SOUČASNÝ STAV POKRYTÍ
INTERNETEM V ČR

Čas ukazuje, že právě pokrytí vysokorychlostním internetem výrazně zvyšuje potenciál obcí pro další
rozvoj. Starostovéalenemohoubýtodborníkynavšechno, proto jsme tu my z BCO pro Vás.
Přístup k internetu se stal součástí běžného života většiny občanů České republiky. Podle
výsledků statistického šetření bylo vysokorychlostním přístupem k internetu vybaveno vice jak 90 %
všech domácností, nicméně domácností, připojených k pevnému vysokorychlostnímu připojení o
rychlostech 100Mbit/s bylo jen okolo 20 % (zdroj: DESI 2020 – EU). Jak nám doba ukazuje, požadavky
na dostupnou rychlost budou nadále růst společně s růstem požadavků na využívané služby a jejich
kvalitu.
Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu pro občany, podnikatelské a socioekonomické
subjekty má strategický význam pro růst ekonomiky, ale také je stále více vyžadována obyvateli napříč
geografickým územím republiky. Jednoduše řečeno, i v malé vesnici dnes lidé potřebují ke své práci
vysokorychlostní připojení. Pokud je nemají k dispozici, výrazně jsou tím limitovány nejen jejich pracovní
možnosti, ale i online vzdělávání.
Internetové připojení se tak stává další základní součástí občanské vybavenosti, podobně jako např.
možnost připojení k plynovodu, vodovodu či kanalizaci.
Zajímá Vás, jak je na tom Vaše obec z hlediska pokrytí vysokorychlostním internetem?
Podívejte se na aktuální mapu pokrytí. Pokud chcete bližší informace, obraťte se na Vašeho
územního koordinátora BCO.

Další zajímavé informace k problematice pokrytí internetem, které byly poskytnuty podnikateli EK ke
konci minulého roku při sběru dat ČTÚ, naleznete nejen na stránkách BCO www.bconetwork.cz. BCO
ve spolupráci s MPO ČR, Českým telekomunikačním úřadem a Sdružením místních samospráv ČR
pomohlo implementovat podrobné informace o internetovém pokrytí v jednotlivých obcích ČR i do
dalších databází, užívaných samosprávami. Jednou z nich je i aplikace AGIS, kterou provozuje SMS ČR
(https://www.smscr.cz/) za podpory MMR ČR.
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Publikované údaje vycházejí z analýzy dat, sebraných ČTÚ počátkem roku 2020. Data pocházejí z údajů,
předložených jednotlivými registrovanými provozovateli telekomunikačních sítí a služeb. Data nebyla
žádným způsobem upravována ani ČTÚ ani MPO. Pro ověření jejich věrohodnosti nebyla doposud
prováděna žádná veřejná konzultace, ani žádné šetření na místě. Současně je nezbytné uvést, že toto
zveřejnění nenahrazuje veřejnou konzultaci určenou k ověření věrohodnosti uvedených informací.

Nejvyšší deklarované rychlosti pokrytí podnikateli v elektronických komunikacích
(EK) v pevných sítích EK pro nadpoloviční počet adresních míst v obcích.

- Není deklarováno pokrytí pro danou obec nebo pokrytí
možností připojení do 30 Mbit/s je 50% a méně

- Obec je pokryta více jak z 50% rychlostí do 30Mbit/s

- Obec je pokryta více jak z 50% rychlostí 30Mbit/s do 100Mbit/s

- Obec je pokryta více jak z 50% rychlostí 100Mbit/s do 1000Mbit/s

- Obec je pokryta více jak z 50% rychlostí nad 1000Mbit/s
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