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Auditoři EU budou prověřovat politiku 
širokopásmových služeb 
 
Evropský účetní dvůr bude prověřovat, zda Evropská komise a členské státy plní cíle v oblasti širokopásmových 
služeb stanovené ve strategii Evropa 2020.  
 
Digitální agenda pro Evropu z roku 2010 předpokládala, že do roku 2013 budou základním širokopásmovým 
připojením vybaveni všichni obyvatelé Evropy, do roku 2020 budou mít zajištěno rychlé širokopásmové připojení a do 
roku 2020 bude mít více než 50 % evropských domácností superrychlé širokopásmové připojení. 
 
Širokopásmové pokrytí v EU se sice podle Komise od roku 2011 zlepšilo, avšak situace je v různých členských státech a 
mezi městskými a venkovskými oblastmi velmi rozdílná, a to jak u pokrytí pevným širokopásmovým připojením, tak 
u předplaceného připojení. 
 
Evropská komise a Evropská investiční banka ve svých studiích odhadují, že na dosažení cílů v oblasti širokopásmových 
služeb do roku 2020 bude zapotřebí 270 miliard EUR. „Na financování širokopásmové infrastruktury v EU připadá 
v současném programovém období více než 11 miliard EUR, které doplňují investice soukromých provozovatelů a 
veřejné financování členských států,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za audit Iliana 
Ivanovová. „Budeme mimo jiné zkoumat, zda existuje riziko, že financování by nemuselo na dosažení cílů pro 
širokopásmové připojení ve strategii Evropa 2020 dostačovat.“  
 
Auditoři budou prověřovat, zda členské státy vypracovaly a zavedly vhodné strategie jak dosáhnout cílů v oblasti 
širokopásmových služeb stanovených Komisí a s jakou pravděpodobností tyto cíle splní. Budou se zajímat i o to, do 
jaké míry Komise členské státy při plnění cílů v oblasti širokopásmových služeb podporuje a monitoruje. 
 
Auditoři navštíví projekty v pěti členských státech: Irsku, Německu, Maďarsku, Polsku a Itálii. Audit by měl být 
zveřejněn na jaře 2018.  
 
Poznámky pro redaktory 
 
Investice do širokopásmové infrastruktury a dostupnost širokopásmového přístupu kladně přispívají k zaměstnanosti a 
hospodářskému růstu a podporují sociální začleňování. Inovativní služby a aplikace, jako jsou inteligentní elektrické 
sítě, cloud computing v reálném čase a intenzivní služby elektronického zdravotnictví, mohou vyžadovat vyšší rychlost 
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stahování a odesílání. Zvýší-li se v určité zemi počet širokopásmových připojení o 10 %, výsledkem může být nárůst 
HDP o 1 % na obyvatele za rok. 
 
Reformy právních předpisů v roce 2002 a 2009 vedly k harmonizovanějším pravidlům v EU, která pomáhají řešit 
sbližování technologií, dokončit jednotný trh a chránit zájmy spotřebitelů. Vývoj na trhu a vývoj spotřebitelských 
požadavků však hospodářské subjekty stále staví před řadu výzev. 
 
 

 


