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Co	  jsme	  zjišťovali?	  

•  Jaký	  je	  aktuální	  stav	  a	  cíle	  podpory	  broadbandu	  
ve	  vybraných	  členských	  zemích	  EU	  

•  Jak	  podporují	  vybrané	  členské	  země	  EU	  rozvoj	  
broadbandu	  a	  NGA	  síN	  

•  Vybrané	  členské	  země:	  Dánsko,	  Finsko,	  Německo,	  
Nizozemí,	  Polsko,	  Rakousko,	  Slovensko	  

•  Zdroje:	  
–  StaXsXky	  Point-‐topic.com	  (dodává	  oficiální	  EU	  data)	  
– Ministerstva	  a	  regulátoři	  vybraných	  členských	  zemí	  



STRATEGIE	  A	  PODPORA	  NGA	  V	  EU	  



Principy	  podpory	  výstavby	  NGA	  síN	  

•  Otevřenost	  –	  k	  síNm	  a	  infrastruktuře,	  podporované	  z	  fondů	  
EU,	  musí	  mít	  každý	  přístup	  (Open	  Access).	  

•  Transparentnost	  –	  přístup	  musí	  být	  nediskriminační,	  nesmí	  
narušovat	  hospodářskou	  soutěž	  a	  podmínky	  přístupu,	  
stejně	  jako	  kritéria	  pro	  udělení	  podpory,	  musí	  být	  veřejné.	  

•  Přiměřenost	  –	  podporují	  se	  bílé	  a	  omezeně	  šedé	  lokality	  a	  
podpora	  musí	  dávat	  smysl.	  

•  Řešení	  –	  většina	  sledovaných	  členských	  států	  volí	  
legislaMvní	  a	  regulatorní	  podporu,	  než	  přímou	  finanční	  
podporu	  výstavby	  NGA/NGN	  sí2,	  případně	  svěřuje	  
výstavbu	  a	  provoz	  NGA/NGN	  sí2	  municipalitám	  a	  
regionálním	  samosprávám.	  



Modely	  podpory	  NGA/NGN	  síN	  
Státní/regionální	  sítě	  
•  Přístupové	  sítě	  budují	  státní	  insXtuce,	  případně	  je	  podpora	  směrována	  do	  

regionálních/městských	  síN	  –	  municipalita	  zajisN	  napojení	  na	  páteřní	  sítě	  a	  
otevřený	  přístup	  komerčních	  zájemců	  k	  přístupové	  síX.	  

•  Tyto	  sítě	  jsou	  vždy	  ve	  vlastnictví	  veřejné	  autority,	  nicméně	  provozovány	  mohou	  být	  
soukromou	  firmou	  (outsourcing).	  

Usnadnění	  výstavby	  NGA/NGN	  sí2	  
•  LegislaXva	  –	  neomezuje,	  ale	  podporuje	  výstavbu	  telekomunikačních	  síN.	  
•  Veřejné	  databáze	  antén,	  přístupových	  bodů,	  plánovaných	  výkopových	  prací.	  
•  Regulatorní	  tlak	  na	  sdílení	  nákladů	  a	  prací	  –	  pokud	  se	  povolí	  výkopové	  práce,	  musí	  

se	  zapojit	  všichni	  relevantní	  hráči	  a	  sdílet	  náklady;	  plánování	  na	  straně	  municipalit	  
a	  regionálních	  samospráv.	  

Podpora	  komerčních	  firem	  
•  Jen	  zcela	  výjimečně	  jde	  podpora	  přímo	  na	  výstavbu	  komerčních	  síN.	  	  
•  Nejčastější	  model	  u	  přímé	  podpory	  je	  budování	  sítě	  ve	  vlastnictví	  municipality/

regionální	  samosprávy,	  kdy	  je	  pak	  k	  takové	  síX	  otevřený	  a	  transparentní	  přístup	  pro	  
komerční	  provozovatele.	  



Technologická	  neutralita	  

•  EU	  vyžaduje	  u	  veřejné	  podpory	  výstavby	  NGA/NGN	  síN	  
zachování	  technologické	  neutrality.	  	  

•  Požaduje	  splnění	  kvalitaXvních	  parametrů	  do	  r.	  2020:	  
–  30	  Mb/s	  pro	  všechny	  domácnosX,	  	  
–  100	  Mb/s	  pro	  alespoň	  50	  %	  domácnosN.	  

•  Pokud	  už	  některé	  členské	  státy	  podporují	  konkrétně	  
jednu	  technologii,	  potom	  je	  to	  FTTP,	  v	  některých	  
případech	  doplněné	  o	  Docsis	  3.	  

•  Nikde	  není	  rozlišováno,	  zda	  jde	  o	  modernizované	  nebo	  
nové	  sítě,	  kritériem	  pro	  podporu	  je	  naplnění	  cílů	  
stanovených	  v	  národních	  strategiích.	  



Otázka	  páteřních	  síN	  

•  Ve	  zkoumaných	  členských	  státech	  se	  vždy	  v	  
souvislosX	  s	  NGA	  sítěmi	  řeší	  i	  napojení	  na	  páteřní	  
sítě.	  

•  Projekty	  na	  podporu	  NGA	  síN	  ve	  zkoumaných	  
státech	  vyžadují,	  aby	  pro	  NGA	  síť	  existovala	  
rozumná	  dostatečná	  kapacita	  i	  na	  straně	  páteřní	  
sítě,	  aby	  bylo	  možné	  v	  celém	  řetězci	  (páteřní-‐
přístupová-‐místní	  síť)	  uspokojit	  požadavky	  
koncových	  zákazníků	  a	  naplnit	  cíle	  Digitální	  
agendy	  EU	  (relaXvně	  dostupných	  100/30	  Mb/s).	  



ZkušenosX	  zemí	  EU	  
•  Největší	  část	  nákladů	  na	  výstavbu	  moderní	  telekomunikační	  

infrastruktury	  tvoří	  náklady	  na	  projektovou	  dokumentaci,	  splnění	  
regulatorních	  a	  legislaMvních	  požadavků	  a	  výkup	  či	  pronájem	  
pozemků.	  Tyto	  náklady	  jsou	  často	  vytvářeny	  legislaXvním	  a	  
regulatorním	  rámcem.	  Jejich	  odstranění	  způsobí	  masivní	  rozvoj	  
broadbandu	  bez	  potřeby	  přímých	  dotací.	  

•  Klíčové	  pro	  rozvoj	  broadbandu	  je	  také	  sdílení	  nákladů	  na	  výkopové	  
práce,	  budování	  a	  provoz	  přístupových	  bodů.	  Rozvoji	  tak	  může	  
pomoci	  využiN	  městských	  a	  regionálních	  pozemků	  a	  infrastruktury,	  
odstranění	  byrokraXckých	  překážek	  a	  sdílení	  informací	  a	  plánování	  
prací.	  

•  V	  místech,	  kde	  se	  nevyplaN	  budování	  komerčních	  přístupových	  síN,	  
funguje	  vybudování	  infrastruktury	  ve	  vlastnictví	  municipalit	  a	  
regionálních	  insXtucí	  a	  její	  zpřístupnění	  komerčním	  provozovatelům	  
koncových	  služeb.	  



DÁNSKO	  



DK	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  99,9	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  
broadbandu	  2	  Mb/s	  (2012)	  

•  70	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  100	  Mb/s	  (2013)	  
•  Do	  roku	  2020	  bude	  mít	  100	  %	  domácnos2	  přístup	  k	  
100	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
–  DSL	  98,2	  %	  
–  VDSL	  20,7	  %	  
–  FTTP	  43,0	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  není	  měřeno,	  dostupnost	  je	  téměř	  100%	  



DK	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Dánsko	  má	  jedinou	  státní	  podporu	  výstavby	  NGA	  síN	  –	  na	  ostrově	  

Bornholm	  (8	  mil.	  €).	  
•  Výstavbu	  NGA	  síN	  podporuje	  lokálně,	  ze	  strany	  municipalit	  a	  

regionálních	  samospráv	  nastavením	  regulatorního	  rámce	  a	  
legislaXvy	  vstřícné	  vůči	  budování	  NGA	  síN.	  
–  Dánské	  municipality	  a	  regiony	  nabízejí	  pozemky	  a	  městskou	  

infrastrukturu	  pro	  výstavbu	  telekomunikačních	  síN	  	  
–  Ty	  je	  pak	  nutné	  nabízet	  na	  otevřeném	  a	  nediskriminačním	  principu.	  

•  Dánsko	  má	  legislaXvně	  zakotvenou	  technologickou	  neutralitu	  při	  
podpoře	  výstavby	  jakýchkoliv	  telekomunikačních	  síN.	  

•  Dánsko	  podporuje	  bezdrátové	  technologie	  –	  umožňuje	  regionální	  
aukce	  frekvencí	  využitelných	  pro	  bezdrátový	  broadband.	  

•  Dánsko	  podporuje	  a	  akXvně	  vyžaduje	  sdílení	  nákladů	  na	  výstavbu	  
síN	  –	  má	  veřejnou	  databázi	  antén	  (současných	  i	  plánovaných	  -‐	  
htp://mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx).	  	  



DK	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídá	  
ministerstvo	  obchodu	  htp://www.evm.dk/	  

•  Za	  regulaci	  odpovídá	  Danish	  Business	  
Authority	  (Erhvervsstyrelsen)
htp://danishbusinessauthority.dk/	  	  

•  Národní	  broadbandové	  strategie	  (22	  
iniciaXv)
htp://www.evm.dk/aktuelt/
pressemeddelelser/2013/13-‐03-‐13-‐bedre-‐
bredbaand-‐og-‐mobildaekning-‐i-‐hele-‐danmark	  



FINSKO	  



FI	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  100	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  
broadbandu	  1	  Mb/s	  (2012)	  

•  55	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  100	  Mb/s	  
(2012)	  

•  Do	  roku	  2020	  bude	  mít	  97	  %	  domácnos2	  přístup	  
k	  30	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
– DSL	  92,5	  %	  
–  VDSL	  45,0	  %	  
–  FTTP	  33,3	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  2,4	  %	  



FI	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Finská	  broadbandová	  strategie	  již	  od	  roku	  2008	  vyžaduje,	  aby	  každá	  

domácnost	  měla	  v	  dosahu	  2	  km	  přístupový	  bod	  k	  síX	  s	  kapacitou	  
alespoň	  100	  Mb/s	  

•  Tyto	  přístupové	  sítě	  jsou	  tam,	  kde	  není	  dostupná	  komerční	  síť,	  
budovány	  municipalitami	  a	  regionálními	  samosprávami	  

•  Státní	  a	  evropské	  prostředky	  jsou	  využity	  pouze	  na	  municipální	  a	  
regionální	  projekty	  

•  Takto	  podpořené	  přístupové	  sítě	  jsou	  vždy	  zpřístupněny	  komerčním	  
poskytovatelům	  koncových	  služeb	  

•  Technologie	  je	  volena	  s	  ohledem	  na	  klimaXcké	  podmínky.	  Podpora	  
NGA/NGN	  ve	  Finsku	  je	  technologicky	  neutrální,	  nicméně	  většinou	  
jde	  o	  opXcké	  sítě	  nebo	  bezdrátové	  spoje	  tam,	  kde	  s	  ohledem	  na	  
klimaXcké	  a	  geologické	  podmínky	  nelze	  opXcké	  sítě	  budovat.	  



FI	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídá	  
ministerstvo	  dopravy	  a	  komunikací	  
htp://www.lvm.fi/en	  	  

•  Za	  regulaci	  odpovídá	  Finish	  CommunicaXons	  
Regulatory	  Authority	  
htps://www.viesXntavirasto.fi/en/	  	  

•  Národní	  strategie	  
htp://www.lvm.fi/en/broadband	  	  



NĚMECKO	  



DE	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  97	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  
broadbandu	  1	  Mb/s	  (2013)	  

•  75	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  30	  Mb/s	  
(2013)	  

•  Do	  roku	  2018	  bude	  mít	  100	  %	  domácnos2	  
přístup	  k	  50	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
– DSL	  94,8	  %	  
–  VDSL	  46,3	  %	  
–  FTTP	  2,6	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  12,2	  %	  



DE	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Německá	  broadbandová	  strategie	  byla	  přijata	  již	  v	  roce	  2008	  a	  počítá	  s	  postupným	  

navyšováním	  rychlosN	  u	  existujících	  síN	  (další	  využiN	  již	  investovaných	  prostředků)	  
využiNm	  upgrade	  technologií.	  U	  fyzicky	  rekonstruovaných	  a	  nově	  budovaných	  síN	  
vyžaduje	  připravenost	  na	  budoucí	  požadavky.	  

•  Německo	  má	  několik	  státních	  programů	  financování	  výstavby	  NGA	  síN	  (ze	  státních	  
prostředků	  je	  hrazena	  pouze	  nejnákladnější	  část	  přístupových	  síN	  a	  je	  nabízeno	  
státem	  garantované	  financování	  výstavby).	  

•  Důraz	  je	  kladen	  na	  urychlení	  a	  usnadnění	  výstavby	  (povinné	  sdílení	  výkopových	  
prací,	  povinné	  využiN	  rekonstrukce	  silniční	  a	  železniční	  sítě	  k	  pokládce	  opXckých	  
kabelů,	  odstranění	  byrokraXckých	  překážek,	  sdílení	  informací	  o	  výstavbě).	  

•  Primárně	  se	  Německo	  snaží	  o	  státní	  garance	  pro	  komerční	  firmy,	  výměnou	  za	  
otevřený	  a	  transparentní	  přístup	  k	  budované	  infrastruktuře	  a	  její	  následný	  provoz	  
za	  komerčních	  nediskriminačních	  podmínek.	  Umožňuje	  to	  fungující	  systém	  
zemských	  bank	  (Landesbank)	  a	  zemských	  podnikatelských	  spolků.	  

•  Tam,	  kde	  není	  dostatek	  zájmu	  komerčních	  firem,	  staví	  a	  provozuje	  infrastrukturu	  
místní	  nebo	  regionální	  samospráva.	  

•  Státní	  garance	  pro	  telekomunikační	  sítě	  dosahují	  objemu	  150	  mil.	  €	  ročně.	  



DE	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídají:	  
–  Spolkové	  ministerstvo	  dopravy	  a	  digitální	  
infrastruktury	  htp://www.bmvi.de/	  	  

–  Spolková	  síťová	  agentura	  pro	  energii,	  plyn,	  
telekomunikace,	  poštu	  a	  železnice	  
htp://www.bundesnetzagentur.de/	  	  

–  Spolkový	  úřad	  pro	  broadband	  
htp://www.breitbandbuero.de/	  	  

•  Za	  regulaci	  jsou	  odpovědné	  všechny	  výše	  
popsané	  insXtuce	  v	  rámci	  konkrétních	  vypsaných	  
programů	  



NIZOZEMÍ	  



NL	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  98	  %	  domácnos2	  má	  přístup	  k	  základnímu	  (!!!)	  
broadbandu	  30	  Mb/s	  (2013)	  

•  95	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  100	  Mb/s	  (2013)	  
•  Již	  splněno	  –	  cíl	  byl	  mít	  do	  roku	  2020	  50	  %	  domácnos2	  
s	  přístupem	  100	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
–  DSL	  99,95	  %	  
–  VDSL	  59,9	  %	  
–  FTTP	  17,7	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  není	  měřeno,	  dostupnost	  je	  téměř	  100%	  



NL	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  v	  Nizozemí	  je	  téměř	  stoprocentní	  dostupnost	  

vysokorychlostního	  broadbandu	  pro	  domácnosX,	  nejsou	  v	  současné	  
době	  vypsány	  žádné	  programy	  na	  podporu	  výstavbu	  NGA	  síN.	  

•  Současného	  stavu	  dosáhlo	  Nizozemí	  díky	  legislaXvní	  podpoře	  
výstavby	  telekomunikačních	  síN	  ještě	  před	  Nm,	  než	  se	  to	  stalo	  
prioritou	  EU	  –	  v	  Nizozemí	  se	  využívá	  sdílení	  nákladů	  na	  výstavbu	  
infrastruktury,	  plánování	  ze	  strany	  místních	  úřadů	  a	  povinného	  
zpřístupnění	  místních	  smyček	  (ULL)	  i	  další	  infrastruktury.	  

•  Podle	  různých	  studií	  až	  80	  %	  nákladů	  na	  výstavbu	  NGA	  
infrastruktury	  tvoří	  náklady	  na	  projektovou	  dokumentaci,	  splnění	  
místních	  podmínek	  a	  náklady	  spojené	  s	  výkupem	  či	  pronájmem	  
pozemků.	  Nizozemí	  již	  v	  minulosX	  tyto	  náklady	  odstranilo	  
(legislaXvními	  úpravami,	  sdílením	  nákladů,	  regulatorním	  rámcem	  
vyžadujícím	  sdílení	  infrastruktury)	  a	  Nm	  dosáhlo	  unikátního	  stavu,	  
kdy	  se	  na	  téměř	  celém	  území	  Nizozemí	  vyplaN	  komerčním	  firmám	  
investovat	  do	  výstavby	  NGA	  síN.	  



NL	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídá	  Ministerstvo	  
ekonomických	  záležitosN	  
htp://www.government.nl/ministries/ez	  	  

•  Za	  regulaci	  odpovídá	  Úřad	  pro	  spotřebitele	  a	  trhy	  
htps://www.acm.nl/en/	  

•  Speciálním	  orgánem,	  s	  vlastní	  strategií	  i	  dopadem	  na	  
regulaci,	  je	  sdružení	  municipalit	  a	  regionálních	  autorit	  
Stedenlink	  (htp://www.stedenlink.nl/),	  sdružující	  2/3	  
nizozemských	  měst	  

•  Národní	  strategie	  
htp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/
documenten-‐en-‐publicaXes/notas/2011/05/17/digitale-‐
agenda-‐nl-‐ict-‐voor-‐innovaXe-‐en-‐economische-‐groei.html	  	  



POLSKO	  



PL	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  69	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  
broadbandu	  1	  Mb/s	  (2012)	  

•  45	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  30	  Mb/s	  
(2012)	  

•  Do	  roku	  2020	  bude	  mít	  50	  %	  domácnos2	  přístup	  
k	  100	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
– DSL	  60,5	  %	  
–  VDSL	  25,7	  %	  
–  FTTP	  2,9	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  32,4	  %	  



PL	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  

•  Polská	  podpora	  rozšiřování	  broadbandu	  je	  striktně	  
zaměřena	  na	  rozvoj	  venkovských	  oblasN	  a	  existuje	  konkrétní	  
program	  zaměřený	  na	  rozvoj	  východních	  oblasN	  Polska.	  

•  Podpora	  je	  zaměřena	  na	  budování	  síN	  ve	  vlastnictví	  měst,	  
mikroregionů	  a	  vojvodství,	  které	  musí	  být	  následně	  
nabídnuty	  komerčním	  provozovatelům	  koncových	  služeb.	  

•  V	  dalších	  letech	  se	  chce	  Polsko	  zaměřit	  na	  odstraňování	  
byrokraXckých	  překážek	  při	  budování	  moderní	  
telekomunikační	  infrastruktury.	  

•  V	  současnosX	  jsou	  (podobně	  jako	  v	  ČR)	  schvalovány	  
potřebné	  strategie	  a	  připravovány	  konkrétní	  plány.	  



PL	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídá	  
Ministerstvo	  administraXvy	  a	  digitalizace	  
htps://mac.gov.pl/	  	  

•  Za	  regulaci	  odpovídá	  Úřad	  elektronických	  
komunikací	  htp://en.uke.gov.pl/about-‐uke-‐6	  	  

•  Národní	  strategie	  
htp://en.uke.gov.pl/regulatory-‐strategy-‐
unXl-‐2015-‐11926	  	  



RAKOUSKO	  



AT	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  99	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  broadbandu	  
2	  Mb/s	  (2013)	  

•  61	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  100	  Mb/s	  (2013)	  
•  Do	  roku	  2018	  bude	  mít	  70	  %	  domácnos2	  přístup	  k	  100	  
Mb/s	  

•  Do	  roku	  2020	  bude	  mít	  99	  %	  domácnos2	  přístup	  k	  100	  
Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
–  DSL	  98,0	  %	  
–  VDSL	  50,5	  %	  
–  FTTP	  6,3	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  17,2	  %	  



AT	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Rakousko	  se	  primárně	  zaměřuje	  na	  podporu	  výstavby	  

telekomunikační	  infrastruktury	  ve	  venkovských	  oblastech.	  Na	  tuto	  
podporu	  věnuje	  až	  přes	  1	  mld.	  €	  (50	  %	  z	  národních,	  50	  %	  z	  
evropských	  zdrojů).	  

•  Podpora	  je	  věnována	  přímo	  na	  upgrade	  současných	  a	  budování	  
nových	  telekomunikačních	  síN	  ve	  vlastnictví	  komerčních	  firem	  –	  je	  
za	  to	  ale	  vyžadováno	  striktní	  zpřístupnění	  konkurenci.	  

•  Současný	  rakouský	  regulatorní	  rámec	  vyžaduje,	  aby	  jakékoliv	  
poplatky	  inkasované	  od	  telekomunikačních	  firem	  byly	  investovány	  
zpět	  do	  rozvoje	  telekomunikační	  infrastruktury	  a	  služeb.	  Je	  možné	  i	  
přímé	  využiN	  pro	  snížení	  cen	  služeb	  pro	  koncové	  zákazníky.	  To	  vede	  
k	  přímému	  zlevňování	  telekomunikačních	  služeb	  v	  Rakousku.	  

•  Rakousko	  přímo	  podporuje	  i	  rozvoj	  online	  služeb	  a	  aplikací	  
vyžadujících	  vysokorychlostní	  připojení	  k	  internetu	  –	  cílem	  je	  
sXmulovat	  poptávku	  po	  vysokorychlostním	  připojení.	  



AT	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci,	  strategie	  a	  regulaci	  odpovídá	  
Ministerstvo	  dopravy,	  inovací	  a	  technologií	  
htp://www.bmvit.gv.at/en/index.html	  	  

•  Národní	  strategie	  
htp://www.bmvit.gv.at/telekommunikaXon/
breitbandstrategie/foerderungen/
bba2013.html	  	  



SLOVENSKO	  



SK	  –	  Aktuální	  stav	  a	  cíle	  

•  83	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  základnímu	  
broadbandu	  2	  Mb/s	  (2012)	  

•  17	  %	  domácnosN	  má	  přístup	  k	  NGA	  30	  Mb/s	  
(2012)	  

•  Do	  roku	  2020	  bude	  mít	  100	  %	  domácnos2	  
přístup	  k	  30	  Mb/s	  

•  Dostupnost	  (ne	  využívání)	  technologií:	  
– DSL	  45,6	  %	  
–  VDSL	  0,3	  %	  
–  FTTP	  39,4	  %	  
– WiMAX/FWA	  –	  50,0	  %	  



SK	  –	  podpora	  NGA	  síN	  	  
•  Slovensko	  se	  v	  současnosX	  zaměřuje	  na	  odstraňování	  

byrokraXckých	  a	  legislaXvních	  překážek	  při	  budování	  
telekomunikační	  infrastruktury.	  

•  Dotační	  Xtuly	  jsou	  nyní	  zaměřeny	  na	  vytváření	  projektové	  
dokumentace	  potřebné	  pro	  výstavbu	  samotné	  telekomunikační	  
infrastruktury	  a	  výkup/pronájem	  potřebných	  pozemků,	  nikoliv	  na	  
výstavbu	  samotnou.	  

•  ZaNm	  není	  rozhodnuto,	  nicméně	  lze	  předpokládat,	  že	  výstavbou	  
NGA	  síN	  bude	  pověřena	  státní	  agentura	  NASES	  a	  přímé	  dotace	  
budou	  zpřístupněny	  také	  municipalitám	  a	  regionálním	  insXtucím,	  
které	  následně	  infrastrukturu	  nabídnou	  komerčním	  provozovatelům	  
koncových	  služeb.	  

•  Deklarované	  podpora	  je	  zaměřena	  na	  rozvoj	  telekomunikační	  
infrastruktury	  ve	  venkovských	  oblastech;	  ve	  městech	  je	  současný	  
stav	  uspokojivý.	  



SK	  –	  strategie,	  insXtuce	  

•  Za	  implementaci	  a	  strategie	  odpovídají:	  
– Ministerstvo	  dopravy,	  výstavby	  a	  regionálního	  rozvoje	  
htp://www.telecom.gov.sk/	  

– Ministerstvo	  financí	  htp://www.informaXzacia.sk/	  
–  Národná	  agentúra	  pre	  sieťové	  a	  elektronické	  služby	  
htp://nases.gov.sk/	  	  

•  Za	  regulaci	  odpovídá	  Úrad	  pre	  reguláciu	  elektronických	  
komunikácií	  a	  poštových	  služieb	  
htp://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=9	  	  

•  Národní	  strategie	  
htp://informaXzacia.sk/ext_dok-‐
strategicky_dokument_2014_2020_sk/16621c	  
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