
• Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek MPO Sekce digitalizace a inovací,

• Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně rady Český telekomunikační úřad,

• JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR,

• Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 2. místopředseda SMS ČR, představitel SMO ČR,

• Ing. Pavel Rous, zástupce za Komisi pro informatiku Předsednictva SMO ČR,

• Michal Manhart, vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR,

• Mgr. Martina Mihalovíčová, vedoucí samostatného oddělení Jednotného informačního místa, Český 
telekomunikační úřad,

• Ing. Jiří Kliner, technický manažer projektu Broadband Competence Office ČR,

• Mgr. Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky,

• Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice.

Představení lektorů
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Moderátor

Mgr. Zdeněk Dvořák, krajský koordinátor projektu Broadband Competence 
Office ČR, starosta obce Sulimov

Webinářem Vás bude provázet
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Ing. Petr Očko, Ph.D., 
náměstek ministra na MPO 
Sekce digitalizace a inovací
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• Prosazování a napomáhání koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb s 
rozvojem vysokorychlostních sítí.

• Propagace, prosazování a odstraňováníexistujících překážek
a snižování investiční náročnosti.

• Hledání způsobů, jak urychlit proces projektovépřípravy 
a výstavbuvysokorychlostních sítí.

• BCO jako odbornýpartner pro místní samosprávy – sdílení zkušeností.

• BCO je nezávislé a technologicky neutrální – Etický kodex pracovníka BCO. 

• BCO jako mediátor komunikace mezi zainteresovanými 
subjekty

Základní cíle projektu Broadband Competence Office ČR
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• Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou schválený vládou ČR 1.3.2021

• Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby 
sítí elektronických komunikací

• MPO realizuje  projekt  BCO v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)

• Broadband Competence Office ČR (BCO) je součástí evropské sítě kanceláří BCO 
po celé Evropě

• Toolbox - EU vydalo doporučení, připravované ve spolupráci se všemi státy EU.. 
Návrh promítnutí těchto doporučení do legislativy bude předmětem následujících 
týdnů.

Postavení projektu Broadband Competence Office ČR
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• Síť European Broadband Competence Offices 

(BCOs) je iniciativou Evropské komise s cílem 

podporovat členské státy při dosahování cílů 

digitální agendy EU s důrazem na jednotný digitální 

trh a gigabitovou společnost.

• Evropské BCOs je i konzultačním místem v rámci 

Evropské strategie rozvoje

vysokorychlostní sítí  

BCO v Evropě
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www.bconetwork.eu

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/bco-network-directory
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Název projektu BROADBAND COMPETENCE OFFICE ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa sídla: Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15

IČ 476 09 109

Zastoupená Ing. Petr Očko, Ph.D.

z pověření statutárního zástupce doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D.,
MBA

Vedoucí projektu Michal Manhart (vedoucí a tajemník řídícího výboru)

Zástupce vedoucího 

projektu

Martina Musilová

Zahájení projektu 1. ledna 2020

Projekt BCO

www.bconetwork.eu

www.bconetwork.cz



Struktura BCO ČR

Územní koordinátor

Liberecký kraj

Územní koordinátor

Plzeňský kraj

Územní koordinátor

Jihočeský kraj

Řídící výbor projektu Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu 

BROADBAND COMPETENCE OFFICE ČESKÁ REPUBLIKA 

Členové řídícího výboru:

• náměstek MPO – sekce 

digitalizace a inovace

• náměstek MPO – sekce 

fondů EU

• zástupce odboru el. PO

• komunikací MPO

• zástupce odboru 

digitalizace a internetu 

Zástupce odboru 

strukturálních fondů 

MPO

• ČTU

• Svaz měst a obcí ČR

• Sdružení Svazu 

místních samospráv ČR

• Asociace krajů ČR

• vedoucí BCO

• 2x zástupci průmyslu

Technický manager 1 

Martina Musilová

Technický manager 2 

stavební právo
Ing. Jiří Kliner

Administrátor

Mgr. Tomáš Kafka

Územní koordinátor

Středočeský kraj

Územní koordinátor

Jihomoravský kraj

Územní koordinátor

Kraj Vysočina
Územní koordinátor

Moravskoslezský kraj

Územní koordinátor

Zlínský kraj

Územní koordinátor

Pardubický kraj

Územní koordinátor

Královehradecký kraj

Územní koordinátor

Ústecký kraj

Územní koordinátor

Olomoucký kraj
Územní koordinátor

Karlovarský kraj

Vedoucí BCO
Michal Manhart

a mnoho pracovníků 

MPO podporující 

činnost BCO



• Za 6 měsíce Územní koordinátoři uskutečnili více jak 750 jednání se zástupci 
místních samospráv (i přes omezení cestování v rámci COVID19)

Aktivity BCO
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Mgr. Ing. Hana Továrková, 
předsedkyně rady 
Český telekomunikační úřad

10



11

Důležitost dostupnosti vysokorychlostních sítí

• dohled nad kvalitou

• regulace prostřední veřejný sítí elektronických komunikací

• regulace a usměrnění rozvoje kmitočtového spektra

• aukce kmitočtů pro sítě 5G

• cenové modely pro sdílení infrastruktur elektronických komunikací

• JIM - Jednotné informační místo dle zákona č.194/2017 Sb.
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Podpis Memoranda



JUDr. Stanislav Polčák, 
předseda SMS ČR
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Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

• Naplňování memoranda již běží od 

loňského roku

• Jeden z bodu memoranda je i integrace 

informací po pokrytí území samosprávných 

celků  vysokorychlostním internetem do 

portálu AGIS Sdružení místních samospráv, 

kde BCO bylo prostředníkem spolupráce 

mezi ČTÚ > MPO > SMS ČR



Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 
2. místopředseda SMS ČR
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MAPA POKRYTÍ ZSJ A ADRESNÍCH MÍST

Integrace do portálu AGIS 

Sdružení místních samospráv

V těchto datech naleznete 

informace o dostupnosti 

deklarované poskytovateli při 

sběru dat 



Ing. Pavel Rous, 
zástupce za Komisi pro informatiku 
Předsednictva SMO ČR
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Cíle SMO v oblasti vysokorychlostního internetu 

• potřeba vyřešit připojení malých obcí k internetu pro zabezpečené poskytování 

elektronických služeb státu;

• koordinace činností s ostatními vlastníky inženýrských sítí při budování vysokorychlostních 

sítí;

• koordinace výstavby vysokorychlostních sítí v obcích, pro připojení všech OVM v obci k 

CMS (Centrální místo služeb), prostřednictvím chráněné komunikační infrastruktury státu.

Součást memoranda uzavřeného mez MPO a SMO je 

• poplatky a kauce za vstupy do pozemku a držení záruk za uvedení 

do původního stavu a možnost přípoloží ochranných prvků komunikačních

sítí ve vlastnictví obcí



Michal Manhart, 
vedoucí projektu 
Broadband Competence Office ČR
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BCO Územní koordinátoři
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Tomáš Novák

Josef Minář

Tomáš Krátký

Vladimír 

Matoušek

Andreas Hahn

Gustav Charouzek

Jana Vinšová

Marek Sovka

Zdeněk Dvořák

nově obsazeno od 15.4

Michal Lašťovka

Štěpán Beneš

Roman Haken



Představení týmu BCO
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Mgr. Marek Sovka

• Od roku 2018 vykonává funkci starosty v obci Branišovice
(kde byl mezi lety 2014 až 2018 ve funkci místostarosty). Aktuálně
patří mezi nejmladší starostyv Česku.

• Zajímají ho informační technologie a Smart Villages a Region.

• Starostům ukazuje jak pohled starosty, tak i koordinátora.

Bc. Tomáš Novák

Krajský koordinátor

Jihomoravský kraj

Krajský koordinátor

Jihočeský kraj

• V současnosti je ředitelem MAS Třeboňsko o.p.s., kde je i hlavním
manažerem MAP. Je také předsedou KS NS MAS ČR Jihočeského
kraje.

• Ze své 10 leté praxe na administrativních a manažerských pozicích v
neziskovém sektoru i samosprávě má bohaté zkušenosti s přípravou

projektů, jejich koordinací, vedením, kontrolou i evidencí.
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• Starosta v obci Borovno od roku 2014, bohaté zkušenosti s
komunální politikou

• Vystudovaný ekonom, který řešídotační investice v obci,

• Úspěšně dokončený územní plán obce.

• Investice do komunikační infrastruktury jsou důležité pro

budoucnost občanů nejen ČR.

• Je od roku 2016 soukromým poradcem pro oblast veřejné správy,
marketingu a dotací. Jeho klienty jsou veřejnoprávní činitelé,
neziskové organizace i soukromé subjekty.

• V rámci spolupráce s BCO je jeho výhodou znalost regionu, a to
jak geografická, tak co se týká lidských zdrojů.

• Mimo práci tráví čas s rodinou a věnuje se zahrádce.

Krajský koordinátor

Plzeňský kraj

Krajský koordinátor

Pardubický kraj

Mgr. Bc. Tomáš Krátký

Ing. Michal Lašťovka
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Mgr. Ing. Roman Haken

• Na federálním ministerstvu (resort životního prostředí) začínal po revoluci

(1990 – 92), bývalý zastupitel a radní města Přerova. Po 15 letech

působení v Bruselu se v ČR opět věnuje místnímu udržitelnému rozvoji

v neziskové organizaci Centrum pro komunitní práci (www.cpkp.cz).

• Zajímá se o SMART Cities, LEADER/CLLD - Komunitně vedený místní

rozvoj, Místní Agendu 21 a systémy občanské participace

v rozhodovacích procesech.

• Externí přednášející na Univerzitě Karlově, MENDELU.

Krajský koordinátor

Středočeský kraj

Krajský koordinátor

Liberecký kraj

Již vybrán nový

http://www.cpkp.cz/
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Vladimír Matoušek

• Od roku 1975 působí v telekomunikacích jako specialista na
zajišťování výstavby optických kabelů. Do roku 2020 Pracoval ve
společnosti CETIN (dříve Telefonica O2 a SPT Telecom), předtím v

Provozu přenosové techniky.

• „Díky tomu, že už jsem chvíli v důchodu, mohu se činnosti koordinátora

věnovat naplno.Postupně se mi tak stává práce koníčkem.“

Ing. Andreas Hahn

• Dvacet let pracoval na úrovní obecní (starosta a místostarosta obce

Kravaře) a krajské samosprávy (člen zastupitelstva krajského úřadu)

a přeneseného výkonu státní správy. Díky tomu, zná dobře

potřeby a priority na těchto úrovních.

• „Jsem rád, že můžu poskytovat díky projektu BCO ČR nové informace 

v oblasti nutnosti vybudování, využívání a poskytování 

vysokorychlostního 

internetu a to i v návaznosti na tuto nelehkou dobu, kdy je nutností 

zajistit online výuku, 

Home Office a další 

potřeby…“

Krajský koordinátor

Olomoucký kraj

Krajský koordinátor

Moravskoslezský kraj
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Mgr. Gustav Charouzek

• Od roku 2008 se zabývá konzultacemi a poradenstvím v
oblasti rozvoje podnikání a dotací. Nejzajímavější zkušeností
je práce experta Evropského výboru regionů a dále

spolupracuje se SMS a NS MAS. Hlavní témata, které řeší:
CLLD, evropské fondy, dotace, sítě VHCN, Smart Villages

• Rád cestuje, sportuje a komunikuje s lidmi.

Mgr. Josef Minář

• Od roku 2009 se pracovně orientuje do oblasti počítačových
sítí a IT a tato práce je nejen prací, ale i zábavou.

• V posledních 8 letech vstoupil do oblasti komunálního politiky a

nyní zastává funkci neuvolněného starosty v obci Horní
Studénky.

Krajský koordinátor

Kraj Vysočina

Krajský koordinátor

Královéhradecký kraj
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Mgr. Zdeněk Dvořák

• Má více než 20 letou praxi v komunikaci s veřejností, s představiteli
samospráv a s pracovníky úřadů, kterou nabyl jako novinář a
šéfredaktor, tiskový mluvčí a vedoucí Oddělení tiskového

Magistrátu města Zlína

• V současné době působí jako PR Specialista Krajské nemocnice T. Bati

ve Zlíně a starosta obce Sulimov. Působí také v orgánech MAS Jižní
Haná.

Ing. Štěpán Beneš

• Programátor, bezpečnost informačních a distribuovaných systémů, od
roku 2005 jeden ze zakladatelů ISP Ohře Media s.r.o., po sloučení s
GrapeSC pak výkonný ředitel a předseda dozorčí rady GrapeSC,

a.s., Coowner ve společnosti E-TALPA - Chytré domácnosti a
automatizace.

Krajský koordinátor

Zlínský kraj

Krajský koordinátor

Ústecký kraj
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Bc. Jana Vinšová

• Od roku 2012 se specializuje na dotační management, zpracování
žádostí o dotace, technické poradentství, projektování a dotační
poradentství pro obce v Karlovarském kraji.

• V současné době působí na několika pozicích: jako projektová manažerka
v regionální rozvojové agentuře ABRI s.r.o., Finanční manažer MAP ORP

Sokolov a Kraslice a také jako odborný pracovník pro zavádění modelu pro
řízení kvality CAF (Common Assessment Framework) v Mikroregionu
Sokolov - východ

Krajský koordinátor

Karlovarský kraj



Michal Manhart

Centrála BCO 29

Web administrátor

Ing. Jiří Kliner

Během 55 leté praxe v oboru vykonával například profesi projektanta,
stavbyvedoucího, ředitele projektové a montážní společnosti. Nyní pracuje
jako externí odborník v oboru elektronických komunikací pro MPO.

Je členem sektorové rady pro IT a elektronické komunikace, místopředsedou
zkušební komise ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb a členem
zkušební komise pro techniku prostředí staveb.

Technický manažer
Stavební právo

Mgr. Tomáš Kafka

Technický manažer

Martina Musilová

Má více jak 20let zkušeností v oboru telekomunikací na
odborných i manažerských pozicích.

Působil např. ve společnostech Český Telecom, O2 Czech Republic a
CETIN, Grant Thornton.

V současnosti se zabývá konzultačními službami v oboru IT a
telekomunikace a na vedlejší úvazek je učitel Informačních
technologii.

Pracuje jako odborník na geoinformační
technologie ve firmě zaměřené na digitální služby
spojené s plánováním přístupových optických sítí.



Jak kontaktovat BCO?
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info@bconetwork.cz

nebo

www.bconetwork.cz

nebo

Michal Manhart 

Vedoucí BCO

607 099 273

michal.manhart@bconetwork.cz

Požadavky na podporu směřujte na 
www.bconetwork.cz

mailto:info@bconetwork.cz
http://www.bconetwork.cz/
mailto:michal.manhart@bconetwork.cz
http://www.bconetwork.cz/


BCO jak se nám daří naplňovat cíle?

• koordinace 

• odstraňování překážek

• urychlení výstavby

• odborný partner

• nezávislý a technologicky neutrální 

• mediátor komunikace mezi zainteresovanými 
subjekty

Základní cíle projektu Broadband Competence Office ČR
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Sami to nezvládneme
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Poskytovatelé SEK

Krajské úřady



Kde najdete BCO
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WWW.BCONETWORK.CZ

ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE 

WEBOVÝCH STRÁNEK

Cílem stránek BCO je:

připravit místo, kde si zájemci 
najdou informace spojené s 

problematikou výstavby 
vysokorychlostních sítí?

http://www.bconetwork.cz/


Na co se zaměřuje BCO při jednání o podpoře a důležitosti podpory výstavby 
se zaměřuje i na zjištění stavu informovanosti zástupců samospráv, aby 
směrování podpory bylo zaměřeno na konkrétní oblasti

• Kvalita poskytovaných služeb v obci 

• Aktivita obce při rozšiřování vysokorychlostních sítí

• Obec x Územní plán x Strategický plán x Internet

• Výstavba/rekonstrukce infrastruktury v obci

• Kvalita/potřeba připojení socioekonomických subjektů v obci

• Probíhá v obci koordinace staveb veřejné infrastruktury

• Postoj obce k problematice služebností (věcných břemen).

• Obec a Smart city

Stav v obcích do 600 obyvatel

34

Zjišťovány jsou subjektivní 

názory zástupců, které jsou 

neocenitelným přínosem 

pro následné aktivity BCO



35

Stav informovanosti o sítích elektronických 
komunikací v nejmenších obcích v bílých 

lokalitách

Malé obce a kvalita připojení

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO při jednání se zástupci obcí v bílých místech.
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Stav v informovanosti o sítích EK v obcích v bílých 
lokalitách

Mají obce ve svých Územních 

plánech a strategických plánech 

rozvoje implementovanou

část týkající se rozvoje Internetu 

a optických sítí?

Shrnutí:

1. Potřeba zajistit osvětu o důležitost Územních a strategických plánů pro povolovací řízení  při 

výstavbě sítí Elektronických komunikací (EK).

2. Je nezbytně nutné navázat komunikaci obec  x  operátor.
3. Zvýšit povědomé o legislativním procesu.

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO při jednání se zástupci obcí v bílých místech.



Navštívené obce
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NAVŠTÍVENÉ OBCE

Mapa působnosti územních koordinátorů 

BCO ČR

Zobrazuje místa, kde územní koordinátoři 

již navštívili místní samosprávy a prošli s 

nimi potřeby vysokorychlostních sítí i 

možnosti, jak jejich rozvoji pomoci.

Starosta může uspíšit návštěvu 

Územního koordinátora zasláním 

odkazu přes WEB.

https://bconetwork .cz/informace-pro-

obce/navstivene-obce/

https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/navstivene-obce/
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LEGISLATIVNÍ PŘEHLEDY

Přehled zákonů a 

předpisů pro SEK

Přehled technických 

norem

Publikovány na webu
https://bconetwork.cz/metodicka-
sdeleni/zakony/

https://bconetwork.cz/metodicka-
sdeleni/technicke-normy/

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
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METODICKÁ SDĚLENÍ

BCO PRO VÁS - JAK SE VYZNAT V RYCHLOSTECH?
V srpnu ČTÚ vydal VO-S/1/08.2020-9, účinné od 1. 1. 2021

Nová metodická sdělení sledována 

a aktuality publikovány na webu
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/
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KONTAKTY NA ISP OPERÁTORY

Průběžně sbírány a publikovány na webu
https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/isp-kontakty/

Databáze aktuálně 

obsahuje 185 kontaktů
název, e-mail, telefon, web, 
regionální působnost

https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/isp-kontakty/
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Změny v právním řádu od 2021 aktivity MMR
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PODPŮRNÉ MATERIÁLY PRO OBCE

CO JE BCO?

SOUČASNÝ STAV POKRYTÍ

MOŽNÉ OKRUHY SPOLUPRÁCE 

PŘÍPOLOŽE CHRÁNIČEK K 

VODOVODNÍM A KANALIZAČNÍM SÍTÍMMateriály distribuovány 

koordinátory BCO.

Ke stažení na webu BCO:
https://bconetwork.cz/informace-pro-

obce/materialy-bco/

https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/materialy-bco/
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PODPŮRNÉ MATERIÁLY PRO OBCE

MOŽNÉ OKRUHY SPOLUPRÁCE PŘÍPOLOŽE CHRÁNIČEK K 

VODOVODNÍM A KANALIZAČNÍM SÍTÍM
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PODPŮRNÉ MATERIÁLY PRO OBCE

PŘÍPOLOŽE CHRÁNIČEK K VODOVODNÍM A 

KANALIZAČNÍM SÍTÍM



• Řešení souběhu více dotačních programů při společné výstavbě

• Služebnosti

• Dohody o spolupráci Obec x Podnikatel v el. komunikacích

• Řešení prostorového ukládání sítí      

• Územní řízení a pokládání HDPE trubek

• Povolování staveb

• Technologie obnovy a záměny sítí

Příklady již realizovaných aktivit
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Podpora samospráv a ISP

46

BCO zpracovalo více jak 50 požadavků na přímou podporu od samospráv i podnikatelů s 

požadavkem na podporu při jednání. 
Příklady:

• Nové město nad Metují – součást dotačního programu, obtížná komunikace mezi zainteresovanými stranami 

koordinace výstavby 

• Bernartice – součást dotačního programu, podpora při nalezení tras a podpora při jednání na SUS

• Jamolice – součást dotačního programu, nalezení shody mezi zainteresovanými stranami

• Sedlec, Frýdek Místek – přípolože výstavby kanalizace a sítě EK

• Manětín – proč sítě VHCN a jak na to

• Odry - jak přimět ISP, aby konsolidovali požadavky na výstavbu SEK (připraven 

výtah ze zákonů vztahující se na tvorbu Územních plánů a Strategie rozvoje města)

• ............

• ............



Děkujeme vám všem,
bez vaší podpory to nejde!

Závěrem

47

Michal Manhart a tým BCO

BCO nemůžeme nařizovat, ale někdy i nezávislý mediátor a odporný konzultant v 

jednání pomůže.  



Ing. Jiří Kliner, 
technický manažer 
Broadband Competence Office ČR

48



49

Procesy výstavby neovlivňuje jen Stavební zákon a 
Zákon o elektronických komunikacích 

• Přehled zákonů a 

předpisů pro SEK

• Přehled technických 

norem
Publikováno na webu
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/zakony/

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-

normy/

• Kdo dohlíží 
Autorizovaná

osoba 

https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
https://bconetwork.cz/metodicka-sdeleni/technicke-normy/
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ZÁKLADNÍ TYPY STAVEB SÍTÍ EL. KOMUNIKACÍ

Požadavek stavebníka

Stavební záměr

Stavba dle zákona 
416/2009 Sb. §2i, odst. 

1) 

Stavba dle zákona 
416/2009 Sb. §2i, odst. 

3) a 4) (přípolož) 

Stavba dle § 79 SZ

- Antény do výšky 8 m 
(BTS)

- Výměna vedení tech. 
Infrastruktury

Stavba dle § 103, odst. 
1, písm. e) bod 4

ÚR o umístění stavby Územní souhlas VPS nahrazující ÚR ZÚŘ

Stavba dle § 103 

odst. 1 písm. e) bod 10 
(přípojky EK)
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STAVBA DLE § 103 SZ

Stavba na ÚR (ÚS)

GEO před měření Zpracování DÚR

Podání žádosti o ÚR

Územní řízení

Vydání ÚR

Zajištění vyjádření účastníků řízení k 
záměru

Dotčené orgány

Vlastníci a správci TI

Jednání s 
vlastníky 
dotčených 
nemovitostí

Konzultace na SÚ, Územně plánovací informace Zpracování dokumentace záměru
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STAVBA DLE § 103 SZ

Vklad VBř do katastru nemovitostí

Užívání stavby – sdělení SÚ včetně předání podkladů .……..                                              

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Realizace stavby

Inženýring při realizaci – DIO, DIR, oznámení vlastníkům, archeologie, SoSB o VBř případně vyvlastnění

Zpracování realizační dokumentace (RDS)

Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Pravomocné ÚR/ÚS
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STAVBA DLE § 79 SZ

Konzultace se SÚ

Jednání s vlastníky 
pozemků

Jednání s vlastníky 
dotčených inženýrských 

sítí

Jednání s dotčenými 
orgány dle doporučení 

SÚ

Realizační 
dokumentace stavby 

(RDS)

Řešení 
majetkoprávních 

vztahů (služebnost, 
VBř, užívání, atd.)

DIO, oznámení 
vlastníkům, výkopové 

povolení, vytýčení

Realizace stavby
Dokumentace 

skutečného provedení 
stavby (DSPS)

Předání stavebníkovi

Užívání stavby

Sdělení SÚ
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STAVBA DLE ZÁKONA 416/2009 Sb. - § 1, §2i odst. 1)

Zpracování stavebního 
záměru (přípojka do 

100 m)

Konzultace s SÚ, Jednání 
s vlastníky pozemků,

Jednání s vlastníky 
dotčených sítí

Jednání s dotčenými 
orgány dle doporučení SÚ

Realizační 
dokumentace stavby 

(RDS)

Řešení 
majetkoprávních 

vztahů (služebnost, 
VBř, umístění, atd.)

Jednání s dotčenými 
orgány dle doporučení 

SÚ

Dokumentace 
skutečného provedení 
stavby (DSPS, GEO)

Realizace stavby

IČ pro realizaci stavby 
(DIO, DIR, oznámení 
vlastníkům, výkopové 

povolení, vytýčení)

Předání 
stavebníkovi

Užívání stavby

Sdělení SÚ
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STAVBA DLE ZÁKONA 416/2009 Sb. - § 2i, odst. 3 a 4)

Zpracování stavebního 
záměru na přípolož

Jednání se 
stavebníkem stavby, 

ke které se SEK bude 
přikládat

Uzavření dohody mezi 
stavebníkem stavby a 

přípolože při 
provádění a 

provozování obou 
staveb

Jednání a vyjádření 
účastníků základní 
stavby k přípoloži 

(DOSS, síťaři, 
vlastníci)

Realizační 
dokumentace stavby 

SEK

Dokumentace 
skutečného provedení 

stavby

Realizace stavby, 
včetně přípolože

IČ pro realizaci stavby

Předání stavebníkovi

Oznámení o užívání 
stavby

(Sdělení SÚ)



Co na to praxe?
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Nyní přivítáme postupně, kteří nám řeknou vlastní zkušenosti…

• Mgr. Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky

• Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice

když podporujeme komunikaci tak online



Mgr. Eliška Olšáková, 
starostka města Valašské Klobouky
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Mgr. Herbert Pavera, 
starosta obce Bolatice
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Mgr. Martina Mihalovíčová, 
vedoucí jednotného informačního místa 
(JIM), Český telekomunikační úřad
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Shrnutí
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• Pozvánka detailní seznámení s problematikou sdílení sítí a smluv z pera ČTÚ.

• BCO zde vystoupí s problematikou služebností a informací o dotacích na podporu rozvoje 
vysokorychlostních sítí


