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Přes dosažený pokrok zaostává rozšíření superrychlého 
širokopásmového připojení výrazně za plánem, informují 
auditoři EU 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora se sice širokopásmové pokrytí v celé EU obecně 
zlepšuje, avšak ne všech cílů pro rok 2020 bude dosaženo. Plnění cíle EU, aby polovina 
evropských domácností měla do roku 2020 superrychlé širokopásmové připojení, zaostává 
výrazně za plánem, uvádějí auditoři. Zejména venkovské oblasti zůstávají hůře připojené než 
města. 

I když téměř všechny členské státy splnily cíl základního širokopásmového pokrytí, s velkou 
pravděpodobností nedosáhnou cíle rychlého (přes 30 megabitů za sekundu, Mb/s) a 
superrychlého (přes 100 Mb/s) širokopásmového přístupu do roku 2020. Ve většině členských 
států zůstávají problematické venkovské oblasti: ve 14 z 28 členských států je rychlé 
širokopásmové pokrytí ve venkovských oblastech nižší než 50 %. Navíc do poloviny roku 2017 
mělo superrychlé širokopásmové připojení pouze 15 % domácností.  

„Pro to, aby si Evropa zachovala konkurenceschopnost v globální ekonomice, a ve prospěch 
občanů a státní správy, je nepostradatelná dobrá úroveň rychlosti a dostupnosti internetu, kterou 
poskytuje širokopásmový přístup,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za 
audit Iliana Ivanovová. „Je důležité, aby si EU pro širokopásmový přístup v budoucnosti stanovila 
náročné a realistické cíle a také je splnila. Předkládáme doporučení v oblastech, kterými jsou 
strategické plánování, právní prostředí a podpora hospodářské soutěže“.  

Auditoři navštívili pět členských států – Irsko, Německo, Maďarsko, Polsko a Itálii – a vedli 
konzultace s národními regulačními orgány, podnikatelskými a telekomunikačními sdruženími, 
sdruženími spotřebitelů a odbory. 

Dále uvádíme některé z nejzávažnějších otázek, na něž se ve zprávě upozorňuje: 
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Klíčový význam mají strategie pro širokopásmové připojení. Strategie vypracovaly všechny 
navštívené členské státy, ale některé byly dokončeny se zpožděním a cíle nebyly vždy v souladu s 
cíli stanovenými pro EU. 

Pro rozvoj širokopásmové infrastruktury je důležitá hospodářská soutěž mezi poskytovateli, 
avšak ne všechny navštívené členské státy vytvořily vhodné právní a regulační prostředí. Některé 
oblasti, především mimo města, nejsou pro soukromý sektor atraktivní. Bez veřejné podpory 
hrozí, že tyto oblasti budou v přístupu k širokopásmovému připojení i nadále zaostávat.  

Řádně nebylo vyřešeno financování širokopásmové infrastruktury ve venkovských a příměstských 
oblastech a Evropská investiční banka svou podporu nezaměřila na nejpotřebnější oblasti. Podle 
Evropské komise bude ve všech členských státech dosažení cílů v oblasti širokopásmových služeb 
stanovených ve strategii Evropa 2020 vyžadovat až 250 miliard EUR. Asi poloviny této částky 
může být zapotřebí pro venkovské oblasti. 

Přes tyto problémy by Maďarsko, Irsko a Itálie (tj. tři z pěti navštívených členských států) mohly 
cílů Komise pro rok 2025 dosáhnout, pokud své plány realizují dle původního záměru, uvádějí 
auditoři. To by znamenalo, že všechny domácnosti by měly přístup k superrychlému 
širokopásmovému připojení, které lze zvýšit na 1 Gb/s. 

Auditoři předkládají řadu doporučení, včetně následujících: 

• Členské státy by měly vypracovat nové plány na období po roce 2020, 
• Komise by měla vyjasnit, jak uplatňovat pokyny pro státní podporu, a členským státům 

napomáhat v tom, aby podporovaly větší konkurenci v poskytování širokopásmových 
služeb,  

• Evropská investiční banka by měla svoji podporu zaměřit na malé a středně velké 
projekty v oblastech, kde je veřejná pomoc nepotřebnější. 

Poznámky pro redaktory 

Auditoři prověřovali opatření Komise a členských států, která mají vést ke splnění cílů v oblasti 
širokopásmového přístupu stanovených ve strategii Evropa 2020: do roku 2013 vybavit základním 
širokopásmovým připojením (až 30 megabitů za sekundu) všechny obyvatele Evropy, do roku 
2020 zajistit pro všechny obyvatele Evropy pokrytí rychlým širokopásmovým připojením (přes 30 
Mb/s) a do téhož data zajistit rozšíření superrychlého širokopásmového připojení (přes 100 Mb/s) 
do nejméně 50 % evropských domácností.  

Na podporu těchto cílů poskytuje EU během období 2014–2020 asi 15 miliard EUR, včetně 5,6 
miliardy EUR v podobě úvěrů od Evropské investiční banky. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, 
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, 
je uvedena do praxe. Tato skutečnost podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 12/2018 „Širokopásmové připojení v členských státech EU: přes dosažený 
pokrok nebudou splněny všechny cíle strategie Evropa 2020“ je k dispozici na internetové stránce 
Evropského účetního dvora (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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