
 

 
 
 

oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

zaměření výzvy: Širokopásmové (NGA) ICT sítě  

vyhlášení výzvy: 14. květen 2012 

příjem žádostí: od 14. května 2012 do 31. července 2012 



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

 Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich 
atraktivity pro život. 
 

Specifické cíle: 

 hospodářské oživení venkovských sídel prostřednictvím nových aktivit; 

 podpora rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu zejména z 
důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic; 

 zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí. 
 
 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.3  

 výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových  služeb 
veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu 
nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního 
sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující 
vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) - 
pouze v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu (typicky z důvodů nízké 
nebo nulové návratnosti soukromých investic) – více viz specifické podmínky výzvy 
v bodě 15. 
 
 

3. Příjemci podpory  

a) obce s 500 – 4 999 obyvateli s výjimkou města Pohořelice a Židlochovice; 
b) organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele1; 
c) svazky obcí2; 

 
 
4. Doporučená struktura financování 

Projekty musí zakládat slučitelnou veřejnou podporu (tedy projekty, které mají/budou mít 
uzavřenu smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu).  

                                                      
1
 Svůj projekt musí realizovat na správním území vymezených měst a obcí 
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obce NUTS 2 
Jihovýchod s 
500 - 4 999 

obyvateli 

85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

organizace 
zřizované či 
zakládané 

obcemi s 500 - 
4 999 

obyvateli 

85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

svazky obcí 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

 
U projektů generujících příjmy bude výše dotace vypočtena pomocí systému eCBA 
dostupném na www.jihovychod.cz. 
 
 
5. Výše dotace 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt         2 mil. Kč 

Maximální výše dotace                                                50 mil. Kč 

 

6. Finanční alokace pro výzvu  

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) maximálně 100 mil. Kč 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 100 mil. Kč 

Přepočteno k aktuálnímu kurzu 24,778 Kč/1€ 

Finanční alokace může být navýšena o ušetřené/zkrácené prostředky z projektů schválených 
z předchozích kol výzev  
 
7. Místo realizace projektů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a zároveň správní území vymezených měst a obcí v bodě 
3a a 15. 
 
8. Doba realizace projektu 

Maximálně dva roky od data podpisu smlouvy, předložení závěrečné žádosti o platbu 
nejpozději do 31. 5. 2015. 
 

http://www.jihovychod.cz/


 

9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  14. 5. 2012 
Příjem žádostí:  od 14. 5. 2012, 8.30 hod. 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2012 do 13.30. 
Místo podání žádosti: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen 

„ÚRR“), Brno, Kounicova 13 (pro projekty realizované 
v Jihomoravském kraji) a Jihlava, Žižkova 89 (pro projekty 
realizované v kraji Vysočina) 

 
Úřední hodiny pro příjem žádostí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a na 
www.jihovychod.cz (v části Regionální rada - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).  

  
10. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) 

1. Projekt splnil formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.  

2. Projekt splnil příslušné podmínky výzvy uvedené v bodě 15. 

3. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení, minimálně však nad 
hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria jsou dostupná na 
www.jihovychod.cz. 

 
11. Způsobilé výdaje 

Hlavní: 
 Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě. 
 Výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu. 
 Výdaje na projektovou dokumentaci. 
 Výdaje na inženýrskou činnost (stavební a autorský dozor). 
 Výdaje na stavební a technologické činnosti. 
 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
 Finanční leasing. 
 Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV. 

 
Doplňkové:  

 Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné. 
 Nákup materiálu. 
 Výběrová řízení. 
 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby. 
 Inženýring bez stavebního a autorského dozoru. 
 Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků). 
 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou SW k HW). 
 Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy. 
 Ostatní výše nespecifikované způsobilé doplňkové neinvestiční výdaje, zejména 

charakteru spotřebních služeb. 
 

Doplňkové způsobilé výdaje mohou tvořit maximálně 10 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. 
 
Podrobné rozpracování způsobilých výdajů je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV 
v kapitole č. 5 Způsobilé výdaje, který je dostupný na www.jihovychod.cz. 

http://www.jihovychod.cz/cs/regionalni-rada/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb
http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/


 

12. Monitorovací ukazatele 

Žadatel se podpisem smlouvy zaváže k plnění monitorovacích indikátorů relevantních pro 
obsah projektu (mohou být doplněny): 
 

Název indikátoru Jednotka 

Počet nových otevřenýchsítí v oblastech postižených selháním trhu Počet 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet 

Počet obyvatel nově pokrytýchinfrastrukturou pro přístup 
k širokopásmovému internetu 

Počet 

 

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Žádost včetně povinných příloh bude doručena osobně na příslušné pracoviště Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod ve výše uvedeném termínu. Žádosti, které jsou doručeny po 
termínu, nebudou pracovníky oddělení hodnocení projektů převzaty.  

Obsah žádosti:  

 Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené v programu BENEFIT7 
se shodným kódem jako elektronická verze, žádost je podepsána statutárním 
zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii;  

 povinné a další přílohy žádosti v rozsahu stanoveném dle Příručky pro žadatele 
a příjemce a bodu 15 výzvy – 2x (v originále/ověřené kopii a 1 kopii, není-li stanoveno 
jinak) a vloženy do jedné obálky (krabici) k odevzdání. Výjimkou je platné územní 
rozhodnutí s nabytím právní moci, které lze doložit nejpozději do 29. 9. 2013. 

Žádost vyplňuje žadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 (www.eu-zadost.eu 
nebo www.eu-zadost.cz).  
 
14. Další informace 

Nezbytné dokumenty: 

 Příloha výzvy – vymezení území s prokazatelným selháním trhu (území obcí jsou 
vyznačena jinou barvou než šedou, nebo černou)  

 Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších 
informací o jednotlivých oblastech podpory. Obsahuje vymezení způsobilých výdajů 
pro jednotlivé prioritní osy a další informace. Prováděcí dokument navazuje na 
programový dokument ROP JV.  

 Příručka pro žadatele a příjemce – podrobný průvodce přípravy žádosti do 
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Příručka se skládá ze dvou částí – I. 
Příručka pro žadatele, II. Příručka pro příjemce. 

 Znění výzvy a doplňující informace k výzvě na stránce výzvy na www.jihovychod.cz 

 Benefit a Uživatelská příručka Benefit7 

 Aplikace eCBA 
o Stanovení finančního zdraví žadatele 
o Osnova studie proveditelnosti  
o Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy 

 Případné metodické pokyny 

http://www.eu-zadost.eu/
http://intranet/Documents%20and%20Settings/zitkova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CWP4LDQS/www.eu-zadost.cz


 

Doporučené dokumenty 

 Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění 
širokopásmových sítí – k dispozici na stránkách výzvy. 

 Strategie “Digitální Česko“, schválenou usnesením vlády č. 50 ze dne 19. 1. 2011 o 
Státní politice v elektronických komunikacích – k dispozici na stránkách výzvy. 

 Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem 
k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod – k dispozici na stránkách výzvy. 

 Kategorizace nestátních neziskových organizací 

 Hodnotící kritéria 

 Pravidla pro publicitu 

 Loga pro ROP JV 

 Metodická příručka způsobilých výdajů 

 Regionální operační program Jihovýchod 

 Indikativní přehled příloh projektové žádosti 

Informace poskytuje: 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 
Odbor implementace projektů Brno 
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz 

Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 
Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: 532 193 600, email: steflova@jihovychod.cz. 

Odpovědnost za realizaci programu má Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13, Brno.  
 
 
15. Specifické náležitosti výzvy - Podmínky poskytnutí podpory na NGA sítě v regionu 
Jihovýchod 

 

Obecný rámec: 

 Vzhledem k složitosti podmínek slučitelné veřejné podpory doporučujeme minimálně 

jednu konzultaci projektu na příslušném odboru implementace projektů. 

 Při poskytnutí podpory bude postupováno v souladu s rozhodnutím N 196/2010 – 

Estonsko, budou naplňovány Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory  

ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (dále jen Guidelines), bude 

postupováno v souladu se strategií “Digitální Česko“ a v souladu se závěry studie 

„Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem  

k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod“ (dále jen „Studie“). 

 Podpora je definována jako veřejná podpora slučitelná se společným trhem, 

z hlediska pravidel pro způsobilé výdaje se k projektům přistupuje, jako by veřejnou 

podporu nezakládaly – viz „Prováděcí dokument ROP JV“. 

 

mailto:karasek@jihovychod.cz
mailto:steflova@jihovychod.cz


 

Podmínky pro poskytnutí podpory:  

a) Specifikace sítě 

 Předmětem podpory je tzv. backhaul síť (prostřední míli napojenou na regionální 

popř. národní páteřní síť), bez tzv. poslední míle – připojení konkrétních domácností. 

 

b) Lokalizace sítě 

 Podporovány budou jen bílé zóny z hlediska NGA („next generation access“) sítí dle 

bodu 68 Guidelines a výsledků „Studie“ – viz příloha výzvy (vymezení území s 

prokazatelným selháním trhu) a nezbytné dokumenty.  

 Je nutný dopad do obce s více než 500 obyvateli a méně než 5000 obyvateli (vyjma 

Pohořelice a Židlochovice). Dle aktuálního mapování se jedná o následující obce: 

Obec ORP Kraj 

BOLERADICE HUSTOPEČE JIHOMORAVSKÝ 

BUDIŠOV TŘEBÍČ VYSOČINA 

DALEŠICE TŘEBÍČ VYSOČINA 

JAMNÉ JIHLAVA VYSOČINA 

JAVORNÍK VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

JEŽOV KYJOV JIHOMORAVSKÝ 

KAMENICE JIHLAVA VYSOČINA 

KANICE ŠLAPANICE JIHOMORAVSKÝ 

KNĚŽDUB VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

KNĚŽICE JIHLAVA VYSOČINA 

KRAHULČÍ TELČ VYSOČINA 

LOVČIČKY SLAVKOV U BRNA JIHOMORAVSKÝ 

LUKOVANY ROSICE JIHOMORAVSKÝ 

MALÝ BERANOV JIHLAVA VYSOČINA 

MILEŠOVICE SLAVKOV U BRNA JIHOMORAVSKÝ 

MYSLIBOŘICE TŘEBÍČ VYSOČINA 

NOVÁ LHOTA VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA  NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VYSOČINA 

OCHOZ U BRNA ŠLAPANICE JIHOMORAVSKÝ 

OLEKSOVICE ZNOJMO JIHOMORAVSKÝ 

OSTROV U MACOCHY BLANSKO JIHOMORAVSKÝ 

PŘEDÍN TŘEBÍČ VYSOČINA 

RAČICE-PÍSTOVICE VYŠKOV JIHOMORAVSKÝ 

RADĚJOV VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VYSOČINA 

ROKYTNICE NAD ROKYTNOU TŘEBÍČ VYSOČINA 



 

ROVEČNÉ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM VYSOČINA 

ROZSOCHY BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM VYSOČINA 

ROŽNÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM VYSOČINA 

RYNÁREC PELHŘIMOV VYSOČINA 

SKALICE MORAVSKÝ KRUMLOV JIHOMORAVSKÝ 

SOBÍŇOV CHOTĚBOŘ VYSOČINA 

SOBŮLKY KYJOV JIHOMORAVSKÝ 

ŠOŠŮVKA BLANSKO JIHOMORAVSKÝ 

ŠTOKY HAVLÍČKŮV BROD VYSOČINA 

TRNAVA TŘEBÍČ VYSOČINA 

TRSTĚNICE MORAVSKÝ KRUMLOV JIHOMORAVSKÝ 

VELKÁ NAD VELIČKOU VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

VĚTRNÝ JENÍKOV JIHLAVA VYSOČINA 

VEVERSKÉ KNÍNICE ROSICE JIHOMORAVSKÝ 

VÍR BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM VYSOČINA 

LOUKA VESELÍ NAD MORAVOU JIHOMORAVSKÝ 

RADOSTÍN NAD OSLAVOU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VYSOČINA 

VELKÝ BERANOV JIHLAVA VYSOČINA 

 

 Přes katastr obcí v černé zóně (dle mapování) bude moci být síť pouze vedena. 

Případné napojení bude podléhat schválení ze strany ÚRR. 

 V případě změny nebo neplatnosti informací o dostupnosti NGA popř. 

širokopásmového internetu v dané obci (viz šedé zóny v mapě) musí žadatel 

prokázat v rámci žádosti aktuální stav trhu a infrastruktury. Tento důkaz podléhá 

možnému přezkoumání ze strany ÚRR, kraje popř. ČTÚ. 

 Mapy podpořených sítí budou veřejně dostupné (na www.jihovychod.cz, stránkách 

žadatele (pokud existují) a na stránkách kraje). 

 

c) Technologie sítě 

 Půjde především o pasivní síť chrániček, kabelů a pasivních prvků s možností 

instalace dalších kabelů/prvků novými poskytovateli. 

 Povinnou technickou specifikací je technicky neutrální řešení, tedy pokládka 

optického kabelu (typicky 24 vláken), povinný je prostor minimálně pro 5 operátorů 

na všech místech sítě.  

 Všude tam, kde to bude možné, aby se zabránilo zbytečnému zdvojování zdrojů  

pro poskytování širokopásmového pokrytí, se využije stávající dostupné 

infrastruktury. Tato infrastruktura musí opět splňovat všechny požadavky na sítě 

http://www.jihovychod.cz/


 

NGA, aby nedošlo k situaci, že nově budovaná infrastruktura bude napojena na síť, 

jejíž parametry jsou nedostatečné. 

 Při plánování jednotlivých projektů je nutno klást důraz na projektové práce tak, aby 

byla přesně navrhnuta topologie budované NGA sítě. Ohled bude brán na to, že ne 

vždy je možné připojit nově budovanou NGA síť na stávající optickou síť v místech, 

kde se to zdá být geograficky nejvhodnější. 

 Součástí žádosti žadatele bude  zpracovaná projektová dokumentace včetně 

grafického znázornění sítě a přípojných bodů na stávající sítě. 

 Garantovaná minimální upload/download rychlost sítě je 10 Mbit/s s možností zvýšení 

této rychlosti, budou-li to okolnosti vyžadovat, na úroveň 100 Mbit/s. Rychlost 

a kapacita musí umožňovat příjem obsahu s vysokým rozlišením (videa nebo 

televizního vysílání), podporovat aplikace poskytované na vyžádání a cenově 

dostupné symetrické širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky.  

 Síť musí mít minimální provozní náklady (OPEX), umožňovat efektivní a bezpečné 

oddělení provozů různých poskytovatelů služeb, mít minimální přenosovou latenci 

a počet aktivních uzlů v prostředí IP protokolu.  

 Síť musí umožňovat definovat různé kvality služeb (QoS).  

 Síť musí umožňovat souběh služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb 

a umožňovat distribuci multimediálních služeb dle ITU-T G 1000.  

 V případě nutnosti navržení FTTC řešení musí být navržena průměrná vzdálenost 

rozvodné skříňky („cabinet“) od koncového uživatele (do 2 km) a kolik uživatelů bude 

obsluhováno z jedné rozvodné skříňky.  

 

d) Vlastnictví sítě, její správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu 

 Pouze obce, svazky obcí nebo jimi zřízené organizace budou vlastníky infrastruktury 

NGA sítě. 

 Vlastník ani správce sítě nebudou poskytovat žádné koncové služby. Poskytnou 

pouze velkoobchodní služby elektronických komunikací provozovatelům za stejných 

podmínek a na základě otevřeného řízení, bez jakékoli diskriminace.  

 Správu sítě může zajišťovat jak soukromý subjekt vzešlý z transparentního 

výběrového řízení, tak i organizace zřízená popř. založená obcí nebo svazkem obcí 

nebo obec. 

 Žadatel před podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace“ doloží „Smlouvu o smlouvě 
budoucí“ s konečnými poskytovateli internetu, kteří projeví zájem o vstup na místní 
komunikační trh a zajistí tak připojení domácností.  

 Cenová politika sítě budované na základě subvence veřejných rozpočtů musí být 

stanovena na základě použité transportní technologie poskytovaných služeb,  jejich 



 

kvality a dostupnosti tržního potenciálu a dalších faktorů. Bude se jednat o cenu 

v místě obvyklou2 za pronájem adekvátní přenosové technologie o daných 

parametrech a pro danou velikost potenciální koncové zákaznické skupiny (např. 

cena za přístup do sítě). 

 Aktuální situaci na dotčeném trhu je nutné zohlednit v rámci eCBA a zdůvodnit 

nastavení cenové politiky s důrazem na prevenci neoprávněné deformace cen. 

 Informativní model fungování projektu NGA sítě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Uložená povinnost umožňovat přístup poskytovatelům bude zahrnovat také právo 

využívat vedení nebo rozvodné skříně tak, aby měly třetí strany přístup nejen  

k aktivní, ale také k pasivní infrastruktuře. Povinnost otevřeného přístupu zajistí, aby 

provozovatelé jiné starší širokopásmové ICT sítě mohli převést své zákazníky  

do sítě NGA, jakmile bude tato NGA subvencovaná síť dokončena, a tedy aby mohli 

                                                      
2 Srovnání cen dle čl. 58 „estonské“ notifikace: Podle statistik OECD se cenové relace za 100 Mbit/s konektivitu pro koncového 
zákazníka pohybují v Evropě od 11USD (Švédsko, Dánsko), 12USD (Švýcarsko), 17USD (Francie, Holandsko, Rakousko), 
Slovensko (48 USD) až po 81 USD (Turecko). V České republice se ceny za tuto konektivitu pohybují kolem 900Kč (48USD), 
např. UPC-standardní cena 999,-. 
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začít s plánováním vlastních budoucích investic bez reálného konkurenčního 

znevýhodnění.  

 Poskytovatelé se budou moci rozhodnout o vlastní technologii, kterou budou používat 

(např. ADSL2+, kabel, bezdrátové a mobilní sítě), aby mohli poskytovat připojení  

k jejich koncovým uživatelům (vytvoření poslední míle).  

 O prováděné výstavbě je nutné informovat současné vlastníky ICT infrastruktury na 

dotčeném území/trhu a Český telekomunikační úřad. 

 

e) Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 Žadatel před podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace“ doloží platnou „Smlouvu o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“, uzavřenou podle § 51 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu – návrh smlouvy je k dispozici na stránkách výzvy.  

 Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu nesmí 

přesáhnout roční částku 100 milionů Kč. 

 Udržitelnost projektu pro potřeby ROP JV je stanovena na 7 let. 

 


