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Co jsme pro NGA na Vysočině udělali do teď?

 ROP Jihovýchod – první (a zatím poslední) dotační titul pro 

výstavbu NGA

• Iniciátor mikroregion Horácko + kraj – součást opatření ROP JV

• Příprava od roku 2008, notifikace na EC do 2012

• Výzva ROP 2012, 100Mil Kč, 2 projekty, 1 úspěšný

• Analýza trhu, dotační i obchodní model nebyl nikdy napaden!

 Fond Vysočiny 

• Dotační titul infrastruktura, od 2010 explicitní podpora NGA modelu a 

otevřených sítí; cca 150 obecních projektů za 10mil Kč

• Rostoucí zájem, předpokládáme na rok 2017 navýšení alokace
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Notifikace

NGN v ROP

Selhání trhu

(J. Novotný)

Nedostatečnost

stávající

infrastruktury

(P. Pavlinec)

Typový projekt 

(B. Stránská - 

Horácko)

Typové hotové 

notifikace

(V. Jáchim)

Megi – DG Compet

Aggaros - Asturias

Teritoriální 

diskriminace

Cena inetu / prům. 

mzdou (student 

VŠPT)

Výpočet mezního 

užitku (limitní cena 

poptávky, student?)

Definice služby 

(P. Vejmělek)

Definice trhu 

(P. Pavlinec)

demonstrace na 

existující síti

Komerční 

nenávratnost

Monopolní praktiky

Vzorec komerční 

návratnosti MAN 

otevřených sítí 

(P. Vejmělek, 

VŠPT)

skupiny projektů

a návrh míry 

podpory

(R. Rychnovský)

Návaznost na 

komerční 

návratnost

Strategie reg. 

rozvoje – eliminace 

disparit

Geografické 

podmínky (PV – 

parametry, VŠ 

model)

Hustota obyv

Unesco

ŽP

Silniční síť

Složitost křížení

Hustota vlastníků

Otevřenost sítě

Dumping

Nedosažitelné 

cenové hladiny

O2 ani nepronajímá 

dark fiber

Svoboda volby 

operátora

Mechanismus 

indikace míry 

selhání (bělost)

existující 

zákaznické skupiny

Indetifikace vhodné 

technologie

(P. Pavlinec)

Vazba na 

definované 

technologie

Definice 

broadbandu

(P. Pavlinec)

podmínky 

použitelnosti 

technologie

(P. Vejmělek)

Fyzická a  morální 

životnost (VŠPT)

Omezující 

podmínky 

otevřenosti

Možnost řízení 

kvality služeb

Závislost na vlivech 

prostředí

Možná legislativní 

omezení

Omezení některých 

síťových služeb

Protokolová 

závislost

Přehled témat k notifikaci otevřených sítí (NGN) v ROP JV

Dotazy na 

operátory

(V. Jáchim)

Plány rozvoje 

infrastruktury v 

dané lokalitě

Poskytování služeb 

otevřené 

infrastruktury

Proč nelze použít 

existující 

infrastrukturu pro 

zajištění služeb

Celková kompilace 

materiálu, mapa 

NUTS II.

(V. Jáchim+GIS)

Ochota využití NGN 

sítě vzniklé z 

ROPky

Další požadavky

na proj. 

dokumentaci

Mapy + JMK

Indikatory z jinych

notifikaci
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Co jsme pro NGA na Vysočině udělali do teď?

 Přímá výstavba a podpora NGA modelu

• 2012 - trasa Stonařov – Třešť; v silničních pozemcích kraje; vlastní 

stavba kraje, majetek KSUSV; veřejný prodej ve výběrovém řízení; 4 

vlastnící a cca 6 poskytovatelů

• 2015 – trasa Jihlava – Řehořov; v silničních pozemcích kraje; připojení 

uzlu NGA Kamenice; vysoutěžený velkoobchodní provozovatel

 Další metody podpory

• Pravidla kraje pro služebnosti na krajských pozemcích – zvýhodnění pro 

datové sítě

• Provoz Registr sítí – www.registrsiti.cz

• Memorandum s MVČR a nově s ŘSD (připojení SSUD a dálniční optika)

• eUtility report – zjednodušení územního a stavebního řízení

• Veřejná mapová služba datových sítí na Vysočině 
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http://www.registrsiti.cz/
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Co plánujeme?!

 Státní a EU dotace do NGA

• Opakovaná (a neúšpěšná) oponentura Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace

• Snaha o založení sdružení/spolku pro podporu rozvoje NGA na Vysočině

• Aktualizace projektů (územního souhlasu a smluv s vlastníky pozemků) z 

ROP Jihovýchod (Horácko)

• Jednání s MPO na nejvyšší úrovni, materiály do vlády; společný postup s 

NAKIT

• Výsledek? „0“!

 Aktuálně řešíme

• Veřejnou konzultaci mapy ČTÚ – oslovení starostů, vlastní mapová služba

• Příprava strategie Kraje Vysočina v oblasti výstavby sítí po krajských volbách

Srpen 2016
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 ČTÚ provedl sběr dat o pokrytí ČR rychlým 

internetem

 Mapa vznikla na základě údajů, které ČTÚ 

nahlásili poskytovatelé – kde mají vlastní sítě 

a kde do 3 let plánují síť novou

 Mapa nezahrnuje pokrytí mobilními sítěmi

 MPO zahájilo veřejnou konzultaci do 16. září 

2016 na http://www.verejnakonzultace.cz/

Současný stav (k 31.12.2015)

Výhled (k 31.12.2018)

Mapování sítí...

http://www.verejnakonzultace.cz/
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Co plánujeme?!

 Oslovení starostů

• Kraj Vysočina oslovil všechny své obce se žádostí o 

vyjádření k mapě pokrytí ČTÚ (dopis od hejtmana)

• Zatím odpovědělo 47 starostů

• Z toho: 29 souhlasí se zjištěním ČTÚ

7 uvádí lepší pokrytí

11 uvádí horší pokrytí
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Co plánujeme?!
 Jaké mohou být další kroky kraje v podpoře NGA?

• Nebudeme spoléhat na MPO – OPPIK

• V maximální možné míře administrativně podpoříme výstavbu NGA

• Pravidla pro krajské pozemky

• Definice zájmových bodů kraje s možností spoluinvestice ze strany 

kraje

• Pokračování v pokládce chrániček v silničních pozemcích

• Inspirace zásadami výstavby sítí města Úvaly!

• Využití aktuální dat kraje pro stavební řízení – data UAP a RSTI (eUtility) pro 

využití v agendě JIM!

• Metodická práce se stavebními úřady

• Podpora výměnného formátu DTM (VF XML DTM) včetně myšlenky 

povinného odevzdávání ze strany stavebníka a vedení v rámci RPI

• Systematická podpora role obcí!!!
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http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah358_1.pdf&original=Z%C3%A1sady+komplet.pdf
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Chráničky kraje
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ROWANet aktuálně + plány



Děkuji za pozornost

Petr Pavlinec
pavlinec.p@kr-vysocina.cz
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