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Hezký den, 

Společnost CETIN a.s. se úspěšně zapojila do Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (dále jen 

„MPO“), s cílem zajistit dotační podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v lokalitách, kde doposud 

možnost kvalitního a dostatečně rychlého připojení chybí. 

V rámci dotačního programu jsme se zavázali rozšířit naši optickou telekomunikační síť do 143 obcí a právě 

Vaše obec je jednou z nich. Tento projekt je z části financován dotací Evropských strukturálních fondů a vzniká 

za podpory MPO. CETIN se díky spolupráci s MPO odlišuje od společností s komerční výstavbou a stává se 

partnerem pro státní výstavby ve veřejném zájmu. Vaše obec patří mezi tzv. BÍLÉ intervenční oblasti – tedy 

lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu není a bez využití dotací nebude dostupný ani 

v nejbližší budoucnosti 

S pomocí dotačního programu nyní přicházíme s řešením v podobě moderní optické telekomunikační 

technologie FTTH (Fiber to the Home), která nabízí pokládku nových optických kabelů a napojení domů na 

optický internet. Dojde tak k zásadnímu zlepšení nabídky připojení k internetu. Občané Vaší obce se budou 

moci připojit rychlostí až 1000 Mbit/s. Díky využití technologie optických vláken bude připojení v obci nejen 

dostatečně rychlé, ale i spolehlivé, stabilní a s možností dalšího rozvoje v budoucnu. 

V rámci této aktivity Vás budeme kontaktovat s nabídkou připojení Vaší nemovitosti na plánovanou 

optickou síť. Souhlas s připojením Vám umožní napojení nemovitosti, ale nezavazuje Vás k odběru 

služeb. Využití přípojky je čistě na vašem uvážení. 

Pro více informací o výhodách optického připojení doporučujeme odkaz: 

www.zrychlujemecesko.cz/dotazy 

Kdo je CETIN? 

Společnost CETIN a.s. je vlastníkem a provozovatelem největší telekomunikační infrastruktury v České 

republice. 

Co děláme a na co se zaměřujeme? 

Investujeme miliardy korun do rozvoje a modernizace. Stavíme vlastní nové optické i další sítě. Navazujeme 

na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě v jeho původním majetku. 

CETIN je velkoobchodní operátor s otevřenou sítí. Na síti CETINu tak nabízejí koncovým zákazníkům své 

služby smluvní partneři (operátoři), které jistě dobře znáte (O2, Vodafone, T-Mobile, Nej.cz, AVONET, a 

mnoho dalších). Počet těchto poskytovatelů stále narůstá a jejich seznam naleznete na odkazu: 

www.zrychlujemecesko.cz 

Výhody sítě CETIN: 

• Výběr z více než 15-ti poskytovatelů internetu. 

• Stabilita připojení i za špatného počasí. 

• Udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení najednou. 

• Internetová TV s možností zpětného shlédnutí a nahrávání. 

• Sledování videí online bez zpomalení obrazu a v nejvyšší HD kvalitě. 

• Možnost změny poskytovatele bez změny sítě. 
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