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NPO - dotační výzva a podpora 
malých operátorů
MIKROEXPO 2022



• Za 23 měsíců Územní koordinátoři uskutečnili více jak 2800 konzultací se zástupci 
místních samospráv i krajů (i přes omezení cestování v rámci COVID19)

Aktivity BCO
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WWW.BCONETWORK.CZ



4

Jaké jsou subjektivní názory zástupců samospráv 
o sítích elektronických komunikací v nejmenších 

obcích?

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO ve více jak 2000 obcí při jednání se zástupci obcí v bílých 

místech.
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Sami to nezvládneme
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Poskytovatelé SEK

Krajské úřady
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WWW.BCONETWORK.CZ
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Mapy pokrytí v čase.. 2015 až 2021 
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Mapy pokrytí až na adresní místo…
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Kde fungují dotační výzvy pro přístup k datové službě?
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Dotační projekty, mapování pokrytí….
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY VÝZVA Č. 1
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY VÝZVA Č. 1 – PODPORA

WWW.VEREJNAKONZULTACE.CZ
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O čem je výzva…z NPO
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O čem je výzva…z NPO
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Podpůrné materiály…z NPO
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PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE …z NPO



Výsledek sběru dat o dostupnosti konektivity sítí el. 
komunikací tzb BACKHAUL- v obcích pod 2000 obyvatel
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Výsledek sběru dat o dostupnosti konektivity sítí el. 
komunikací tzb BACKHAUL- v obcích pod 2000 obyvatel
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Procesy výstavby neovlivňuje jen Stavební zákon a 
Zákon o elektronických komunikacích 

• Přehled zákonů a 

předpisů pro SEK

• Přehled technických 

norem
Publikováno na webu
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/zakony/

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-

normy/

• Kdo dohlíží 

Autorizovaná

osoba 

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
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KONTAKTY NA AUTORIZOVANÉ PROJEKTANTY A 
REALIZAČNÍ SPOLEČNOSTI SEK

Průběžně sbírány a publikovány na webu
https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/projektanti-kontakty/

Databáze subjektů, se 

bude postupně rozrůstat.

V databázi najdete:
název, e-mail, telefon, web, 

regionální působnost

https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/projektanti-kontakty/
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KONTAKTY NA ISP OPERÁTORY

Průběžně sbírány a publikovány na webu
https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/isp-kontakty/

Databáze aktuálně 

obsahuje 244 kontaktů
název, e-mail, telefon, web, 

regionální působnost

https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/isp-kontakty/


• Medializace potřeb

• Mediace komunikace mezi zainteresovanými 
subjekty

• Odstraňování existujících překážek
a investiční náročnosti.

• Odborný partner pro místní samosprávy

S čím můžeme pomoci?
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Jak kontaktovat BCO?
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info@bconetwork.cz

nebo

www.bconetwork.cz

nebo

Michal Manhart 

Vedoucí BCO

607 099 273

michal.manhart@bconetwork.cz

Požadavky na podporu 
směřujte na 
www.bconetwork.cz

mailto:info@bconetwork.cz
http://www.bconetwork.cz/
mailto:michal.manhart@bconetwork.cz
http://www.bconetwork.cz/
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www.bconetwork.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST 

A PODPORU VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ

http://www.bconetwork.cz/

