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• nezávislá a technologicky neutrální

• sdílení zkušeností napříč Českem

• poskytování dat a expertní pomoci

• podpora zvýšení efektivnosti investic

• analýza stavu dostupnosti telekomunikačních sítí

• konzultace pří přípravě územních a strategických plánů

• podpora koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb 
s přihlédnutím k rozvoji SEK

Činnost BCO k samosprávám
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• Za 2,5 roku územní koordinátoři uskutečnili 3300 konzultací se zástupci samospráv

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

obcích?

Data zjištěna ze zápisů z jednání BCO ve více jak 2000 obcí v bílých lokalitách.



Přímé požadavky na podporu zaslané na BCO
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BCO zpracovává požadavky z trhu (operátoři, obce, 

kraje, asociace, státní instituce,….).

Příklady praxe….

Aktuálně řešené případy:

1. Existují dotace na infrastrukturu pro obce..?

2. Obce se ptají, co když nemohou sehnat 

operátora, který u nás zajisti síť i přes podporu 

obce….?

3. Přístup do bytových domů – rozvody..?

4. Přístup některých subjektů realizující výstavbu – z 

pozice síly?

5. Přístup energetických společností ke sdílení s 

telko?
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BCO zpřístupňuje data o dotačních projektech a termíny 
spuštění

Soubor ke stažení:
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Prezentování mapových podkladů - výstup ze sběru dat

MPO spolu s BCO zpřístupňuje informace o 

aktuálním pokrytí a o možnostech připojení k 

internetu ve všech adresních místech v České 

republice.

Aplikace graficky interpretuje možnosti připojení 

k internetu charakterizované předpokládanou 

rychlostí.

www.mapainternetu.cz

http://www.mapainternetu.cz/


www.mapainternetu.cz
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Děkuji za pozornost

info@bconetwork.cz

www.bconetwork.cz
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Broadband Competence Office Česká republika

Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15
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