Pandemie koronaviru zvýšila nároky na kvalitu internetového připojení. Kdo
pomůže městům a obcím?
Ne Praha, ale všude, kde jste doma – Práce z domova, online výuka školáků, omezení řady
volnočasových aktivit. Současná doba ovlivněná pandemií koronaviru přináší zvýšené nároky
na kvalitu internetového připojení. A tedy i zvýšený tlak na starosty a další představitele
samospráv, aby ve svých městech a obcích takové připojení zajistili. Jak mají v této situaci
postupovat? Na koho se obrátit?
Možností je celá řada. Jednu z nejefektivnějších – a také velmi komplexní - nabízí Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR v rámci svého projektu Broadband Competence Office Česká
republika (BCO). Jeho prostřednictvím poskytuje městům a obcím bezplatné poradenství při
řešení úkolů, které jsou se zajištěním vysokorychlostního připojení pro občany, firmy nebo
organizace spojené. A tuto pomoc neposkytuje z Prahy, ale především přímo v místech, kde je
potřeba daný problém či konkrétní projekt řešit.
Mezititulek: Co je BCO? Jak ji kontaktovat?
BCO je tvořena centrálou a územními koordinátory pro jednotlivé kraje. Plní celou řadu cílů,
mezi které patří například koordinace výstavby či rekonstrukce liniových staveb spojených
s rozvojem vysokorychlostního internetu, snižování investiční náročnosti či hledání způsobů,
jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby sítí elektronických komunikací. Do
kompetencí BCO patří také koordinace jednání měst a obcí s operátory, tedy poskytovateli
internetového připojení. Což je dost podstatná role, protože právě shoda mezi městem či obcí
na jedné straně a operátorem na straně druhé je nutností, bez které se žádná významná
realizace projektů spojených s internetem prakticky neobejde.
Kontaktovat BCO mohou starostové a další představitelé měst a obcí několika způsoby.
Nejjednodušším je navštívit webové stránky https://bconetwork.cz/, kde jsou uvedeny
kontakty, ať již na krajské koordinátory, nebo na vedení projektu. Pro navázání spolupráce lze
využít i službu s názvem Napište nám, která zprostředkovává, pomocí jednoduchého
formuláře, kontakt mezi tazatelem a BCO. Odezva ze strany BCO je rychlá, v řádu hodin,
maximálně 1 až 2 pracovních dní.
Možnost kontaktování BCO přitom není omezena jen na představitele samospráv. Využít ji
mohou i samotní operátoři, třeba v případech, kdy jsou jejich jednání v městech a obcích
komplikovaná a k posunu by mohly přispět právě aktivity ze strany krajských koordinátorů či
přímo centrály projektu, a to formou nezávislého mediátora. Tato forma se již mnohokráte
osvědčila.
Webové stránky https://bconetwork.cz/ toho přitom nabízí podstatně více než pouze
kontakty. Umožňují seznámit se komplexně s oblastí vysokorychlostního přístupu k internetu,
zprostředkovávají náhled do legislativy s ní spojenou, poskytují odpovědi na nejčastější otázky
k tématu, jejich součástí jsou důležité informace, údaje a aktuality. Návštěvník si může
prostřednictvím těchto stránek vytvořit názor na řešenou problematiku a také posoudit,
v čem by pro něj pomoc ze strany BCO mohla spočívat a jak má dále postupovat, aby byla
spolupráce zahájena. Na uvedeném webovém odkazu lze nalézt také pravidelně

aktualizovanou mapu se sídly, které již se zástupci projektu BCO spolupracují, které již v rámci
svých aktivit navštívili. Starostové zde také naleznou kontakty na operátory, kteří podnikají
v dané lokalitě a se kterými mohou řešit posílení dostupnosti služeb v dané obci nebo městě.
Mezititulek: Projekt mapuje skutečný stav přístupu samospráv a trhu k vysokorychlostnímu
internetovému připojení v ČR
Měst a obcí, které již jsou v kontaktu s BCO, je už celá řada. Přestože byl projekt spuštěn
teprve v polovině roku 2020, je do něj zapojeno více než osm stovek sídel či uskupení typu
místních akčních skupin (MAS) napříč celou Českou republikou. Další přibývají, navzdory
komplikacím, která s sebou přináší aktuální epidemiologická opatření, ztěžující mimo jiné
osobní kontakty.
Díky spolupráci měst, obcí - a také třeba zmiňovaných MAS či SMO a SMS - s projektem BCO
vzniká unikátní soubor s detailními informacemi o skutečném stavu přístupu samospráv a trhu
k vysokorychlostnímu internetovému připojení v daném místě, o přístupu samospráv k této
oblasti, o projektech a investičních akcích, které lze v blízké či vzdálenější budoucnosti
s rozvojem vysokorychlostního internetu spojit. Informace jsou to podstatné pro všechny
zainteresované strany, tedy jak pro samotné města a obce a jejich občany, tak pro operátory a
další případné investory, a v neposlední řadě i pro samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, které díky detailnímu zmapování prostoru může iniciovat další rozvoj vysokorychlostního
internetu, ať už legislativní cestou, poradenstvím nebo třeba přesně cílenými pobídkami či
dotačními výzvami.
Práce je v této oblasti potřeba odvést ještě opravdu hodně. Ze statistického šetření z roku
2020 vyplynulo, že i když je vysokorychlostním přístupem k internetu vybaveno vice jak 90
procent všech domácností, pouze okolo 20 procent z nich má k dispozici připojení o
rychlostech 100Mbit/s a vyšších, které jsou, s akcentem na aktuální nárůst práce a vzdělávání
z domova, pro dané činnosti optimální.
Mezititulek: Příklad dobré praxe? Horoměřice u Prahy
V mnoha městech a obcích si nutnost významného navýšení poskytované rychlosti
internetového připojení uvědomují. A jejím představitelům je jasné, že pro splnění tohoto cíle
je spolupráce s operátory a investory nutností. Pokud je dobře nastavena, může být přínosem
pro všechny zainteresované, především tedy pro samotné uživatele. Mezi místa, která lze
v tomto ohledu označit za příklady dobré praxe, kde si dokázaly samospráva a operátor vyjít
vstříc, lze zařadit Horoměřice u Prahy.
V Horoměřicích žije kolem pěti tisíc obyvatel, vzhledem k blízkosti hlavního města jde o obec
s vysokým potenciálem rozvoje, který se neobejde bez vysokorychlostního připojení
k internetu. Tuto nutnost si dobře uvědomují i současní zastupitelé, zvolení v komunálních
volbách v roce 2018. Jejich záměrem je, aby byla v Horoměřicích položena optická síť, což je
v současné době pro šíření vysokorychlostního internetu nejefektivnější technologie. Možnost
připojit se k ní by měli mít všichni obyvatelé a také firmy a instituce, které v Horoměřicích sídlí.
Představitelé obce nejprve oslovili s nabídkou ke spolupráci celostátní operátory. Jednání
s nimi nebyla úspěšná, protože operátoři buď nebyli schopni splnit požadavek Horoměřic na

položení kompletní optické sítě, nebo odmítali optiku tzv. větvit a trvali na přímých spojích,
což se při následných propočtech ukázalo pro obec jako nerentabilní varianta.
Počátečními neúspěchy se představitelé obce nenechali odradit a oslovili další operátory.
Jednání zahájili i se společností Eurosignál, v jejíž prospěch hovořily dobré reference
z nedalekého Mníšku pod Brdy. Nakonec se ukázalo, že společnost Eurosignál dokáže
požadavky Horoměřic realizovat. Výsledkem jednání tak bylo uzavření smlouvy o spolupráci,
na jejímž základě Horoměřice poskytnou operátorovi věcné břemeno pro položení optické sítě
do obecních pozemků za zvýhodněnou cenu, a společnost Eurosignál zase postupně pokryje
Horoměřice internetovým připojením v požadované kvalitě optické přípojky až do bytu (tzv.
FTTH), a navíc garantuje obci, že může na kterémkoli místě připojit k optické síti svá zařízení.
Je přitom možné, že se úspěch při tomto jednání promítne do rozšíření spolupráce, protože
Horoměřice zvažují i objednávku rekonstrukce místního rozhlasu a jeho připojení k optické
síti, ta by mohla integrovat také kamerový systém provozovaný obcí.
Horoměřice jsou místem, kde si samospráva a soukromý investor dokázali ve věci
vysokorychlostního internetu vyjít vstříc a uzavřeli spolupráci, která je výhodná pro všechny
zúčastněné. Na druhou stranu jejich příklad ukazuje, že hledání vhodného operátora může být
pro města a obce komplikované a zdlouhavé, s nejistým výsledkem a s mnoha úskalími. Aby se
riziko případného neúspěchu minimalizovalo – k tomuto účelu slouží od roku 2020 i projekt
BCO, realizovaný v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

