(2) Aktivní přípojkou je přípojka, na které je poskytována služba 
přístupu k internetu prostřednictvím dané technologie.  

(3) Disponibilní přípojkou je  

- přípojka, na které je poskytována služba prostřednictvím dané 
technologie (aktivní přípojka),  

- přípojka instalovaná u koncového uživatele, na které není 
poskytována služba nebo 
- dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je podnikatel 
schopen a ochoten instalovat v době do čtyř týdnů od vyslovení 
zájmu ze strany účastníka, a její zřízení u koncového uživatele není 
spojeno s vynaložením nepřiměřeně vysokých investičních nákladů.  

9.2 Věcné zaměření výzvy 

(1) Cílem podpory je vybudování sítí VHCN, jež umožní spolehlivý 
přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu 
koncovým uživatelům, se zvláštním zaměřením na venkovské 
oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá 
komerční motivace k zavádění takových sítí. 

(2) Cílová skupina: koncoví uživatelé sítí elektronických komunikací 
– domácnosti, školy, úřady, vysoce digitalizované podniky a další 
socioekonomičtí aktéři, kteří dosud nemají možnost využívat služby 
přístupu k internetu v pevném místě s parametry VHCN. 

(3) Ve výsledku podpora zvýší dostupnost služeb po cílovou skupinu.  

Koncovým uživatelem dle § 2 odst. 1 písm. c) ZoEK je 
uživatel sítě elektronických komunikací, který nezajišťuje 
veřejné komunikační sítě nebo veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací.  

Byty jsou u jednotlivých objektů evidované v Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle 
zákona č. 111/2009, o základních registrech a vyhlášky 
č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí. 

OVM jsou uvedeny v Registru práv a povinností (RPP) podle 
zákona č. 111/2009, o základních registrech a vyhlášky 
č. 515/2020 Sb. Vyhledávání podle kategorií OVM: 

https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/ovm-
spuu/katalog-kategorii-ovm 
 

Služby obecného hospodářského zájmu se týkají např.  

- přepravy cestujících, poštovních služeb,  
- sociálních služeb, zdravotnických služeb, 
- bazénů, koupališť, sportovních zařízení, 
- kulturních domů, divadel a kulturních aktivit,  
- muzeí nebo zoo, 
- komunálních služeb, vodohospodářských služeb 

Manuál SOHZ https://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/Z
pravy/Manual-sluzeb-obecneho-hospodarskeho-zajmu.pdf 

Více na webu ÚOHS: https://www.uohs.cz/cs/verejna-
podpora/sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu-sgei.html 

 

Kritéria pro Podniky s vysokou mírou digitalizace: 

1) internet pro nejméně 50 % zaměstnaných osob, 2) využití 
ICT specialistů, 3) širokopásmové připojení 30 Mbps nebo 
vyšší, 4) mobilní internetová zařízení pro alespoň 20 % 
zaměstnaných osob, 5) webová stránka nebo domovská 
stránka , 6) web se sofistikovanými funkcemi, 7) sociální 
média, 8) platby za reklamu na internetu, 9) nákup středních 
cloudových počítačových služeb, 10) zasílání elektronických 
faktur vhodných pro automatizované zpracování, 11) 
webový prodej elektronického obchodování tvoří alespoň 
1% z celkového obratu a 12) webový prodej typu business-
to-consumer (B2C) přes 10 % z celkového prodeje webu 

DESI Report 2019 - Integration of Digital Economy: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_i
d=59979 

  

Definice aktivní a disponibilní přípojky podrobněji viz 
Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů 
v přílohách sekce 2 formuláře ART212: 
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-
elektronicke-komunikace  (dále jen „Návodné pokyny“). 

Mapování ČTÚ se provádí na základě elektronického sběru 
dat (ESD) pro pevné sítě i pevné bezdrátové přístupové sítě 
(jež souhrnně označujeme jako sítě pro připojení v pevném 
místě) a naplní předpoklady GBER čl. 52, odst. 4 písm. a). 

 

 

Cíle podpory viz Council Implementing Decision on the 
approval of the assessment of the recovery and resilience 
plan for Czechia 2021/0245 NLE, Annex, Component 1.3 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/HIS/?uri=COM:2021:431:FIN 

Cílová skupina je skupina obyvatel, která je dotčena 
realizací projektu a má z něj užitek. 
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9.2.1 Předmět podpory 

(1) Podporuje se zavádění sítí VHCN pro připojení v pevném místě 
s alespoň cílovou rychlostí služby definovanou v kap. 9.4.2, a to 
v oblastech definovaných v kap. 9.3.2 a pouze do adresních míst, 
které jsou v dané oblasti dosud nepokrytá sítěmi s prahovými 
rychlostmi uvedenými v kap. 9.3.2. 

(2) Tato podpora je poskytována pro připojení domácností, orgánů 
veřejné moci a ostatních socioekonomických aktérů. 

9.2.2 Podporované aktivity 

(1) Podporovanými aktivitami je 

a) Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístupu 
k internetu, aby dosáhla parametrů VHCN, 

b) Budování nových sítí s parametry VHCN. 

(2) Souhrnně se tyto aktivity označují jako zavádění VHCN. 

(3) V rámci těchto aktivit je podporováno zavádění sítí, které 
dosáhnou všech parametrů požadovaných Výzvou, těmito PPŽP 
a dalšími přílohami Výzvy. Zejména musejí: 

- být veřejnými komunikačními sítěmi ve smyslu § 2 odst. 2, d) ZoEK,  

- dosáhnout parametrů sítí VHCN dle BEREC BoR (20) 165, 

- být sítěmi pro připojení v pevném místě, poskytujícími alespoň 
cílové rychlostí služby přístupu k internetu v příslušné kategorii 
podporované oblasti a pro příslušný typ koncového uživatele 
(domácnost, OVM nebo SE-A).  

(4) Chce-li žadatel projektem pokrýt určité AM, označí typ 
koncového uživatele v Seznamu vybraných AM k pokrytí (viz kap. 
3.4) a vybere navrženou závaznou rychlost služby, kterou se po 
realizaci projektu zavazuje nabízet a poskytovat. 

(5) Je-li dané AM v Příloze 8 Výzvy označeno jako OBAM, žadatel 
může vybrat jako typ koncového uživatele Domácnost. 

(6) Je-li dané AM v Příloze 8 Výzvy označeno jako OVMAM, žadatel 
může vybrat jako typ koncového uživatele OVM. 

(7) Je-li dané AM v Příloze 8 Výzvy označeno jako SOCAM, žadatel 
může vybrat jako typ koncového uživatele SE-A, pokud toto má 
podloženo průzkumem viz kap. 9.1.4. 

(8) Žadatel také v Seznamu vybraných AM k pokrytí uvede počet 
budovaných disponibilních přípojek na daném místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice koncových uživatelů viz kap. 9.1.4 

 

 

 

 

 

 

Pojem „zavádění“ je převzat z GBER. ZoEK hovoří o „zřízení“ 
a o „zpřístupnění“, jež spolu s provozováním a dohledem 
podřazuje pod společný pojem „zajišťování“ sítě. 

Nepodporované aktivity jsou všechny, které nesplňují 
kterýkoliv požadavek Výzvy, těchto PPŽP nebo dalších příloh 
Výzvy. Pro odstranění pochybností jsou příklady uvedeny 
v kap. 2.3 Výzvy. 

Nepodporované je např. budování pouze fyzické 
infrastruktury, která by byla budována samostatně, aniž by 
byla součástí zaváděné veřejné SEK 

 

Definice přístupových sítí viz kap 9.1.3 

 

Viz kap. 9.4.1 

 

 

Viz kap. 9.4.2 

 

 

 

Závazná rychlost služby bude běžně dostupná rychlost 
služby přístupu k internetu na kterémkoliv koncovém bodě 
(viz kap. 9.1.2) 
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9.3 Územní zaměření 

9.3.1 Podporované oblasti a Intervenční oblasti 

(1) Na území ČR jsou vymezeny podporované oblasti v granularitě 
základních sídelních jednotek (ZSJ). Jednotlivé podporované oblasti 
jsou zařazeny do kategorie A, B, nebo C podle definic v kap. 9.3.2. 
Jejich seznam je v Příloze 8 Výzvy. 
(2) Podporované oblasti jsou sdruženy do větších územních celků 
označených jako intervenční oblasti (IO). Projekt žadatele může být 
připraven jen pro podporované oblasti v rámci jedné IO.   

Jeden projekt žadatele musí směřovat právě do jedné 
z intervenčních oblastí, dle Přílohy 8 Výzvy. Do jedné intervenční 
oblasti může žadatel podat více projektů. V rámci formálního 
a věcného hodnocení nebude možné intervenční oblast měnit. 

9.3.2 Kategorie podporovaných oblastí 

(1) Oblasti kategorie A (tzv. bílé na úrovni do 30 Mb/s) jsou ZSJ, kde 
není žádná síť, která již existuje nebo jejíž zavedení je věrohodně 
plánováno, schopná spolehlivě poskytovat rychlost stahování 
alespoň 30 Mb/s (prahová rychlost). ZSJ je do této kategorie 
zařazeno, když <= 40 % obytných adresních míst (OBAM) v dané ZSJ 
je pokryto jednou nebo více infrastrukturami umožňujícími 
uvedenou prahovou rychlost nebo <= 50 % OBAM je pokryto pouze 
jednou infrastrukturou umožňující uvedenou prahovou rychlost.  

(2) Oblasti kategorie B (tzv. bílé na úrovni 30 až do 100 Mb/s) jsou 
ZSJ, kde není žádná síť, která již existuje nebo jejíž zavedení je 
věrohodně plánováno, schopná spolehlivě poskytovat rychlost 
stahování alespoň 100 Mb/s (prahová rychlost). ZSJ je do této 
kategorie zařazeno, když <= 40 % OBAM v dané ZSJ je pokryto 
jednou nebo více infrastrukturami umožňujícími uvedenou 
prahovou rychlost nebo <= 50 % OBAM je pokryto pouze jednou 
infrastrukturou umožňující uvedenou prahovou rychlost.  

(3) Oblasti kategorie C (tzv. šedé na úrovni 100 až do 300 Mb/s) jsou 
ZSJ, kde je pouze jedna síť, která již existuje nebo jejíž zavedení je 
věrohodně plánováno, schopná spolehlivě poskytovat rychlosti 
stahování alespoň 100 Mb/s, ale nižší než 300 Mb/s (prahové 
rychlosti). ZSJ jsou do této kategorie zařazeny, když > 50 % SCOBAM 
v dané ZSJ je pokryto pouze jedním poskytovatelem nebo > 40 % 
a <= 50 % SCOBAM je pokryto pouze jedním poskytovatelem více 
než jednou infrastrukturou. Vyloučeny jsou ZSJ, kde existuje síť 
s alespoň 1 Gb/s  

(4) Pokrytím se rozumí soubor disponibilních přípojek s uvedenou 
prahovou rychlostí, resp. rozmezím prahových rychlostí. 

(5) Z podporovaných oblastí jsou vyloučeny oblasti, které byly 
podpořeny v minulosti, tj. bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo jsou předmětem řízení o poskytnutí dotace.  

9.3.3 Nepokrytá adresní místa 

(1) Podporováno je pouze zavádění sítí do adresních míst (AM) 
dosud nepokrytých sítěmi s prahovými rychlostmi podle příslušné 
podporované oblasti, v níž AM leží. Seznam nepokrytých 
AM, v rámci podporovaných oblastí je uveden v Příloze 8 Výzvy. 

Podpora v rámci výzvy je směrována do oblastí, ve kterých 
dochází k selhání trhu, protože 

• zde je nedostatečně vybudovaná infrastruktura 
elektronických komunikací, která by byla schopná zajistit 
připojení k internetu s kvalitativními parametry VHCN   

• a je nepravděpodobné, že tato infrastruktura 
bude vybudována za komerčních podmínek.   

K identifikaci oblastí s nedostatečně rozvinutou 
infrastrukturou, jsou využívány informace získané 
elektronickým sběrem dat (ESD), který je zajišťován Českým 
telekomunikačním úřadem (ČTÚ):  
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-
elektronicke-komunikace 

 

Sběr je prováděn v granularitě údajů na Adresní místa (AM), 
což je údaj vedený v RÚIAN. 

Veřejný dálkový přístup do RÚIAN zde: https://vdp.cuzk.cz/ 

 

Pro posuzování úrovně dostupnosti připojení k sítím bylo 
zvoleno nejmenší možné členění na úrovni Základních 
sídelních jednotek (ZSJ). 

ZSJ poskytuje Český statistický úřad v rámci Registru 
sčítacích obvodů a budov dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě. Území ZSJ jsou zobrazena také v RÚIAN.  

 

IO byly sestaveny tak, aby bylo možno vyhovět podmínkám 
výzvy a současně umožnit efektivní výstavbu sítí jak velkým, 
tak i malým investorům. 

Pojem „Disponibilní přípojka“ je použit ve významu tak, jak 
je definován v „Návodných pokynech“ ČTÚ 
k elektronickému sběru dat. 

Seznam ZSJ a jich rozdělení na IO byl ověřen veřejnou 
konzultací a je upraven podle vypořádání připomínek 
vznesených ve veřejné konzultaci.  

Uvedený postup prokazuje, že žádný z operátorů nemá 
v dostatečném rozsahu v těchto ZSJ síť s odpovídajícími 
parametry k dispozici a ani ji neplánuje v nejbližší době 
vybudovat (viz dále). Proto je možné, formou dotace 
z veřejných zdrojů, potenciálního investora k vybudování 
takovéto sítě motivovat.  

 

Zavedení sítě je věrohodně plánováno, pokud ve veřejné 
konzultaci některý operátor deklaroval a doložil svůj záměr 
realizovat připojení ve stejném časovém horizontu jako 
zavedení dotované sítě, tj. do konce roku 2025. 

 

Způsob využití budovy je veden v RÚIAN. 
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(2) Za nepokrytá AM se v oblasti kategorie A a B považují AM, ve 
kterých žádný z operátorů nedeklaruje existenci disponibilní 
přípojky s prahovou rychlostí dle kategorie oblasti ani zřízení takové 
sítě není plánováno (AM v kategorii A a B zahrnují OBAM, OVMAM 
a SOCAM). Za nepokrytá AM se v oblasti kategorie C považují AM, ve 
kterých ne více než jeden z operátorů deklaruje existenci 
disponibilní přípojky s prahovou rychlostí dle kategorie oblasti ani 
zřízení takové sítě není plánováno (AM v kategorii C zahrnují pouze 
OVMAM a SOCAM, nezahrnují OBAM).  

(3) Podmínky podpory se liší pro AM s různým způsobem využití 
objektů. Rozlišují se: Adresní místa obytných budov (OBAM), adresní 
místa orgánů veřejné moci (OVMAM) a adresní místa ostatních 
socioekonomických aktérů (SOCAM). Pojem SCOBAM je souhrnné 
označení pro OBAM, OVMAM a SOCAM. 

(4) Za OBAM se považují adresní místa objektů k bydlení, bytových 
domů, rodinných domů a staveb ubytovacích zařízení dle způsobu 
využití v RÚIAN (viz tabulka vpravo). Dále také jiné stavby dle RÚIAN 
a objekty bez kódu využití na ostatních adresních místech, pokud 
mají podle RÚIAN alespoň 1 byt. 

(5) Za OVMAM se považují všechny objekty orgánů veřejné moci 
uvedené v Registru práv a povinností.  

(6) Za SOCAM se považují objekty se způsobem využití v RÚIAN, jež 
tabulka vpravo zařazuje jako SOCAM.  

9.4 Požadavky na podporované sítě  

(1) Podporuje se zavádění přístupových sítí (viz definice 9.1.3). 
(2) Parametry nově zaváděných sítí musí  

- odpovídat kvalitativním parametrům VHCN  
- a musí být sítí pro připojení v pevném místě poskytující alespoň 
cílovou rychlost služby připojení k internetu stanovenou dále (cílová 
rychlost musí být nabízena). 

(3) Pokud na podporovaných sítích budou poskytovány také služby 
připojení k internetu, které nedosahují alespoň prahové rychlosti, 
bude to považováno za porušení podmínek poskytnutí podpory. 

9.4.1 Kvalitativní parametry VHCN 

(1) Podporovaná síť musí dosahovat parametrů VHCN dle definice 
v BoR (20) 165. Viz definice v čl. 9.1.1.2. 

9.4.2 Cílová rychlost služby 

(1) Minimální cílové rychlosti služby (download/upload) se pro 
jednotlivé kategorie oblastí definované v kap. 9.3.2 stanovují takto: 

v podporované 
oblasti   

Cílová rychlost služby u 
přípojek domácností  

Cílová rychlost služby u 
přípojek OVM a SE-A  

kategorie A 100/33 Mb/s * 100/100 Mb/s * 

kategorie B  300/100 Mb/s * 1/1 Gb/s 

kategorie C  není podporováno  1/1 Gb/s 

Rychlostí je míněna běžně dostupná rychlost na koncovém bodě. 
* V průběhu doby udržitelnosti musí síť umožnit rozšířit nabídku 
služeb o službu s rychlostí stahování odpovídající šířce pásma 
(přenosová kapacita) alespoň 1 Gb/s (downlink). 

Nepokrytá AM jsou "nepokrytá dle kategorie": v oblasti 
kategorie A jde o AM bez deklarované přípojky 30+, v oblasti 
kategorie B jde o AM bez deklarované přípojky 100+, 
v oblasti kategorie C jde o OVMAM či SOCAM jen s přípojkou 
jednoho poskytovatele o rychlostech 100 až 300 Mb/s.  

Seznam nepokrytých AM v rámci podporovaných oblastí, 
popř. IO byl identifikován po vyhodnocení údajů získaných 
z ESD jako seznam míst, kde žádný z operátorů neprovozuje 
síť s příslušnou prahovou rychlostí, tj. nedeklaruje v něm 
existenci disponibilní přípojky a ani takovouto síť nehodlá 
v následujících letech v dané oblasti vybudovat. 

KOD Způsob využití Zařazení 
1 průmyslový objekt SOCAM 
2 zemědělská usedlost SOCAM 
3 objekt k bydlení OBAM 
4 objekt lesního hospodářství  
5 objekt občanské vybavenosti SOCAM 
6 bytový dům OBAM 
7 rodinný dům OBAM 
8 stavba pro rodinnou rekreaci  

9 
stavba pro shromažďování většího počtu 
osob 

SOCAM 

10 stavba pro obchod SOCAM 
11 stavba ubytovacího zařízení OBAM 
12 stavba pro výrobu a skladování SOCAM 
13 zemědělská stavba  
14 stavba pro administrativu SOCAM 
15 stavba občanského vybavení SOCAM 
16 stavba technického vybavení  
17 stavba pro dopravu SOCAM 
18 garáž  
19 jiná stavba OBAM? 
20 víceúčelová stavba SOCAM 
21 skleník  
22 přehrada  
23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí  

24 
hráz k ochraně nemovitostí před 
zaplavením při povodni 

 

25 hráz ohrazující umělou vodní nádrž  
26 jez  

27 
stavba k plaveb. účelům v korytech nebo 
na březích vodních toků 

 

28 
stavba k využití vodní energie (vodní 
elektrárna) 

 

29 stavba odkaliště  
30 rozestavěné jednotky  

 bez kódu využití OBAM? 

Jednotlivá AM jsou v Příloze 8 Výzvy označena podle jejich 
zařazení jako OBAM, OVMAM a SOCAM. 

 

Síť sice musí být schopna poskytovat služby s kvalitativními 
parametry VHCN, ale nemusí takové služby nabízet či 
poskytovat. 

Avšak služby o cílové rychlosti musí skutečně nabízet. Není 
však zakázáno nabízet a poskytovat také pomalejší služby 
než cílová rychlost. Pouze nesmí být poskytovány služby 
pomalejší než prahová rychlost. 

 

Budou podpořeny i projekty, které budou schopny 
poskytovat vyšší rychlost. V kategorii A bude vyšší rychlost 
při hodnocení žádostí o podporu bodově zvýhodněna (viz 
Příloha 2 Výzvy).  

Služby na podporované síti musejí být poskytovány 
v souladu s Nařízením 2015/2120 a podle platného 
Všeobecného oprávnění (viz kap. 9.1.2). 
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9.4.3 Konstrukce a dimenzování jednotlivých částí sítě 

9.4.3.1 Technologická neutralita  

(1) Není preferováno použití specifických technologií, infrastruktur, 
nebo specifických řešení. Použití žádného z nich není zakázáno.  

(2) Použité technologické řešení musí být schopno poskytovat služby 
na všech koncových bodech sítě v dané oblasti současně, a to 
s garantovanými kvalitativními parametry (viz 9.4.2).  

9.4.3.2 Dimenzování částí sítě 

(1) Garance požadovaných parametrů služeb je vyžadována po celou 
dobu udržitelnosti projektu, a to bez ohledu na rostoucí počet 
koncových uživatelů, bez ohledu na měnící se parametry poptávky 
po službách poskytovaných prostřednictvím internetu a bez ohledu 
na způsob řešení, který zvolí žadatel / příjemce dotace ve své 
žádosti, a to včetně zajištění přístupu k vyšším (nadřazeným) 
síťovým úrovním.  
(2) Při návrhu dimenzování sítí je nezbytné počítat také se zajištěním 
povinnosti poskytování velkoobchodní nabídky pro zájemce o její 
užití (viz kap. 9.4). V případě podpory fyzické infrastruktury musí být 
její dimenzování dostatečně velké na to, aby umožňovalo fungování 
alespoň tří sítí a různých síťových topologií. 

(3) Použité řešení musí, pro potřeby velkoobchodní nabídky, 
umožnit zpřístupnění všemi požadovanými přístupovými produkty 
dle Přílohy 7 Výzvy bez nutnosti realizace dalších investic.  
(4) Žadatel ve své projektové studii musí mimo jiné uvést 
a zdůvodnit jak navrhované dimenzování sítě ve všech jejích částech 
(potřeba zajistit celistvost sítě), tak i způsob zajištění potřeb 
velkoobchodní nabídky a potřeb krytí nárůstu požadavků na 
přenosové kapacity, který bude schopen rostoucí požadavky 
spolehlivě uspokojit i v dalších letech (v rámci doby udržitelnosti). 
(5) V souladu s příjemcem navrženým řešením velkoobchodní 
nabídky (v souladu s povinnými parametry stanovenými v Příloze 7 
Výzvy) musí být příjemcem stanovený počet vláken vyveden na 
propojovací pole s optickými konektory (ODF – optical distribution 
frame) ve všech klíčových uzlech sítě, kterými prochází (AP, DP, CO, 
PoP viz schéma v kap. 9.1.3), pro zachování možnosti 
bezvýkopového přístupu. Příjemce dotace je zavázán mít v těchto 
ODF konektory zakončen minimálně stejný počet vláken, jako je 
počet provozních vláken pro jeho potřebu, a to jako rezervu pro 
požadavky velkoobchodního poskytování sítě. 

(6) V případě výstavby optické sítě typu PON musí být děliče 
technologie PON vždy umístěny v přístupných částech sítě (pro 
montáž a rekonfiguraci) a připojeny pomocí normalizovaných 
optických konektorů s úhlovou ferrulí (např. SC-APC, E2000 APC 
v souladu se standardy ITU). 

(7) Pro možnost uspokojivého řešení potřeb velkoobchodní nabídky, 
optické kabely v úseku přípojné sítě, musí obsahovat min. 
čtyřnásobek počtu vláken, optické kabely v úseku distribuční sítě, 
musí obsahovat min. trojnásobek počtu vláken, optické kabely 
v posledním úseku distribuční sítě (účastnické vedení), obsahovat 
min. dvojnásobek počtu vláken, a to vždy v porovnání s tím, co bude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba udržitelnosti je stanovena v RoPD, čl. 4.5 na dobu 7 
let od finančního ukončení projektu. 

Je zjevné, že se změnami v počtu a chování koncových 
uživatelů lze očekávat výrazný růst požadavků na přenosové 
kapacity během této doby. Lze očekávat, že ve vyšších 
částech sítě (směrem od koncového uživatele k síti internet) 
bude mít nárůst požadavků ještě větší dynamiku. 

 

Pokud síť používá optická vlákna, je doporučeno splnění 
následujících standardů a požadavků, pokud výzva 
nestanoví jinak 

- ČSN EN 50700 informační technologie – Kabeláž 
rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu 
instalace optických širokopásmových sítí 

 

Je nezbytné brát v úvahu, že některá řešení skýtají 
investorům větší bezpečnost při řešení očekávaného (někdy 
i neočekávaně vysokého) nárůstu na objem přenášených 
dat.  Volatilita požadavků na objem přenášených dat se 
promítá do požadavků na přenosové rychlosti a jejich 
prostřednictvím i do požadavků na přenosové kapacity 
jednotlivých částí sítě a navazujících vyšších síťových úrovní. 
Příslušná technologická řešení je tedy nezbytné volit 
takovým způsobem, aby umožňovala uspokojit rostoucí 
poptávku bez narušení kvality poskytovaných služeb. 

V současném stádiu vývoje trhu a technologií je sítě vhodné 
budovat s využitím sítí z optických vláken (FFTC, FTTN, FTTP, 
FTTH a FTTB), vyspělých modernizovaných kabelových sítí 
(se standardem pro kabelové modemy DOCSIS 3.1 a vyšším) 
nebo některých vyspělých bezdrátových přístupových sítí, 
díky kterým lze všem účastníkům zajistit poskytnutí 
spolehlivého vysokokapacitního připojení v pevném místě 
(označovány jako "pevný bezdrátový přístup" nebo "FWA") 
při nasazení určitého stupně hustoty a/nebo pokročilé 
konfigurace (jako jsou směrované a/nebo vícenásobné 
antény). 

V přípojných (a částečně i distribučních) sítích je bezpečné a 
vhodné použít infrastrukturu vláknové optiky, nebo jemu 
kapacitně a spolehlivostně na roveň postavené jiné řešení, 
protože na této síťové úrovni nelze vyloučit požadavek na 
nárůst přenosové kapacity až na úroveň desítek Gb/s, což 
lze v případě použití vláknové optiky snadno řešit pouhou 
výměnou aktivní technologie. 

Aby bylo možno navrhované řešení podpořit, musí žadatel 
prokázat, že navrhovaná síť je schopná splnit parametry 
VHCN na všech koncových bodech sítě.  

V případě, že předkládaný projekt sítě vyvolává 
u hodnotitele projektu důvodné přesvědčení, že žadatel 
nebude schopen zajistit prostřednictvím navrhované sítě 
(s ohledem na navrhované použití infrastruktury a zvolené 
topologie sítě), požadované parametry služeb, jak je 
uvedeno v této Výzvě, může takový projekt odmítnout. 
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pro výstavbu a provoz VHCN v dané lokalitě potřebovat příjemce 
dotace. Tyto požadavky na vyšší počet vláken platí, pokud je tato 
část sítě optická. V případě využití jiné rovnocenné technologie, 
musí tato umožňovat zajištění odpovídající provozní rezervy pro 
možnost uspokojivého a rychlého řešení potřeb velkoobchodní 
nabídky v rámci zpřístupnění fyzické vrstvy sítě. 

9.4.4 Kvalita služeb a ověření deklarovaných parametrů 

(1) Provozovatel sítě musí v přechodech na jinou úroveň sítě (POP a 
CO) vytvořit takové organizační a technické podmínky, aby připojení 
těchto sítí bylo proveditelné za transparentních a nediskriminujících 
podmínek. Současně musí vytvořit takové podmínky, aby v těchto 
místech, a to včetně koncových bodů sítě, bylo na vyžádání možné 
ověřit deklarované, nebo povinně stanovené parametry cílové 
rychlosti služeb a kvality přenosu dat po síti. 

(2) Poskytovatel dotace má právo, kdykoli během doby udržitelnosti 
projektu ověřit parametry služeb poskytovaných na síti, nebo 
pověřit jejich ověřením vybranou organizaci. 

(3) Parametry podpořené sítě mohou být prověřovány, ve všech 
jejích částech i jako celistvá síť, podle aktuálně platné Metodiky ČTÚ. 
(4) Kontrola může být provedena i podle údajů monitorovacího 
systému. Záznamy monitorovacího systému musí být po běžně 
užívanou dobu (min. půl roku) uchovány a na vyžádání zpřístupněny 
pracovníkům pověřeným jejich kontrolou.  
(5) V případě požadavku ŘO na ověření parametrů dostupnosti 
služeb přístupu k internetu umožní příjemce monitoring provozu 
sítě, který je schopen identifikovat zatížení uzlových bodů sítě až na 
úroveň posledního distribučního bodu (soustřeďovací bod) 
osazeného aktivním prvkem.  

(6) Nezjedná-li příjemce v případě neplnění parametrů včasnou 
nápravu, MPO rozhodne, s ohledem na závažnost porušení 
stanovených podmínek, o sankčním postihu, případně o odebrání či 
navrácení dotace nebo její části.  

9.4.5 Koordinace realizace projektů více investorů 

(1) V případech, kdy je časově i věcně možné snížit finanční 
náročnost realizace projektu realizovaného s podporou z veřejných 
zdrojů využitím možností sdílení prací na projektu jiného investora 
či využitím existující či nově budované fyzické infrastruktury, je 
nezbytné tuto možnost využít. Přitom je nezbytné postupovat podle 
zákona 194/2017 Sb., za dodržení spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek včetně ceny.    

9.4.6 Ochrana existujících a plánovaných investic 

(1) Adresní místa, ve kterých je v rámci stanovených IO síť dostupná 
podle prahových rychlostí určených pro jednotlivé kategorie A, B 
a C, nebo je její vybudování do konce roku 2025 plánováno, 
nemohou být součástí podpořených projektů. Provozovatel, nebo 
investor sítí v oblastech existujících nebo plánovaných sítí nesmí mít 
z realizace podpořeného projektu žádný přímý ani nepřímý 
prospěch, s výjimkou uvedenou v kap. 9.6.2. 

(2) Ochrana existujících a plánovaných investic se nevztahuje na sítě, 
které nesplňují prahové rychlosti pro jednotlivé kategorie A, B a C.  

Stanovené parametry budou měřeny podle postupů 
uvedených v aktuálně platné Metodice ČTÚ (viz kap. 9.1.2). 

 

 

Je obvyklé, že zatížení některého z uzlů v provozní špičce 
nad 85 % jeho kapacity ukazuje na ohrožení kvalitativních 
parametrů poskytovaných služeb. V takovém případě musí 
provozovatel sítě situaci analyzovat a provést taková 
opatření, aby koncovým zákazníkům byly zachovány 
požadované kvalitativní parametry poskytovaných služeb.  

 

V případě, že vyhodnocením získaných informací dojde 
poskytovatel dotace k závěru, že ověřovaná sít´ výrazným 
způsobem neplní stanovené parametry, vyzve příjemce 
dotace k bezodkladnému zjednání nápravy. 

 

 

Monitoring musí být schopen zachytit výpadky IP 
konektivity, jejich termín a dobu trvání výpadku až na 
jednotlivé zákazníky. Rovněž musí být schopen v provozu 
průběžně měřit ztrátovost datových paketů na síti, která je 
/ byla předmětem dotační podpory – opět s termínem 
měření. Výsledky měření na jednotlivé aktivní zákazníky by 
měly být ukládány do paměti monitorovacího systému v 5-
ti minutových intervalech pro pozdější analýzu. Zákazník by 
měl být identifikován adresou (příp. i číslem bytu) a 
jménem. U každého zákazníka je nutno sledovat úhrnný 
objem přenosu dat na síti, minimálně v období provozní 
špičky 18 až 22hod. a ve 24 hodinových intervalech a tyto 
údaje archivovány. Vedle měření těchto základních 
parametrů je možné (a žádoucí) u jiných typů infrastruktur 
sledovat i smluvní běžně dostupnou rychlost, na kterou má 
zákazník smluvní vztah. Podobné přenosové parametry 
musí mít příjemce dotace k dispozici i pro vyšší uzly sítě – 
soustřeďovací bod, central office, POP a podobně a to 
včetně záznamu, kolik bylo v měřeném intervalu aktivně 
připojeno zákazníků na síti a počet aktivních koncových 
zařízení v bytě zákazníka (CPE). Monitorovací systém by měl 
obsahovat grafickou nadstavbu, umožňující porovnávat 
parametry, jako je počet výpadků z důvodu ztráty 
konektivity a úhrnů objemů přenesených dat i za delší 
období – v praxi se osvědčilo mít tato data k dispozici 
v průběhu 2 až 3 let. 
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9.6 Velkoobchodní přístup a možnosti rozšíření sítě 

(1) Příjemce je povinen poskytovat co nejširší aktivní a pasivní 
velkoobchodní přístup k podpořené infrastruktuře, a to v souladu 
s čl. 2 bod 139 a čl. 52 bod 7 a 8 GBER.  

9.6.1 Velkoobchodní nabídka 

(1) Velkoobchodní nabídka („VO Nabídka“) musí být zpracována 
v souladu s „Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní 
nabídky přístupu na sítích budovaných s využitím Národního plánu 
obnovy“ (dále také jen „Pokyny VO“), které jsou Přílohou 7 Výzvy 
a jsou také nedílnou součástí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Upravuje vztahy mezi Příjemcem a žadatelem 
o velkoobchodní přístup (dále „Žadatel o přístup“). 

(2) VO Nabídka musí být v souladu s požadavky na minimální 
náležitosti referenční nabídky stanovenými regulačním orgánem.  
(3) Velkoobchodní přístup k dotované infrastruktuře musí být 
nabízen od zahájení poskytování služeb na síti zřízené s využitím 
dotace. Má se za to, že poskytování služeb na síti je zahájeno 
nejpozději den následující po datu ukončení fyzické realizace.  
(4) Příjemce dotace je povinen nejméně 6 měsíců před plánovaným 
zahájením poskytování služeb na síti zveřejnit VO Nabídku 
způsobem stanoveným v Pokynech VO.  
(5) V předstihu 2 měsíců před zveřejněním VO Nabídky příjemce 
dotace tuto VO Nabídku předá ŘO k posouzení souladu 
a zaevidování. V případě nesouladu VO s Pokyny v Příloze 7 Výzvy 
ŘO vyzve příjemce k bezodkladnému zajištění nápravy. 

(6) Obdobný postup se použije také v případě, že příjemce dotace 
bude upravovat či aktualizovat stávající referenční nabídku s tím, že 
lhůty se počítají od nabytí účinnosti změn.  
(7) Velkoobchodní přístup k dotované infrastruktuře podle VO 
Nabídky musí být nabízen nejméně do konce doby udržitelnosti 
projektu; v případě pasivní infrastruktury musí být tento 
velkoobchodní přístup poskytován alespoň po dobu životnosti.  
 

 

 

 

 

9.6.2 Rozšíření do přilehlých oblastí 

(1) Na základě veřejné konzultace může ŘO povolit připojení 
nepokrytých AM v přilehlých oblastech z vlastních soukromých 
zdrojů příjemce nebo Žadatele o přístup. 

(2) Přilehlými oblastmi se rozumí oblasti mimo podporované oblasti. 

9.6.3 Rozšíření v rámci podpořených oblastí 

(6) Rozšířením podpořené sítě z vlastních zdrojů může příjemce 
nebo Žadatel o přístup v projektem dotčených podporovaných 
oblastech pokrýt také nepodpořená nepokrytá adresní místa. 

VO Nabídka se vztahuje na 

- přístup k pasivní infrastruktuře sítě  

- aktivní velkoobchodní přístup (fyzické či virtuální 
zpřístupnění účastnického vedení, i přístup 
k bitovému toku) 

Požadavky na minimální náležitosti referenční nabídky 
budou stanoveny Vyhláškou ČTÚ o rozsahu, formě a 
způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení 
a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky 
přístupu nebo propojení. Viz https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=ALBSC9HFPNCS . Do doby nabytí účinnosti této 
Vyhlášky jsou požadavky na minimální náležitosti stanoveny 
Opatřením obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 
(https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy-c-
oop7072005-12) a OOP/8/07.2005-11 ( 
https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy-c-
oop8072005-11) v platných zněních a dále také Pokyny 
BEREC BoR (19) 238 o minimálních náležitostech referenční 
nabídky ( https://berec.europa.eu/eng/document_register
/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelin
es/8899-berec-guidelines-on-the-minimum-criteria-for-a-
reference-offer-relating-to-obligations-of-transparency ). 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 
uvedeno na titulní straně výzvy a závazně stanoveno je 
v RoPD. (Skutečné datum ukončení fyzické realizace bude 
v MS2014+ označeno změnou stavu do stavu PP40 Projekt 
fyzicky ukončen.) 

Nejpozději 6 měsíců před tímto datem je nutno úplnou VO 
Nabídku zveřejnit. V předstihu alespoň 1 měsíce před tím je 
třeba předat ŘO k zaevidování. Nejpozději tedy 8 měsíců 
před datem ukončení fyzické realizace je nutno VO 
Nabídku předat ŘO. 

Při posuzování souladu velkoobchodní (referenční) nabídky 
si ŘO v případě potřeby vyžádá expertní spolupráci ČTÚ. 

V případě zjištění nesouladu předložené nabídky s těmito 
Pokyny, ŘO vyzve příjemce dotace k zajištění nápravy 

Nezveřejnění nabídky nebo nesoulad zveřejněné VO 
Nabídky s Pokyny VO může ŘO vyhodnotit jako porušení 
podmínek přidělení dotace a vést až k nevyplacení dotace. 

Doba udržitelnosti je stanovena v RoPD, čl. 4.5 na dobu 7 let 
od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+ (stav 
PP41-Projekt finančně ukončen ze strany ŘO). 

Požadavek na časově neomezený přístup k pasivní 
infrastruktuře vychází z GBER, čl. 52. Prakticky jde o dobu 
její živostnosti. 

 

 

 

Veřejná konzultace pro tyto účely by se prováděla nejdříve 
z ESD za rok 2021, tj. s daty platnými k 31.12.2021. 

 

 

 

 

Projektem dotčené podporované oblasti jsou projektem 
pokrývaná ZSJ 

 

Nepodpořená AM jsou např. AM, která nejsou klasifikována 
jako OBAM, OVMAM ani SOCAM, nebo SOCAM, která 
nesplňují podmínky SE-A (dle kap. 9.1.4) 


