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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

Vlastník komponenty 

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ KONZULTACE 

 

 

Název programu Národní plán obnovy 

Aktivita Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně 
náročných místech na venkově 

Komponenta (Priorita) 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě 

Subkomponenta (Specifický cíl) 1.3.5 Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G 
v investičně náročných místech na venkově 

 

1 Úvod 
Česká republika plánuje podpořit rozvoj sítí 5G v pásmu 700 MHz (dále jen „5G“) v investičně náročných 
lokalitách na venkově, a to v rozsahu, který převyšuje rámec povinností vyplývajících z podmínek aukce 
kmitočtů pro 5G. Význam uvedeného záměru zdůrazňuje skutečnost, že tento záměr byl zařazen jako 
investice 3 „Supporting the Development of 5G Mobile Infrastructure in Rural Investment-Intensive White 
Areas” komponenty 1.3 Recovery and Resilience Plan for Czechia.  

Záměr je v souladu se Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán 5G pro Evropu, ze dne 14. září 2016 č. COM(2016) 588. 

Cílem uvedené investice, jenž se plánuje dokončit do 31. prosince 2025, je zvýšit pokrytí sítě 5G v oblastech, 
které nikdy nebyly pokryty mobilním signálem 4G nebo 5G (a to v souladu s podmínkami aukce kmitočtů pro 
sítě 4G nebo 5G), a u kterých lze předpokládat, že z důvodu velmi nízké výnosnosti investice v budoucnu 
nebudou pokryty základními sítěmi 5G.  

K dosažení tohoto cíle se plánuje vyhlásit výzvy na výstavbu a zprovoznění minimálně 120 ks základnových 
stanic (BTS) sítě 5G, která bude spolufinancována z veřejných zdrojů. Celková výše alokace je 300 mil. Kč. 

 

2 Výchozí podmínky 
Finanční prostředky z veřejných zdrojů mohou být poskytnuty za účelem zajištění pokrytí signálem 5G 
v investičně náročných lokalitách na venkově, které držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro sítě 4G 
a držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro sítě 5G (dále jen „provozovatele mobilních sítí“):  

▪ dosud nepokryli signálem 4G nebo 5G v souladu s podmínkami aukce kmitočtů 4G/5G, 
▪ do konce roku 2025 neplánují pokrýt signálem 4G z vlastních finančních zdrojů, 
▪ do konce roku 2031 neplánují pokrýt signálem 5G z vlastních finančních zdrojů. 
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Pokrývání signálem 5G se spoluúčasti z veřejných zdrojů v investičně náročných lokalitách na venkově 

▪ bude mít všechny technickoprovozní parametry shodné s parametry, které jsou prezentovány 
v podmínkách aukce kmitočtů pro sítě 5G, 

▪ musí zajistit skokovou změnu v poskytování mobilních služeb v těchto lokalitách, 
▪ bude realizováno výhradně nad rámec povinností a rozvojových kritérií uložených provozovatelům 

mobilních sítí podmínkami aukce kmitočtů pro sítě 5G. 

 

3 Veřejná konzultace a její vyhodnocení 
V souladu s metodikou EK byla v období od 17. června do 9. srpna 2022 organizována veřejná konzultace za 
účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z finančních prostředků z veřejných zdrojů 
do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických 
komunikací České republiky. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), jako ústřední orgán státní správy pro elektronické 
komunikace, společně s Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“), jako ústředním správním 
úřadem pro výkon státní správy ve věcech regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti 
elektronických komunikací, navrhli celkově 1187 základních sídelních jednotek (dále jen „ZSJ“), které by 
potenciálně mohly splnit podmínky uvedené v bodu 1.  

 

Korekce č. 1 

V průběhu veřejné konzultace byli MPO a ČTÚ  po pracovní linii upozorněni, že následujících 22 ZSJ nesplňuje 
stanovené podmínky a ze Seznamu intervenčních oblastí musí být vyřazeny: 

Kód ZSJ Název ZSJ  Kód ZSJ Název ZSJ 

25798 Roubanina  179809 Růžové 

88650 Týn  92525 Horní Halže 

23396 Čestín  92533 Kamenné 

23434 Polipsy  92550 Mýtinka 

158712 Kamenná Lhota  22918 Český Jiřetín 

60356 Habartice  38547 Heřmanice u Oder 

60381 Pleče  112836 Sekyrka 

321796 Jindřichov-východ  138967 Pod Sochovou 

198358 Sklená  138975 Košovy 

64513 U Mařáků  139009 Rajnochovice 

32328 Horní Dražov  48551 Hrozová 
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Korekce č. 2 

V průběhu veřejné konzultace Český statistický úřad zveřejnil výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku. 
Následně zanikly následující ZSJ a ze Seznamu intervenčních oblastí musí být rovněž vyřazeny:  

Kód ZSJ Název ZSJ  Kód ZSJ Název ZSJ 

330639 Jívová I  329983 Korunní Kyselka 

330507 Domašov nad Bystřicí I  330400 Žleb u Prostějoviček 

 

V rámci veřejné konzultace °bylo předloženo 88 připomínek k 202 obcím. MPO a ČTÚ předložené připomínky 
seřadilo do následujících kategorii: 

 

Kategorie A 

Kategorie A obsahuje obce, které v souladu s podmínkami aukce kmitočtů 5G musí provozovatele mobilních 
sítí pokrýt signálem 5G. Jedná se o bezprostřední úkol pro provozovatele mobilních sítí, a proto nelze jejich 
pokrytí rovněž spolufinancovat z veřejných zdrojů.  

Jedná se o následující obce: 

▪ Baliny 
▪ Tuhaň 
▪ Běleč 
▪ Křelovice (místní část poříčí) 
▪ Bělá u Jevíčka  
▪ Rynoltice 

 

Kategorie B 

Kategorie B obsahuje obce, které jsou již pokryty signálem 4G alespoň jedním provozovatelem mobilních sítí, 
a proto jejich pokrytí signálem 5G nelze spolufinancovat z veřejných zdrojů. Jelikož v těchto obcích, podle 
negativního sdělení oznamovatelů existují problémy s pokrytím mobilním signálem, MPO postoupí obdržené 
sdělení provozovatelům mobilních sítí k dalšímu posouzení.  

Jedná se o následující obce: 

▪ Kundratice 
▪ Líšná 
▪ Březí 
▪ Olší 
▪ Veselá (Kamenice nad Lipou) 
▪ Trnava 
▪ Bořetín 
▪ Jabloňov u Velkého Meziříčí 
▪ Radějov  
▪ Bořetín 
▪ Cejle (okr. Jihlava) 
▪ Horní Pěna 

▪ Oslavička 
▪ Provodov, Halenkovice 
▪ Pacov (Jetřichovec) 
▪ Křetín 
▪ Římov, okr. Třebíč 
▪ Bystřice nad Pernštejnem 
▪ Hluboké, Náměšť nad Oslavou  
▪ Hojovice  
▪ Šebetov 
▪ Voděrady 
▪ Skalná 
▪ Rudíkov 
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▪ Cikháj 
▪ Jizbice 
▪ Dlouhé 
▪ Řečice 
▪ Ruda (Velké Meziříčí) 
▪ Pikárec 
▪ Stránecká Zhoř 
▪ Vepřová 
▪ Hubenov 
▪ Vysoké Studnice 
▪ Jabloňov 
▪ Ujčov 

▪ Lipovec 
▪ Levínská Olešnice 
▪ Sedlec-Prčice 
▪ Bořitov * 
▪ Vysočany * 
▪ Žernovník * 
▪ Všechovice * 
▪ Lhota u Lysic * 
▪ Lomnička * 
▪ Skrchov * 
▪ Kunice * 

 

Kategorie C 

Kategorie C obsahuje obce, které již byly do veřejné konzultace předloženy jako intervenční oblasti, ale 
oznamovatelé si této skutečnosti nevšimli. 

Jedná se o následující obce: 

▪ Pavlínov 
▪ Sudice, Třebíč 
▪ Kaly 

 

Kategorie D 

Kategorie D obsahuje 18 obcí, které podle zjištění MPO a ČTÚ splňují stanovené podmínky a do Seznamu 
intervenčních oblastí mohou být zařazeny. Jedná se o následující obce: 

Kód ZSJ Název ZSJ  Kód ZSJ Název ZSJ 

26417 Dlouhá Lhota  167797 Touboř 

77046 Kulířov  77275 Kuničky 

43958 Horní Radslavice  137464 Radějov 

18911 Čechtín  81191 Lhota u Lysic 

72052 Kožichovice  75043 Kropáčova Vrutice 

58033 Tasice  90417 Malá Víska 

143197 Ruda  118320 Pavlíkov 

3361 Běštín  135054 Přerubenice 

80209 Lesní Jakubov  94102 Rohozec 

 

Ostatní sdělení oznamovatelů 

Zde byly přeloženy návrhy, které nejsou v souladu se záměrem veřejné konzultace. 
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4 Závěr 
1. Ze Seznamu intervenčních oblastí, které byly předloženy do veřejné konzultace, bude vyřazeno: 

- viz Korekce č. 1 ......................  22 ZSJ 
- viz Korekce č. 2 ........................  8 ZSJ 

2. V Seznamu intervenčních oblastí, které byly předloženy do veřejné konzultace, bude zařazeno: 
- Viz Kategorie D ........................ 23 ZSJ 

U těchto ZSJ bude u provozovatelů mobilních sítí provedena sekundární kontrola, zda investování v těchto 
ZSJ s finanční spoluúčasti z veřejných zdrojů, neohrozí jejich rozvojové záměry sítí 5G v 9letém horizontu. 

V případě negativního výsledku sekundární kontroly budou uvedené zařazeny mezi intervenční oblasti. 

3. Příloha 1 obsahuje Seznam intervenčních oblastí po vyhodnocení připomínek předložených ve veřejné 
konzultaci. 

Tento Seznam bude rovněž k provedení kontroly předložen mobilním operátorům, zda investování 
v těchto ZSJ s finanční spoluúčastí z veřejných zdrojů neohrozí jejich rozvojové záměry sítí 4G v 3letém 
horizontu. 

4. Na zaslané sdělení bude do 10 pracovních dnů všem oznamovatelům elektronickou cestou zaslána písemní 
reakce MPO. 

 

 

 

V Praze dne 10. října 2022 
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