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JE ČESKO DOSTATEČNĚ PŘIPRAVENO 

NA PRÁCI Z DOMOVA? 

Ondřej Malý 

Shrnutí 

Policy paper se zabývá především problémy internetové infrastruktury, tedy tím, jak moc je 

či není v Česku kvalitní zázemí pro práci z domova na úrovni připojení domácností a jak v tomto 

případě může pomoci stát a politická reprezentace. Dotýká se i technologického zázemí, 

tedy dostupností (především) domácích notebooků, které většina lidí používá pro práci z domova 

či distanční výuku dětí. 

Dokument v závěru obsahuje konkrétní doporučení z hlediska rozvoje infrastruktury 

a samotného zajištění práce z domova. 
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Proběhlá a doufejme že letos doznívající pandemie nemoci covid-19 do značné míry změnila způsob, 

jak lidé „chodí“ do práce a do školy. Práce z domova, tedy takzvaný „home-office“, se stal z občasné 

zaměstnanecké výhody důležitou formou, jak především zaměstnanci ve službách řešili své pracovní 

povinnosti. Zároveň v případě rodin k práci z domova přibyla i distanční výuka dětí. 

S tím se pojí pochopitelně i nové nároky na infrastrukturní zabezpečení práce z domova na všech 

stranách, od domácích počítačů a notebooků přes domácí připojení až po konektivitu firem, do jejichž 

podnikové sítě se zaměstnanci pracující z domova připojují pomocí VPN. Všechny tyto aspekty home-

office bylo nutné vyřešit takřka z měsíce na měsíc loni v březnu a dubnu, kdy řada firem musela 

urychleně zavést procesy, na které dosud nebyla připravená nebo které nepotřebovala. 

Zároveň je nutné uvědomit si, že práce z domova není pro většinu českých zaměstnanců ani v pandemii 

dostupná a nebyla pro ně většinovou formou výkonu svých pracovních povinností, jak ukazuje graf 

společnosti PAQ Research. 

Graf 1: Využívání práce z domova během pandemie covid-19 

 

Zdroj: PAQ Research, 2021. 

Jak píší výzkumníci z PAQ Research: „Plný home office při první vlně epidemie na jaře 2020 využívalo 

až 23 % pracovně aktivních respondentů. Během dalších vln se však využíval v omezenější míře (nejvíce 

18 % v první polovině března 2021). Od přelomu dubna a května se práce na plný home office značně 

snižuje, a to až na dnešních 7 %. Zároveň se do práce vrátilo více lidí, kteří byli na ošetřovném 

či nemocenských. Ve druhé polovině června 76 % – téměř tolik jako před nástupem podzimní vlny. 

Prázdninový režim tuto hodnotu snížil na 66 % díky dovoleným, které dočasně redukují kontakty v práci. 

Oproti loňskému létu je o trochu více využíván částečný home office (kombinovaná práce z domova / 

chaty a na pracovišti).“1  

Infrastruktura je v Česku kvalitní 

Odpovědí na otázku, zda je v Česku kvalitní internetová infrastruktura, tedy dostatečně kapacitní sítě 

elektronických komunikací, by mohla být ve zkratce „v drtivé většině případů ano“. Pokud se podíváme 

na data z velké analýzy stavu rozvoje sítí NGA v ČR od společnosti Grant Thornton Advisory 

 
1 PAQ Research (navštíveno 19. 8. 2021). Jak často se během pandemie využívá práce z domova? 

https://zivotbehempandemie.cz/home-office.  

https://zivotbehempandemie.cz/home-office
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pro Ministerstvo průmyslu a obchodu2, pak z ní vyplývá, že „Na základě údajů uvedených v GSD, 

které jsou rozšířeny o data týkající se využití adresního místa a počtu bytů Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního vychází míra pokrytí domácností České republiky technologií NGA 

(kalkulováno jako podíl NGA pokrytých bytů ku všem bytům) s rychlostí nad 30Mbit/s včetně ve výši 

87 % a s rychlostí nad 100Mbit/s včetně 66 %.“ Při čtení těchto dat je zároveň nutné si uvědomit, že jde 

o geografický sběr dat ČTÚ za rok 2018 a údaje k poslednímu dni tohoto roku.  

Od té doby došlo na českém trhu k několika zásadním událostem. Tou první je zpřístupnění 

kmitočtového pásma 60 GHz pro venkovní využití, což je především pro menší regionální operátory 

doslova průlomovou záležitostí. Jak řekl v rozhovoru serveru Lupa.cz3 Antonín Mlejnek ze společnosti 

Edera (regionální operátor fungující především v Pardubickém kraji): „Technologicky na 60 GHz je 

možné nabízet to, co bylo před pár lety možné jenom na optice. Je to přelomová technologie 

pro regionální operátory. (...) k tomu, abyste tu technologii nasadili, nepotřebujete krumpáč a stavební 

řízení, jde to velmi rychle. Férově můžu říct, že tam, kde čelíme tlaku větších operátorů, kteří tam staví, 

bereme 60 GHz jako zbraň v konkurenčním boji a zajištění klientů.“ Dle registračního portálu ČTÚ je 

v Česku registrováno přes 51 tisíc stanic v tomto pásmu. Některé nemusí být aktivní, nicméně během 

přibližně roku a půl legálního fungování tohoto pásma je to obrovský úspěch a důkaz, že operátoři 

přechází z pásma 5 GHz, které prakticky není schopné uspokojit poptávku po rychlostech vyšších 

než 30 Mbps, na pásmo 60 GHz, kde jsou schopni nabízet rychlosti až 500 Mbps. Technologie určené 

pro toto pásmo jsou navíc velmi levné a jejich nasazení je velmi rychlé. 

Zároveň také studie GTA postihuje jen internetové připojení v pevném místě a nikoli technologie 

mobilních operátorů, kteří nabízí mobilní internet s neomezenými daty, kdy je možné připojit notebook 

k mobilnímu telefonu pomocí funkce hot-spot. Podle dat ČTÚ je mobilní internet 4G dostupný přibližně 

na 95 procentech území. Sítě 4G poskytují dle měření serveru DSL.cz rychlosti vyšší než 30 Mbps 

ve všech krajích kromě Královéhradeckého.4 

Další zásadní událostí, která pomohla odolnosti českých telekomunikačních sítí proti náporu vzniklému 

kvůli epidemii, jsou také významné investice do infrastruktury, které učinily zásadní hráči na trhu 

do pevné infrastruktury. Společnost CETIN pokračovala ve zrychlování své infrastruktury, 

kterou velkoobchodně nabízí svým partnerům z řad retailových operátorů, především pak O2. Rychlost 

modernizace sítě ukazuje následující graf.5 

  

 
2 GRANT THORNTON ADVISORY (9. 12. 2019). Analýza stavu rozvoje sítí NGA v ČR pro zajištění přístupu 

k vysokorychlostnímu internetu dostupném v pevném místě. https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-

posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2020/2/Zaverecna-

zprava_GTA_12_12_2019.pdf.  
3 Rejzek, J. (12. 1. 2021). J. Mareček, A. Mlejnek (EDERA): Internet za 290 Kč je klišé. Za tu cenu nedostanete 

kvalitní službu. Lupa.cz. https://www.lupa.cz/clanky/jan-marecek-antonin-mlejnek-edera-internet-za-290-kc-je-

klise-za-tu-cenu-nedostanete-kvalitni-sluzbu/.  
4 Redakce DSL.CZ (27. 7. 2021). Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v červnu 2021. DSL.cz. 

https://www.dsl.cz/clanky/rychlosti-mobilniho-internetu-na-dsl-cz-v-cervnu-2021.  
5 PPF TELECOM GROUP (3. 3. 2021). PPF Telecom Group FY2020 results - presentation for the investor call. 

https://www.ppftelecom.eu/files/fr13-20210303-investor-call-fy2020-ppf-telecom-group-pdf.pdf.  

https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2020/2/Zaverecna-zprava_GTA_12_12_2019.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2020/2/Zaverecna-zprava_GTA_12_12_2019.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2020/2/Zaverecna-zprava_GTA_12_12_2019.pdf
https://www.lupa.cz/clanky/jan-marecek-antonin-mlejnek-edera-internet-za-290-kc-je-klise-za-tu-cenu-nedostanete-kvalitni-sluzbu/
https://www.lupa.cz/clanky/jan-marecek-antonin-mlejnek-edera-internet-za-290-kc-je-klise-za-tu-cenu-nedostanete-kvalitni-sluzbu/
https://www.dsl.cz/clanky/rychlosti-mobilniho-internetu-na-dsl-cz-v-cervnu-2021
https://www.ppftelecom.eu/files/fr13-20210303-investor-call-fy2020-ppf-telecom-group-pdf.pdf
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Graf 2: Rychlost modernizace sítě 

 

Zdroj: PPF Telecom Group, 2021. 

Jak je vidět, tak koncem roku 2020 bylo více než 84 procent sítě CETIN, která je nejrozsáhlejší sítí v ČR, 

schopno nabízet zákazníkům rychlosti 50 Mbps a vyšší.  

Společnost v odpovědi na zaslané dotazy uvedla, že:  

„V CETINu jsme nezaznamenali žádný významný problém a potvrdilo se nám, že naše síť je díky 

vynaloženým investicím dimenzována dostatečně robustně a s potřebnou rezervou. Správně nastavená 

a  udržovaná síť musí být připravena na výrazné navýšení provozu. Během prvního lockdownu na jaře 

2020 jsme navýšili všechny NNI propoje o násobky stovek Gbps, dále posílili  celkovou kapacitu naší sítě 

na všech úrovních (zejména šlo o posílení uplinku na regionální úrovni). Již během jara 2020 jsme 

odhadli další nárůst provozu a nakoupili HW pro potřeby kapacitních navýšení pro další vlny covidu.“6 

Zároveň největší mobilní operátor v ČR T-Mobile se rozhodl od roku 2019 významně investovat 

do pevné sítě a pokrýt optickou sítí až milion domácností. Do konce roku 2020 pokryl přibližně 200 tisíc 

domácností vysokorychlostním internetem, a to vlastní výstavbou nebo spoluprací s lokálními hráči.7 

Z problémů v oblasti kvality připojení mělo obavy i sdružení evropských telekomunikačních regulátorů 

BEREC, které 19. března 2020 vydalo spolu s Evropskou komisí stanovisko8 k možným opatřením 

v oblasti bránění přetížení sítí. Mezi doporučeními bylo zmíněno i snížení kvality streamovaného videa 

poskytovateli IPTV či nelineárních videoslužeb, jako je například Netflix. 

 
6 E-mail od společnosti CETIN. 
7 T-MOBILE (24. 9. 2020). T-Mobile: Navzdory koronaviru výstavba optiky pokračuje podle plánu. http://www.t-

press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-navzdory-koronaviru-vystavba-optiky-

pokracuje-podle-planu.html.  
8 BEREC (19. 3. 2020). Joint Statement from the Commission and the Body of European Regulators for Electronic 

Communications (BEREC) on coping with the increased demand for network connectivity due to the Covid-19 

pandemic. https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-

statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-

on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic.  

http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-navzdory-koronaviru-vystavba-optiky-pokracuje-podle-planu.html
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-navzdory-koronaviru-vystavba-optiky-pokracuje-podle-planu.html
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-navzdory-koronaviru-vystavba-optiky-pokracuje-podle-planu.html
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic
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Na stanovisko BEREC reagoval i Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu 

tiskovou zprávou z 26. 3. s názvem „ČTÚ a MPO: Nižší rozlišení obrazu ve streamu pomůže snížit 

přetížení datových sítí“.9 Dlužno ale říci, že šlo o poněkud předčasné volání, navíc zjevně bez konkrétní 

znalosti toho, zda skutečně existují jakékoli problémy v jakékoli české lokalitě, které by bylo navíc 

možné řešit pomocí snížení kvality streamovaného videa a nikoli jinými běžnými nástroji řízení provozu, 

které operátoři standardně používají. 

Pandemický provoz nakonec zhodnotil Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, 

který sdružuje především regionální a lokální operátory (ale jeho členové jsou také větší hráči ČD-

Telematika nebo Vodafone). Rejzek uvádí, že „výrazně rostl datový tok, nicméně většinou mimo špičku. 

Pracovní den byl tak skoro stejný, jako běžný víkend, kdy jsou lidé u televize celý den, a ne jenom 

večer.“10 Článek cituje jednak televizní platformy, které uvádí, že zatížení i v nejvyšších špičkách 

nepřesahovalo 50 procent kapacity jejich síťové infrastruktury. Rovněž jim pomohla příprava Česka 

na přechod na nový standard digitálního televizního terestrického vysílání DVB-T2, kde provozovatelé 

IPTV očekávali příchod nových zákazníků a fakticky se tak mimoděk připravili i na pandemický provoz. 

Za zmínku stojí Rejzkovo shrnutí, které si dovolíme ocitovat celé, protože dobře popisuje situaci 

v Česku, co se týká infrastruktury: 

„Situace, kterou dnes považujeme za mimořádnou, bude do tří let běžná – stačí protáhnout křivku 

každoročního nárůstu spotřeby dat u domácností a podniků do budoucnosti a můžeme celkem přesně 

odhadnout potřebu rozvoje internetové infrastruktury v Česku. V žádném případě nezaostáváme 

za Evropou, spíše naopak. Je ale nutné ve spolupráci se státem a obcemi rozvíjet infrastrukturu a hlavně 

odstraňovat bariéry výstavby. 

Největší současný problém českého internetu jsou úzká hrdla směrem do menších obcí v regionech, 

tedy propojení mezi místní rádiovou či optickou sítí v samotné obci a páteřní sítí, která je ve větších 

městech. Výstavba dálkové optické sítě je velmi drahá a téměř polovinu investičních nákladů tvoří různé 

poplatky obcím, krajům a státu.“11 

Zároveň je dobré zmínit poslední dostupnou zprávu sdružení BEREC o stavu kapacity internetu 

a regulačních a dalších mechanismech ve světle covidové krize, což je report, který BEREC vydává každý 

čtvrtrok. Jasně se v něm píše12, že „Obecně, i když provoz ve fixních a mobilních sítí se zvýšil během 

(přibližně) šestnácti měsíců krize covidu-19, žádné zásadní problémy týkající se přetížení nebyly 

hlášeny národními regulátory sdružení BEREC.“ Tato informace platí pro všechny země, 

tedy i pro Česko. 

 
9 ČTÚ (26. 3. 2020). TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ a MPO: Nižší rozlišení obrazu ve streamu pomůže snížit přetížení 

datových sítí. https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-ctu-mpo-nizsi-rozliseni-obrazu-ve-streamu-pomuze-snizit-

pretizeni-datovych-siti.  
10 Rejzek, J. (2. 6. 2020). Žádný důvod ke snižování kvality. IPTV v Česku zvládla „pandemický provoz“ 

bez problémů. Lupa.cz. https://www.lupa.cz/clanky/zadny-duvod-ke-snizovani-kvality-iptv-v-cesku-zvladla-

pandemicky-provoz-bez-problemu/.  
11 Tamtéž. 
12 BEREC (25. 6. 2021). BEREC Summary Report on the status of internet capacity, regulatory and other measures 

in light of the Covid-19 crisis. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9993-berec-summary-report-

on-the-status-of-internet-capacity-regulatory-and-other-measures-in-light-of-the-covid-19-crisis.  

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-ctu-mpo-nizsi-rozliseni-obrazu-ve-streamu-pomuze-snizit-pretizeni-datovych-siti
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-ctu-mpo-nizsi-rozliseni-obrazu-ve-streamu-pomuze-snizit-pretizeni-datovych-siti
https://www.lupa.cz/clanky/zadny-duvod-ke-snizovani-kvality-iptv-v-cesku-zvladla-pandemicky-provoz-bez-problemu/
https://www.lupa.cz/clanky/zadny-duvod-ke-snizovani-kvality-iptv-v-cesku-zvladla-pandemicky-provoz-bez-problemu/
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9993-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-regulatory-and-other-measures-in-light-of-the-covid-19-crisis
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9993-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-regulatory-and-other-measures-in-light-of-the-covid-19-crisis
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Spokojenost s internetem 

Reálné parametry infrastruktury jsou jednou věcí, subjektivní spokojenost je ale rovněž důležitá. Měřil 

ji loni na podzim průzkum společnosti Grant Thornton Advisory pro Ministerstvo průmyslu 

a obchodu13, právě v návaznosti na změny ve využívání domácího internetu, které vyvolala pandemie. 

Druhý ročník tohoto průzkumu přinesl následující závěry: 

1) Vzrostl podíl optických přípojek a postupně klesl podíl kabelového a bezdrátového internetu, 

což koreluje se zvyšujícími se investicemi operátorů do optické infrastruktury, které jsme popsali 

výše. 

2) Uživatelé poptávají „superrychlý internet“ (v průzkumu definovaný jako rychlosti např. 500 Mbps) 

a jsou ochotni si za něj připlatit. 

3) Důvodem je, že se loni zvýšil podíl práce z domova. 41 % respondentů uvedlo, že domácí internet 

využívá pro home-office „stále více“, 36 % „využívá“ a 17 % „nevyužívá, ale plánuje využívat“. 

Podobný skok ve využívání „stále více“ zaznamenaly e-maily a domácí výuka. Můžeme tak 

z průzkumů číst, že si lidé uvědomují vyšší hodnotu svého domácího připojení i vzhledem 

k probíhající pandemii. 

4) Třetina respondentů si zároveň stěžovala, že se jim „zhoršila kvalita“ domácího internetového 

připojení. Průzkum už ale nedokáže odpovědět na důvody tohoto zhoršení, které mohou být dané 

spíše než kvalitou infrastruktury např. objednanou rychlostí připojení v kombinaci s výrazně vyšším 

využíváním internetu celou rodinou. Alarmující ale je výsledek, že více než 25 % nespokojených 

uživatelů se pokoušelo o změnu poskytovatele, ale zrealizovat tuto změnu se podařilo pouze 7,3 % 

respondentům. 

Zásadním zjištěním průzkumu je, že spokojenost s připojením vyjadřuje 60 % respondentů, 

nespokojenost s kvalitou připojení 40 % respondentů. Daleko větší nespokojenost je v menších obcích 

(podíl spokojenosti a nespokojenosti je půl na půl), než ve městech, kde ⅔ lidí jsou spokojeny, 

⅓ nespokojena. Co se týče technologií, tak nejvíce jsou spokojeni uživatelé optických sítí, nejméně 

uživatelé sítí xDSL a sítí mobilních operátorů. 

Průzkumy spokojenosti si nechávají dělat i operátoři. Jeden z důležitých závěrů, který z nich vyplývá – 

a o kterém obecně operátoři v Česku dobře vědí – je, že často nezáleží ani tak na kvalitě infrastruktury 

telekomunikační společnosti, jako na domácí síti zákazníka. Jak vyplývá z průzkumu, který si nechala 

dělat v lednu roku 2021 společnost O2, 95 % domácností má domácí Wi-Fi síť, ale řada lidí se dopouští 

zásadních chyb – 54 % nikdy neaktualizuje firmware modemu, 28 % má modem starší než 5 let a 24 % 

svůj modem skrývá, aby nebyl vidět.14 To jsou poměrně zásadní chyby, které brání dobrému šíření wi-

fi signálu doma, což poté lidé interpretují jako „problémy s internetem“. Dále se více než dvě třetiny 

 
13 GRANT THORNTON ADVISORY (20. 4. 2021). Výzkum využívání internetu v domácnostech a report výsledků 

průzkumu internetového připojení mezi obyvateli ČR. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-

podnikani/vyzkum-vyuzivani-internetu-v-domacnostech-a-report-vysledku-pruzkumu-internetoveho-pripojeni-

mezi-obyvateli-cr--260786/.  
14 O2 (23. 3. 2021). Každý třetí Čech není spokojen s kvalitou domácí Wi-Fi. Své modemy přitom neaktualizují a 

neřeší jejich umístění. https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680850-

Kazdy_treti_Cech_neni_spokojen_s_kvalitou_domaci_Wi_Fi_Sve_modemy_pritom_neaktualizuji_a_neresi_jeji

ch_umisteni.html.  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/vyzkum-vyuzivani-internetu-v-domacnostech-a-report-vysledku-pruzkumu-internetoveho-pripojeni-mezi-obyvateli-cr--260786/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/vyzkum-vyuzivani-internetu-v-domacnostech-a-report-vysledku-pruzkumu-internetoveho-pripojeni-mezi-obyvateli-cr--260786/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/vyzkum-vyuzivani-internetu-v-domacnostech-a-report-vysledku-pruzkumu-internetoveho-pripojeni-mezi-obyvateli-cr--260786/
https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680850-Kazdy_treti_Cech_neni_spokojen_s_kvalitou_domaci_Wi_Fi_Sve_modemy_pritom_neaktualizuji_a_neresi_jejich_umisteni.html
https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680850-Kazdy_treti_Cech_neni_spokojen_s_kvalitou_domaci_Wi_Fi_Sve_modemy_pritom_neaktualizuji_a_neresi_jejich_umisteni.html
https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680850-Kazdy_treti_Cech_neni_spokojen_s_kvalitou_domaci_Wi_Fi_Sve_modemy_pritom_neaktualizuji_a_neresi_jejich_umisteni.html
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respondentů vyslovily, že jim domácí síť dostatečně nepokrývá celou domácnost či zahradu, dodatečná 

zařízení, tzv. repeatery (opakovače) přitom nepoužívají. O2 tak na základě těchto dat začala učit své 

zákazníky o důležitosti domácí wi-fi všemi možnými kanály (sociální sítě, videa na YouTube, přímá 

komunikace, účast odborníků v televizních magazínech, poradny v lifestylových publikacích aj.).  

O tom, že domácí wi-fi a její parametry je důležitá pro celkovou zákaznickou zkušenost „s internetem“, 

mluví v rozhovorech i menší operátoři. Dotkl se toho Martin Kratochvíl, majitel regionálního operátora 

Altnet působícího na Slánsku15: 

„Pro řadu lidí je internet totéž jako ‚všude doma mi běží Wi-Fi‘. My vysvětlujeme, že leckdy jim na celý 

dům nestačí jeden Wi-Fi router, ale musí mít třeba dva. Málokdo má ale čas se zákazníkům 

takto věnovat. Měl jsem pár zákazníků, kteří měli problém, že jim objednaných 30 Mb/s běželo rychlostí 

jenom pět megabitů. Jel jsem k nim, udělal analýzu domácí sítě, strávil u nich dvě hodiny a procházel 

dům, zkoumal, jaký strop a jaká skříň stíní signál, vytipoval nejvhodnější místa, rozmístil routery, odladil 

nastavení a nakonec naměřil těch 28 nebo 30 megabitů. Popsal jsem výsledek zákazníkovi do e-mailu. 

Často nenapíšou ani ‚děkuji‘ a berou to jako samozřejmost. Občas je to vidět i v řadových domcích, 

všichni mají routery nastavené na maximální možný výkon, čímž se vzájemně ruší a utlumí signál. Občas 

děláme v panelácích to, že každému snížíme výkon Wi-Fi routeru o čtvrtinu, a najednou to všem funguje 

lépe.“ 

Je tak zjevné, že v této oblasti je na místě větší osvěta zákazníků ze strany operátorů a je také na místě 

zvážit daleko větší zapojení operátorů, případně jejich kontraktorů, do správné konfigurace domácí wi-

fi sítě, například formou jednorázové placené služby či rozpočítání tohoto servisu do měsíční platby. 

Na druhé straně zákazníci pevných služeb jsou v Česku zvyklí na velkou konkurenci a velmi nízké ceny 

i za velmi kvalitní službu (výjimkou na trhu nejsou přípojky s rychlostmi v řádu stovek megabitů za ceny 

kolem pěti set korun), což je pro jakékoli přidané služby problém. Nicméně považujeme to za krok, 

kterým je možné do budoucna dosáhnout určité diferenciace či prozákaznického přístupu, 

jak dokumentuje případ výše zmíněného slánského operátora Altnet. 

Internet není vše – jde i o domácí zařízení 

Práce z domova není ale jenom věc internetové infrastruktury, která – jak jsme popsali výše – je v Česku 

v drtivé případě kvalitní a v koronavirové pandemii a s ní souvisejících opatřeních obstála. Problém je 

i v oblasti koncových zařízení, konkrétně nejčastěji domácích notebooků. To se netýká tolik práce 

z domova, jako spíše distanční výuky, na kterou musely nastoupit všechny rodiny se školou povinnými 

dětmi, protože v pandemii nefungovaly prezenčně základní, střední ani vysoké školy a postupné 

uvolňování se týkalo nejvíce žáků prvních stupňů základních škol. Distanční výuka na infrastrukturu 

klade podobné nároky, jako home-office, protože využívá podobných nástrojů, 

především pak videokonferencí. 

Podle zprávy MŠMT se distanční výuky v Česku neúčastnilo 11 300 žáků veřejných základních škol 

a nižších tříd víceletých gymnázií, tedy asi procento, nejvíce v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém 

 
15 Malý, O. (30. 7. 2020). Martin Kratochvíl (Altnet): Takovou péči o zákazníky lidé od velkého operátora 

nedostanou. Lupa.cz. https://www.lupa.cz/clanky/martin-kratochvil-altnet/.  

https://www.lupa.cz/clanky/martin-kratochvil-altnet/
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kraji. Za mimořádné dotace školy dokupovaly 62 000 notebooků a 11 800 tabletů.16 Nezanedbatelné 

množství rodin je tak v případě distanční výuky omezeno svou sociální situací. 

Zároveň pokud opět přijdou případné restrikce, tak se musí rodiny s dětmi a lidé pracující z domova, 

kteří si budou pořizovat nové domácí notebooky (ať již z jakéhokoli důvodu) připravit na růst cen, 

který je daný především současnou situací na světových trzích, kdy existuje nedostatek čipů 

potřebných k výrobě a extrémně rostou i ceny za dopravu z Asie, kde se drtivá většina komponent 

vyrábí i kompletuje do finální podoby. Největší prodejce elektroniky v ČR, společnost Alza.cz, to popsala 

v zaslaném e-mailu takto: 

„Jako modelový příklad jsme zkontrolovali vývoj cen výrobků značek Lenovo a ASUS, které splňují vámi 

zadané parametry (procesor i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 15” displej, pozn O.M.). Od ledna 2020 

do začátku srpna 2021 v této kategorii došlo k cca 15% zdražení. Je pravda, že modely s procesory 

7. a 8. generace nahradily převážně modely s 10. a 11. generací i3. Pokud od této generační obměny 

odhlédneme, platí, že osazené procesory i3 zdražily v průměru o 15 %. 

Stále se ale společně s notebooky osazené AMD Ryzen 3 jedná o nejdostupnější modely na trhu. 

Doposud přetrvává velký nedostatek 15.6“ notebooků v ceně pod 15 000 korun s DPH způsobený mimo 

jiné nedostupností 15.6“ panelů, SSD a dalších komponent. 

Notebooky s cenovkou kolem 10 000 korun se objevují jen výjimečně, protože výrobci dávají přednost 

strojům s vyššími specifikacemi, něž aby použili nedostatkové panely do základních modelů. 

Konec roku 2021 ani první čtvrtletí 2022 nebudou podle našich informací o moc lepší, u nejžádanějších 

modelů bude nadále docházet k mírnému zdražování a dostupnost se zlepší zřejmě až během druhého 

čtvrtletí příštího roku. Za normálních okolností (tedy naposledy v roce 2019) jsme zboží naskladňovali 

cca 2 měsíce od objednání. Nyní se dostáváme až na osmi- nebo dokonce desetiměsíční dodací lhůty. 

Celá situace je navíc poměrně nepřehledná, a řada objednávek bývá rušena. Situace se liší výrobce 

od výrobce, ale dá se zobecnit, že v celé kategorii dochází k 15% růstu cen ve srovnání s dobou 

před covidem (tedy rokem 2019).17 

Toto je potenciální problém, který bude nutné reflektovat v případě, že stát znovu zavede některé 

restrikce a lidé se přesunou opět k práci z domova. Dá se totiž očekávat, že firmy, OSVČ i zaměstnanci 

budou mít vyšší náklady v případě, že bude nutné pořizovat nová koncová zařízení. 

Jak pomáhá stát? A pomáhá vůbec? 

Jak jsme uvedli výše, v Česku jsou ve většině případů při poskytování internetu běžné tržní podmínky, 

zákazníci tedy mají k dispozici minimálně jednoho, většinou ale více operátorů, kteří nabízí připojení 

různé kvality, za různou cenu a pomocí různých technologií. Jsou ale místa, která stát oprávněně 

vyhodnotil jako problematická z hlediska připojení, protože v nich není jeden nebo více poskytovatelů, 

kteří by nabízeli připojení o rychlosti 30 Mbps a vyšší. Důvodem většinou je, že jde o odlehlé 

či osamocené lokality, kam není možné komerčně přivést vysokorychlostní internet, případně jde 

o komerčně méně atraktivní části obcí, či to jsou lokality s nějakými místně specifickými problémy.  

 
16 České noviny (1. 5. 2021). MŠMT: Distanční výuky se neúčastnilo 11.300 žáků ZŠ a víceletých gymnázií. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-distancni-vyuky-se-neucastnilo-11-300-zaku-zs-a-viceletych-

gymnazii/2030718.  
17 E-mail společnosti Alza.cz. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-distancni-vyuky-se-neucastnilo-11-300-zaku-zs-a-viceletych-gymnazii/2030718
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-distancni-vyuky-se-neucastnilo-11-300-zaku-zs-a-viceletych-gymnazii/2030718
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Pro tyto problematické lokality má stát v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (OP PIK) připraven dotační titul, kde se již ve dvou výzvách postupně uvolnily 

skoro dvě miliardy korun na 64 projektů v různých lokalitách. Celkově by mělo být na vysokorychlostní 

internet nově připojeno 47 tisíc domácností. Termín realizace je do května 2023. Celkový objem 

plánovaných investic přesahuje 2,5 miliardy Kč. Výše dotací z operačního programu je téměř 

1,9 miliardy Kč. Zbývajících zhruba 600 milionů Kč by mělo být uhrazeno soukromými investory z jejich 

vlastních prostředků.18 

Funkčnost dotačního programu je velmi dobrá a je reálné, že celá řada domácností získá přístup 

k vysokorychlostnímu internetu, který by jinak nezískala. Zároveň je ale nutné poznamenat – 

na základě vyjádření společností, které uspěly v dotačním řízení se svými projekty – že z důvodu časové 

náročnosti nakonec řada projektů nemusí zčásti nebo zcela uspět. Jak uvedla společnost CETIN ve svém 

vyjádření pro server Lupa.cz: „Finální počet úspěšně dokončených dotačních projektů s využitím 

DSLAMů (technologie FTTC) však může být výrazně nižší.“ Důvodem podle firmy mohou být časová 

náročnost stavební administrativy, nesouhlas vlastníků pozemků s umístěním techniky, časová 

náročnost výběru dodavatelů kvůli zákonu o veřejných zakázkách a nedostatek materiálu 

a s tím spojený nárůst cen. Otázkou také dle CETINu je, zda se stihne budování v požadovaném 

termínu, protože z důvodu podmínek dotačního programu z OP PIK musejí být projekty dokončené 

nejpozději v prvním pololetí roku 2023.19 

Subjektům, které staví sítě, sice stát vyšel od roku 2017 několikrát vstříc změnami zákonů, 

které usnadnily výstavbu, jako je „liniový zákon“ č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v poslední době také stavební 

zákon a zákon o elektronických komunikacích. V případě naposledy jmenovaného ale stále není jisté, 

zda bude schválen v podobě, ve které jej akceptovali poslanci, jejichž pozměňovací návrhy právě 

přinesly do zákona potřebná ustanovení ke zlevnění a usnadnění výstavby. 

Závěry a doporučení 

Práce z domova je v České republice do značné míry závislá na kvalitě infrastruktury, ale pochopitelně 

i na ochotě zaměstnavatelů tuto formu zaměstnání akceptovat. Zdá se, že pandemické měsíce notně 

změnily pohled celé řady manažerů na to, jak výkonní či nevýkonní jsou zaměstnanci, kteří pracují 

z domova, a to především směrem k pozitivnímu přijetí práce z domova.  

Pro řadu zaměstnanců je práce z domova velmi atraktivní, protože jim umožňuje daleko větší časovou 

flexibilitu při skutečném výkonu práce, takže mohou lépe sladit pracovní a rodinný život. Jak například 

ukazuje průzkum Future Forum, ze kterého cituje server Fivethirtyeight, většina lidí považuje práci 

na dálku za prospěšnou právě pro sladění pracovních povinností a volného času, pro produktivitu práce 

i pro schopnost soustředit se na práci.20 Zároveň se ale objevují v zahraničí poměrně alarmující zprávy 

 
18 Ministerstvo průmyslu a obchodu (24. 5. 2021). MPO podporuje rozvoj vysokorychlostního internetu. Rychlejší 

připojení získá 47 tisíc domácností. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-

podporuje-rozvoj-vysokorychlostniho-internetu--rychlejsi-pripojeni-ziska-47-tisic-domacnosti--261542/.  
19 Lupa.cz (2. 8. 2021). CETIN z dotací na stavbu broadbandu nakoupil i techniku Huawei, oproti plánu vybuduje 

méně přípojek. https://www.lupa.cz/clanky/cetin-za-dotace-na-stavbu-broadbandu-nakoupil-i-techniku-

huawei-oproti-planu-vybuduje-mene-pripojek/.  
20 Fivethirtyeight.com (11. 8. 2021). Who Wants To Return To The Office? 

https://fivethirtyeight.com/features/why-post-pandemic-offices-could-be-whiter-and-more-male/.  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-rozvoj-vysokorychlostniho-internetu--rychlejsi-pripojeni-ziska-47-tisic-domacnosti--261542/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-rozvoj-vysokorychlostniho-internetu--rychlejsi-pripojeni-ziska-47-tisic-domacnosti--261542/
https://www.lupa.cz/clanky/cetin-za-dotace-na-stavbu-broadbandu-nakoupil-i-techniku-huawei-oproti-planu-vybuduje-mene-pripojek/
https://www.lupa.cz/clanky/cetin-za-dotace-na-stavbu-broadbandu-nakoupil-i-techniku-huawei-oproti-planu-vybuduje-mene-pripojek/
https://fivethirtyeight.com/features/why-post-pandemic-offices-could-be-whiter-and-more-male/
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o snížení platu pro zaměstnance pracující z domova, konkrétně u společnosti Google.21 To je zřejmě 

trend, který v Česku nenastane, přesto by si měli volení zástupci lidu dát pozor na to, aby k něčemu 

podobnému firmy v ČR neměly tendenci přistupovat.  

Z hlediska rozvoje infrastruktury, které jsme se věnovali nejvíce, dáváme následující doporučení: 

● Stát musí pokračovat v podpoře výstavby vysokorychlostních sítí, a to primárně prostřednictvím 

soukromých investorů. V drtivé většině obcí v ČR neexistuje tržní selhání, které by ospravedlňovalo 

regulatorní zásahy. Podpora tak má směřovat primárně do zjednodušení výstavby, odstranění 

byrokratických překážek a omezení poplatků za služebnosti.  

● Zároveň upozorňujeme, že jakákoli podpora neveřejných sítí (s výjimkou sítí týkajících se armády 

a bezpečnostních složek) odstraňuje z trhu subjekty veřejné správy, které mohou být připojeny 

v drtivé většině případů levněji komerčními operátory než např. krajskými sítěmi. Dané lokality jsou 

pak komerčně méně atraktivní, protože náklady se rozpočítávají mezi menší počet potenciálních 

zákazníků a výstavba krajských a městských sítí tak ve finále poškozuje firmy i domácnosti v daném 

konkrétním místě.  

● V tomto případě je schválení novely Zákona o elektronických komunikacích, která byla vrácena 

Senátem na konci července, jedním ze zásadních kroků, protože obsahuje právě ustanovení, 

která sníží náklady a zvýší investiční aktivitu. 

● Obecně by stát měl plnit své závazky, které jsou uvedené v „Akčním plánu 2.0 k provedení 

nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací“22, což je 

soubor opatření, ke kterým se sám zavázal. Některá již postupně plní, řada z nich ale zůstala jen 

na papíře. 

● Stát by měl motivovat i vlastníky domů (především starších) k vybudování (či umožnění vybudování) 

kvalitní fyzické infrastruktury uvnitř domu – vnitřních rozvodů – pro rozvod optické infrastruktury 

do bytů. 

● Jistotou pro dostatečnou kapacitu v případě jakéhokoli nárůstu provozu v určité lokalitě je 

přítomnost optického připojení či propojení v dané lokalitě. Technologie přístupové sítě jsou 

a mohou být odlišné (pevný rádiový spoj, mobilní připojení, xDSL, optika atd.), ale všechny jsou 

nakonec závislé na optickém připojení k páteři. Kromě kapacity dává optika jistotu i pro další 

kvalitativní parametry, jako je latence či stabilita připojení. Radnice by tak obecně měly usilovat 

o to, aby do obcí byla dotažena optika. Paradoxně tomu mnoho radnic brání, např. kvůli neochotě 

povolit položení optiky do chodníků či špatnou koordinací s ostatními infrastrukturními stavbami. 

● Zároveň by měla politická i úřednická reprezentace trvale komunikovat se zástupci sektoru 

(asociacemi operátorů velkých i malých, pevných i mobilních) a identifikovat možné problémy 

a aktivně je řešit. 

  

 
21 BBC.com (11. 8. 2021). Google may cut pay of staff who work from home. 

https://www.bbc.com/news/business-58171716.  
22 Ministerstvo průmyslu a obchodu (5. 11. 2019).  Akční plán 2.0 byl schválen. https://www.mpo.cz/cz/e-

komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/akcni-plan-

2-0-byl-schvalen--250300/.  

https://www.bbc.com/news/business-58171716
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/akcni-plan-2-0-byl-schvalen--250300/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/akcni-plan-2-0-byl-schvalen--250300/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/akcni-plan-2-0-byl-schvalen--250300/
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V oblasti samotného zajištění práce z domova pak doporučujeme následující: 

● Zvážit, zda práci z domova nezatraktivnit daňovou úlevou, která by postihovala náklady, jež má 

běžný zaměstnanec pracující z domova a které mu nemusí zaměstnavatel proplácet (energie, 

nájem, připojení), jako je tomu například v Irsku, Británii nebo Kanadě. 

● Zvážit, zda práci z domova formalizovat zvláštním ustanovením v zákoníku práce, 

protože zaměstnavatelé fakticky mohou využívat či využívají aktiva či služby zaměstnanců (byt, 

energie, připojení), aniž by za to byli nuceni platit. Například z výše zmíněného průzkumu 

společnosti Grant Thornton pro MPO vychází, že přestože většina respondentů využívá domácí 

připojení k práci, pouze 3,6 % z nich dostalo od zaměstnavatele na domácí internetové připojení 

příspěvek. 
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