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ÚVODNÍ SLOVO KE STRATEGII 

DIGITÁLNÍ ČESKO 2.0 

Přemysl Klíma 

Asociace provozovatelů kabelových a 

telekomunikačních sítí v ČR 

Optické komunikace 2013, Praha 24. října 2013 
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Nová státní politika v odvětví ICT 

Velké cíle – 
(maso později?) 
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Nová státní politika v odvětví ICT 

Evropský rozměr: 

Strategie EU Digitální agenda pro Evropu (2010) 

Východisko pro rozvojové programy EU na období 2014 – 2020 

 

Státní politika ČR: 

• verze 2.0 schválená vládou v březnu 2013 

• založená na pečlivém sběru dat (ČTÚ) 

• stanovuje priority (cíle do roku 2020) 

• je nadresortní (Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační 

společnost?, MPO, MK, MV, MPSV, MMR? a další?) 

• umožňuje státní podporu na úrovni ČR i EU 
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3 pilíře a 17 opatření 

1. pilíř Internetová infrastruktura 

2. pilíř 

3. pilíř 

Digitální služby 

Digitální gramotnost 

Op.3 – podpora výstavby, Op.7 – kvalita  

přístupu, Op.4,5 – spektrum, Op.6 - DVB 

Op.8 – IPv6, Op.9 – DNSSEC, Op.10 – bez- 

pečnost, Op.11 – Aut.právo, Op.12 – volný 

přístup ke službám, Op.14 – e-Gov., Op.15 –  

os.údaje 

Op. 16 – podpora dig.gramotnosti 

Obecné (koordinační) Op. 1,2,13,17 

podrobněji viz např.: 

  http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf 

  

dílčí výsledky jsou u Op. 7, 8 a 9 
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Mapování 
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Dostupnost FTTx v domácnostech v ČR dle DČ 2.0 (mimo Prahu) 

7% 

60% 

33% domácností připojených 

domácností nepřipoje- 

ných v obcích s páteřním 

připojením 

domácností v obcích bez 

páteřního připojení 

podle studie MZem se rozsah požadavků na internetové služby neliší podle lokality 

 

V současné době ČTÚ dokončuje podrobnější mapování 
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Mapování 

cca 10% za rok 

Rychlosti širokopásmového přístupu na maloobchodním trhu v ČR dle ČTÚ 

Stanovený cíl – připojení všech domácností rychlostí nad 30 Mbps, z toho 50%  

nad 100 Mbps – se zdá být dosažitelný 
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Očekávání a realita 

Veřejný zájem je deklarován, ale v praxi není respektován – zřizování  

a provozování sítí naráží na mnoho barier. 

 

 

 

Administrativní překážky narůstají (povolovací řízení, věcná břemena, poplatky). 

 

 

 

Finanční podpora výstavby v lokalitách s vysokou návratností se předpokládá 

z EU i státních zdrojů, zatím k ní nedochází. 
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Očekávání a realita DČ 2.0 

Veřejný zájem je deklarován, ale v praxi není respektován – zřizování  

a provozování sítí naráží na mnoho barier. 

 

 

 

Administrativní překážky narůstají (povolovací řízení, věcná břemena, poplatky). 

 

 

 

Finanční podpora výstavby v lokalitách s vysokou návratností se předpokládá 

z EU i státních zdrojů, zatím k ní nedochází. 

Povolební situace?, územní plánování 

MPO připravuje workshop s MMR o Stavebním zákonu 

Ze zdrojů EU nyní jen 1 mld.EUR na služby (?), 

z výnosů aukce na kmitočty max. 4 mld.Kč podle 

výsledků mapování 
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Optické sítě × LTE 

kvalita 

kapacita 

snadná výstavba 

mobilita 
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Optické sítě × LTE 

kvalita 

kapacita 

snadná výstavba 

mobilita 

100 Mbps lze  

snadno dosáhnout 

vysoká spolehlivost 

přenosu 

nejžádanější, ale 

není zadarmo 
(a je personální) 

netýká se 

připojování BTS 
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Konvergence a virtualizace 

Nové trendy v přístupových technologiích 

Projekt APKT: Quadruple Play – One Bill 

TV programy 

Internet 

(Video)telefonie 

Mobilní služby 

Další služby 

MVNE 

platforma 

přístupový 

operátor 

páteřní síť 

TV programy 

Internet 

(Video)telefonie 

Mobilní služby 

Další služby 

přístupová 

 síť 

zákazník: 

do 1 týdne virtuálním mobilním operátorem 

Projekt by měl nastavit rovnováhu mezi mobilními a širokopásmovými fixními 

službami a vytvořit prostor pro nová zákaznická řešení 


