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ZDRAVÍ – nonstop sledování zdravotního stavu 
pacientů, např. kardiaků nebo schizofreniků,  
ze vzdáleného medicínského centra.
VZDĚLÁVÁNÍ – vyučující může žáky online vyvolávat 
a hovořit s nimi, v reálném čase posílat textové zprávy 
a sdílet soubory.
ROZVOJ PODNIKÁNÍ – zrekonstruovaná budova 
bývalého kravína vybavená 3D tiskárnou slouží jako 
podnikatelské centrum nebo inkubátor.
INFRASTRUKTURA – obec či město řídí on-line 
veškeré procesy: energetiku, osvětlení, dopravu atd..

JAK TO FUNGUJE?
PODNIKATEL: „Pro mou profesi je nezbytná práce s velkými 
objemy dat. Díky rychlému připojení mohu pracovat z domova. 
Moji partneři velmi rádi jezdí ke mně, neboť zde nehrozí žádné 
zácpy a mají kde zaparkovat. Bez rychlého připojení by toto 
nebylo možné.“
ZÁKLADNÍ ŠKOLA: „Díky kvalitnímu připojení máme celou 
školu on-line. Wi-Fi je dostupná po celé budově. Také jsme 
díky tomu schopni naplno využívat potenciál interaktivních 
tabulí, které jsou ve všech učebnách.“
ZDRAVOTNICKÁ INSTITUCE: „V praxi využíváme internet 
věcí (IoT). Naši pacienti disponují senzory, které v pravidelných 
intervalech monitorují jejich stav. Díky tomu jsme schopni 
s předstihem odhalit hrozící zhoršení zdravotního stavu 
pacientů a tím předcházet krizovým situacím.“

Hledáme
odvážné 
starostky
a starosty!
INTERNET JE DÁLNICE 21. STOLETÍ. MNOHO 
SLUŽEB BUDE V BUDOUCNU DOSTUPNÝCH  
ON-LINE A VYUŽÍVÁNY BUDOU VŠEMI OBYVATELI 
BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI VZDĚLÁNÍ.

RYCHLOV

zrychli.net



Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

rychlý rozvoj potřeby připojení k vysokorychlostnímu internetu 
nám přináší další výzvy, kterým je nutné se postavit. Posuňme 
celý Středočeský kraj do budoucnosti a  připravme společně 
dálnici do příštích desetiletí 21. století. Zřejmě nikdo z nás ne-
pochybuje, že rozvoj digitálních služeb pro podniky i domác-
nosti zajistí ekonomický růst kraje, přinese příležitosti k podni-
kání v jednotlivých oblastech kraje a udrží ekonomicky aktivní 
obyvatele také v menších obcích, mimo velká centra.
 
Klíčovou složkou každé digitální společnosti je infrastruktura. 
Telekomunikační infrastruktura je liniovou stavbou, stejně jako 
dálnice nebo energetické vedení. Všichni víme, jak náročná je 
výstavba liniových staveb a s jakou mírou administrativní zátě-
že se musí operátoři vypořádat. Zásadně novým požadavkem 
digitální infrastruktury je vysoká hustota sítě. Oproti minulým 
desetiletím je nutné vybudovat mnoho nových tras páteřní 
i přístupové sítě. Vždyť i mobilní nebo bezdrátová infrastruk-
tura umožňuje vysoké datové kapacity, pro které je nutné při-
pravit dostatečný počet páteřních optických linek. Kvůli těmto 
požadavkům na hustotu sítě se také objevují nové legislativní 
požadavky. Pro podporu výstavby dálnic 21. století bude vždy 
nejzásadněji podpora výstavby v každé jednotlivé obci v kraji. 

CO MŮŽE KAŽDÝ STAROSTA UDĚLAT 
PRO RYCHLEJŠÍ INTERNET? 

      VĚCNÁ BŘEMENA
Umístění telekomunikační infrastruktury bývá samo o sobě finanč-
ně náročné. V mnoha případech investice nemá ekonomickou ra-
cionalitu, pokud obec požaduje příliš vysokou cenu za věcná bře-
mena. U „posledních mílí“, tedy částí sítě nejblíže k zákazníkovi, 
telekomunikační operátoři mohou převzít závazky související s pře-
ložkou sítě. Za podstatné snížení ceny věcných břemen může obec 
požadovat garanci otevřeného přístupu do sítě za nediskriminač-
ních velkoobchodních podmínek. Nebude tak třeba zahajovat nové 
stavební práce, pokud přijde nový operátor se záměrem výstavby 
trasy ve stejném úseku. 
JEDNODUŠE ŘEČENO: Lze snížit cenu za věcné břemeno a za 
podstatné snížení ceny požadovat garanci otevřeného přístu-
pu do sítě za nediskriminačních podmínek. 

   KOORDINACE STAVEB
Nový zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, před-
pokládá, že u  každé investice z  veřejných prostředků proběhne 
včasná vzájemná koordinace tak, aby bylo možno současně insta-
lovat infrastrukturu pro rychlý internet anebo alespoň předpoklady 
pro jeho zavedení. Zákon přebírá dobrou praxi z okolních zemí, kde 
jsou investiční záměry v obci zveřejněny na internetu. Tento zákon 
ale doposud většina municipalit neplní, většinou ani o něm neví. 
Včasná koordinace aktivit mezi obcí a poskytovatelem komunikač-
ní sítě je přitom důležitá kvůli úspoře nákladů.
JEDNODUŠE ŘEČENO: Nový zákon č. 194/2017 Sb. předpo-
kládá, že u každé investice z veřejných prostředků proběhne 
včasná vzájemná koordinace, což znamená např. oznamovat 
liniové stavby, opravy nebo budování vodovodů, kanalizací 
apod. na webu obce. Podobně například, když se zakopává do 
země elektrické vedení.

   UMISŤOVÁNÍ STAVEB DO ZELENÝCH PLOCH
Telekomunikační infrastruktura, to jsou obvykle plastové chránič-
ky s uvnitř tlakem zafoukaným optickým vláknem. Není třeba se 
obávat častých oprav a výkopů, vydrží v  zemi dlouho, rozhodně 
více než 10-15 let. Mnohdy je ze strany obcí zbytečně striktně vy-
žadováno umístění telekomunikační stavby do zpevněné plochy. 
JEDNODUŠE ŘEČENO: Nebojte se umisťovat chráničky s op-
tickým vláknem i do zelených ploch, neboť se jedná o dlouho-
dobou technologii nevyžadující časté zásahy.

    ZÁVĚSNÁ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ  
INFRASTRUKTURY

Obce nutí telekomunikační firmy, aby zakopaly optické vedení i tam, 
kde je to úplně jedno. Ostatní sítě jsou na podpěrách, a vedle toho je 
nuceně vykopané telekomunikační vedení. Postup je vynucený vy-
hláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Platná metodika vydaná MMR umožňuje udělit výjimku. 
JEDNODUŠE ŘEČENO: Pokud je to možné, povolte firmám vy-
užít podpěry pro ostatní sítě. Platná metodika MMR povoluje 
v těchto případech udělit výjimku.

Je spousta dalších překážek, které znemožňují rychlejší výstavbu. 
Problémem je nejednoznačnost postupu stavebních úřadů. Příkla-
dem jsou třeba striktní požadavky na nevýhodný postup. Obec, 
například, chce při rekonstrukci silnice nebo chodníku vložit plas-
tovou chráničku a umožnit ji použít otevřeným přístupem operáto-
rům. Je to výhodné pro všechny strany. Pokud nebyla chránička 
součástí projektu od samého počátku projektu, často je vynucová-
no pořízení všech potřebných formalit jako u velké stavby. Pokud 
to tak je, dejte nám k tomu zprávu na www.zrychli.net.
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