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O spoleO společčnosti nosti …… :O) :O) …… vydrvydržžte tento slide te tento slide ……

NNáázev spolezev společčnosti:nosti: SITEL, spol. s r.o.SITEL, spol. s r.o.
JednatelJednateléé, spole, společčnnííci:ci: MiloMilošš FiFiššer a Ing. Jan Nover a Ing. Jan Nováák, CSc.k, CSc.
Datum zaloDatum založženeníí:: 31. prosince 199131. prosince 1991
PrPrůůmměěrný obrat:rný obrat: 24 mil. EUR24 mil. EUR
PoPoččet zamet zaměěstnancstnancůů: : 325325
Hodnota majetku: Hodnota majetku: 350 000 EUR350 000 EUR
ObchodnObchodníí jmjměěnníí:: 14 mil. EUR14 mil. EUR

…… a nyna nyníí jijižž k vk věěci ci …… KomplexnKomplexníí řřeeššeneníí metropolitnmetropolitníích MAN sch MAN sííttíí
poradenskporadenskáá a konzultaa konzultaččnníí ččinnost, ninnost, náávrh a projektovvrh a projektováánníí ssííttíí MANMAN
ininžženýrskenýrskáá ččinnost vinnost vččetnetněě úúzemnzemněě prpráávnvníího projednho projednáávváánníí
doddodáávka pasivnvka pasivníích i aktivnch i aktivníích prvkch prvkůů ssííttíí MAN  MAN  
instalainstalaččnníí ččinnost, konfigurace sinnost, konfigurace sííttíí a dohledových systa dohledových systéémmůů
realizace prealizace přříístupu do datových centerstupu do datových center
servis sservis sííttíí MAN vMAN vččetnetněě havarijnhavarijníích zch záásahsahůů a zabezpea zabezpeččeneníí daldalšíšího rozvoje sho rozvoje sííttíí MANMAN



…… a trocha historie a trocha historie …… o podpoo podpořře EU 2004 e EU 2004 -- 0606
SROP, OpatSROP, Opatřřeneníí 2.2.:2.2.: Rozvoj informaRozvoj informaččnníích a  komunikach a  komunikaččnníích technologich technologiíí v regionech v regionech 
CCííle:le: OpatOpatřřeneníí podporpodporovaloovalo investicinvesticee v oblasti informav oblasti informaččnníích a ch a komunikakomunikaččnníích ch 
technologitechnologiíí propro obyvatelstvo a pro regionobyvatelstvo a pro regionáálnlníí aa mmíístnstníí veveřřejnou sprejnou spráávu. Jeho souvu. Jeho souččááststíí
bylabyla podporapodpora aktivit,aktivit, spojenýchspojených s ves veřřejným pejným přříístupem k informastupem k informaččnníím a komunikam a komunikaččnníím m 
technologitechnologiíím, napm, napřř. v knihovn. v knihovnáách,ch, komunitnkomunitníích centrech, ve ch centrech, ve šškolkolááchch aa zajizajiššttěěnníím IKT pro m IKT pro 
regionregionáálnlníí a ma míístnstníí veveřřejnou sprejnou spráávuvu..
Alokace SF:Alokace SF: 22,517 mil. 22,517 mil. EuroEuro
ŽŽadatel:adatel: obce, kraje, jimi zobce, kraje, jimi zřřizovanizovanéé čči zakli zakláádandanéé organizace, NNO,  organizace, NNO,  
FinancovFinancováánníí opatopatřřeneníí:: 7575 % ERDF, 10% ERDF, 10 % centr% centráálnlníí
(jen uznat(jen uznatelnelnéé nnáákladyklady)) 55 % region% regionáálnlníí, 10, 10 % m% míístnstníí, 10, 10 % vlastn% vlastníí zdroje zdroje 
MinimMinimáálnlníí celkovcelkovéé uznatelnuznatelnéé výdaje:výdaje: 30300 000 0000 KKčč
Typy podporovaných projektTypy podporovaných projektůů::
BudovBudováánníí mmíístst veveřřejnejnéého pho přříístupustupu k internetu (PIAPk internetu (PIAP) ) –– kriterium pkriterium přřijatelnostiijatelnosti
Rozvoj veRozvoj veřřejných informaejných informaččnníích center se zpch center se zpřříístupnstupněěnníím internetum internetu
ZavZaváádděěnníí šširokopirokopáásmovsmovéého internetuho internetu
Rozvoj IKT mezi Rozvoj IKT mezi úúřřady a obady a obččanyany
Rozvoj regionRozvoj regionáálnlníích a lokch a lokáálnlníích komunikach komunikaččnníích sch sííttíí



……a na něěkolik kolik ččíísel k historii sel k historii …… SROP, opatSROP, opatřřeneníí 2.2.2.2.

Opatření 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Celkem
2.1.1 22 9 27 28 14 7 0 6 113
2.1.2 10 9 12 10 3 0 0 0 44
2.2. 58 66 77 92 48 0 0 5 346
2.3. 20 20
3.1. 116 89 125 48 17 19 0 0 414
3.3. 13 0 0 0 0 0 9 0 22
4.1.1 24 0 0 28 0 0 0 0 52
4.2.1 37 0 0 36 0 0 0 0 73
4.2.2 116 63 199 66 36 4 0 0 484
5.1 41 101 88 230
5.2 33 106 87 226
Celkem 490 443 615 308 118 30 9 11 2024

Celkový počet předložených žádostí dle kol výzvy 

více na : www.strukturalni-fondy.cz/srop



a jea ješšttěě ččíísla k historii sla k historii …… SROP, opatSROP, opatřřeneníí 2.2.2.2.

NUTS II 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 8. kolo Celkem
Střední Čechy 5 0 9 4 14 0 32
Jihozápad 7 11 14 17 0 0 49
Severozápad 5 16 17 19 0 0 57
Severovýchod 10 0 16 0 17 0 43
Jihovýchod 12 0 21 0 0 0 33
Střední Morava 10 27 0 40 0 0 77
Moravskoslezsko 9 12 0 12 17 5 55
Celkem 58 66 77 92 48 5 346

NUTS II 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 8. kolo Celkem
Střední Čechy 25 456 0 15 955 7 466 81 734 0 130 611
Jihozápad 8 354 40 160 62 456 70 386 0 0 181 355
Severozápad 6 997 59 740 44 707 59 950 0 0 171 394
Severovýchod 68 518 0 65 999 0 31 624 0 166 141
Jihovýchod 67 427 0 125 125 0 0 0 192 551
Střední Morava 20 890 53 185 0 148 700 0 0 222 775
Moravskoslezsko 41 577 115 567 0 97 519 86 446 5 798 346 906
Celkem 239 219 268 651 314 241 384 020 199 804 5 798 1 411 734

Analýza dle NUTS II - počet žádostí

Analýza dle NUTS II - objem požadavků EU (tis. Kč)

více na : www.strukturalni-fondy.cz/srop



…… a taka takéé historie historie …… BROADBAND strategieBROADBAND strategie

26. ledna 2005 vl26. ledna 2005 vlááda da ČČR schvR schváálila na nlila na náávrh Ministerstva informatiky vrh Ministerstva informatiky ČČR tzv. R tzv. 
NNáárodnrodníí politiku pro vysokorychlostnpolitiku pro vysokorychlostníí ppřříístupstup
finanfinanččnníí zdroj dotazdroj dotaččnníího titulu na rozvoj vysokorychlostnho titulu na rozvoj vysokorychlostníího pho přříístupu bylo stupu bylo 
1 % výnosu z privatizace1 % výnosu z privatizace ststáátntníího podho podíílu v lu v ČČESKESKÉÉM TELECOMU, a.s. M TELECOMU, a.s. 

spolufinancovspolufinancováány a podpony a podpořřeny byly typoveny byly typovéé projektyprojekty: : 
(1)(1) infrastrukturninfrastrukturníí projekty z oblasti vybraných metropolitnprojekty z oblasti vybraných metropolitníích a mch a míístnstníích sch sííttíí

(A (A –– infrastruktura, cca 26 projektinfrastruktura, cca 26 projektůů))
(2)(2) projekty z oblasti obsahu a sluprojekty z oblasti obsahu a služžeb pro vysokorychlostneb pro vysokorychlostníí ppřříístup stup 

(B (B –– obsah, sluobsah, služžby, aplikace, cca 12 projektby, aplikace, cca 12 projektůů))
(3) projekty na podporu po(3) projekty na podporu požžadavkadavkůů na vysokorychlostnna vysokorychlostníí ppřříístup rozdstup rozdíílných ulných užživatelivatelůů

(C (C –– marketing, osvmarketing, osvěěta, podpora, cca 9 projektta, podpora, cca 9 projektůů))

duben 2006duben 2006: v souvislosti s volbami byla p: v souvislosti s volbami byla přřerueruššena ena ččinnost poradninnost poradníího orgho orgáánu nu 
(F(Fóórum pro vysokorychlostnrum pro vysokorychlostníí ppřříístup k internetu)stup k internetu)

v rv ráámci koncepce emci koncepce e--Governmentu v Governmentu v ČČR se R se v roce 2007 realizuje slouv roce 2007 realizuje slouččeneníí
Ministerstva informatiky Ministerstva informatiky ČČR s Ministerstvem vnitra R s Ministerstvem vnitra ČČRR

více na : www.micr.cz



…… kupkupřředu k souedu k souččasnosti asnosti …… obdobobdobíí 2007 2007 -- 20132013

zahzaháájenjeníí 1. 1. 20071. 1. 2007
773 mld. K773 mld. Kčč pro pro ČČR z koheznR z kohezníího a strukturho a strukturáálnlníích fondch fondůů
(ERDF a ESF)(ERDF a ESF)

3 c3 cííle:le:
Konvergence (8 sektorových a 7 regionKonvergence (8 sektorových a 7 regionáálnlníích OP)ch OP)
RegionRegionáálnlníí konkurenceschopnost a zamkonkurenceschopnost a zaměěstnanost (2 OP pro Prahu)stnanost (2 OP pro Prahu)
EvropskEvropskáá uzemnuzemníí spoluprspoluprááce (7 programce (7 programůů))

HlavnHlavníí zmzměěny:ny:
NavýNavýššeneníí spolufinancovspolufinancováánníí z EU (az EU (ažž 85%)85%)
PrPrůůbběžěžnnéé financovfinancováánníí
ZvýZvýššený objem finanený objem finanččnníích prostch prostřředkedkůů
RegionRegionáálnlníí operaoperaččnníí programyprogramy



…… kupkupřředu k souedu k souččasnosti asnosti …… obdobobdobíí 2007 2007 -- 20132013
Integrovaný operační program

navazuje na SROPnavazuje na SROP
Ministerstvo pro mMinisterstvo pro míístnstníí rozvojrozvoj
7,57,5 %% celkovcelkovéé alokacealokace
EERDFRDF 11,9 mld. Euro = ,9 mld. Euro = 54,4 mld. K54,4 mld. Kčč
PrioritnPrioritníí osa I. Modernizace veosa I. Modernizace veřřejnejnéé sprspráávyvy

RozRozššiiřřovováánníí informainformaččnníích a komunikach a komunikaččnníích technologich technologiíí, budov, budováánníí informainformaččnníí
infrastruktury, dostupnost sluinfrastruktury, dostupnost služžeb veeb veřřejnejnéé sprspráávy vvy vššem skupinem skupináám obyvatelm obyvatel
FinanFinanččnníí alokace cca alokace cca 16,8 mld. K16,8 mld. Kčč

1.1 Rozvoj informa1.1 Rozvoj informaččnníí spolespoleččnosti ve venosti ve veřřejnejnéé sprspráávvěě
PPřřííjemci: organizajemci: organizaččnníí slosložžky stky stáátu a jimi ztu a jimi zřřizovanizovanéé ppřřííspspěěvkovvkovéé organizace organizace 

1.2 Zav1.2 Zaváádděěnníí ICT vICT v úúzemnzemníí veveřřejnejnéé sprspráávvěě
PPřřííjemci: kraje a obce a jimi zjemci: kraje a obce a jimi zřřizovanizovanéé a zakla zakláádandanéé organizace, svazky obcorganizace, svazky obcíí



ÚÚststíí nad Labemnad Labem

20012001
zalozaložženeníí Metropolnetu servisnMetropolnetu servisníí IT spoleIT společčnostnostíí na zna záákladkladěě studie konzultastudie konzultaččnníí spolespoleččnostinosti
zzáákladnkladníí jmjměěnníí spolespoleččnosti nosti ččininíí 32 mil. K32 mil. Kčč, m, měěsto sto ÚÚststíí nad Labem je 100 % vlastnnad Labem je 100 % vlastnííkemkem

20022002
zahzaháájenjeníí ččinnosti spoleinnosti společčnostinosti
zahzaháájenjeníí budovbudováánníí metropolitnmetropolitníí ssííttěě v v ÚÚststíí nad Labem (SITEL, spol. s r.o.)nad Labem (SITEL, spol. s r.o.)

2003 2003 
dokondokonččeneníí budovbudováánníí metropolitnmetropolitníí ssííttěě (4. etapa)(4. etapa)

2004 2004 
rutinnrutinníí provoz Metropolitnprovoz Metropolitníí ssííttěě, p, přřipojenipojeníí KrajskKrajskéého ho úúřřadu, Vadu, Věědeckdeckéé knihovny apod., knihovny apod., 
realizace infrastruktury v prrealizace infrastruktury v průůmyslovmyslovéé zzóónněě „„PPřředliceedlice““

20052005
podpodáánníí žžáádosti o dotace SROP, opatdosti o dotace SROP, opatřřeneníí 2.2, realizace pilotn2.2, realizace pilotníích projektch projektůů „„BukovBukov““
a a „„MakovMaková“á“
ZahZaháájenjeníí ččinnosti kontaktninnosti kontaktníího centra ho centra 
propojenpropojeníí sluslužžeben Meben Měěstskstskéé policie, spoluprpolicie, spoluprááce pce přři rekonstrukci Mi rekonstrukci Míírovrovéého nho náámměěststíí



ÚÚststíí nad Labemnad Labem

Projekt: Projekt: „„ZavedenZavedeníí šširokopirokopáásmovsmovéého ho 
ppřřipojenipojeníí internetu pro minternetu pro míístnstníí oblast oblast 
BukovBukov““ -- SROP na dokonSROP na dokonččeneníí aktivnaktivníí infrastruktury ve výinfrastruktury ve výšši i 
cca 550 tis. Kcca 550 tis. Kčč

Projekt: Projekt: „„ZpZpřříístupnstupněěnníí šširokopirokopáásmovsmovéého ho 
internetu obinternetu obččananůům mm měěsta sta ÚÚststíí n. L. n. L. --
rozrozšíšířřeneníí MetropolitnMetropolitníí ssííttěě ÚÚststíí nad nad 
Labem, V. etapa Labem, V. etapa -- rozrozšíšířřeneníí
bezvýkopovými technologiemi bezvýkopovými technologiemi ““ -- SROP ve SROP ve 
vývýšši cca 10,5 mil. Ki cca 10,5 mil. Kčč. V r. V ráámci projektu ve 3 etapmci projektu ve 3 etapáách: ch: šškoly (5) a koly (5) a 
mmíísta PIAP, zdravotnicksta PIAP, zdravotnickáá zazařříízenzeníí (3), budovy Dopravn(3), budovy Dopravníího ho 
podniku, Divadla a kulturnpodniku, Divadla a kulturníí zazařříízenzeníí (2), kancel(2), kanceláářřskskéé budovy a budovy a 
obchodnobchodníí centra (3), Zimncentra (3), Zimníí stadion, Zoologickstadion, Zoologickáá zahrada, Mzahrada, Měěstskstskéé
muzeum a dalmuzeum a dalšíší

Projekt: Projekt: „„Revitalizace mRevitalizace měěstskstskéého centra ho centra 
ÚÚststíí nad Labemnad Labem““ -- V rV ráámci celkovmci celkovéého projektu SROP ho projektu SROP 
cca 120 mil. Kcca 120 mil. Kčč. byl realizov. byl realizováán mn měěstský kabelovod syststský kabelovod systéémem mem 
kabelových komor, multikankabelových komor, multikanáállůů a mikrotrubia mikrotrubičček za cca 8,7 mil. ek za cca 8,7 mil. 
KKčč..



Pardubice, Krajský Pardubice, Krajský úúřřadad

PROJEKT PROJEKT „„VeVeřřejnejnéé mmíísto psto přříístupu k internetu na Ststupu k internetu na Střřednedníí prprůůmyslovmyslovéé šškole kole 
elektrotechnickelektrotechnickéé a Vya Vyššíšší odbornodbornéé šškole Pardubicekole Pardubice““ (SROP, opat(SROP, opatřřeneníí 2.2)2.2)
DalDalšíší projekty Kprojekty KÚÚ PK: VePK: Veřřejnejnáá mmíísta psta přříístupu k internetu v socistupu k internetu v sociáálnlníích zach zařříízenzeníích zch zřřizovaných izovaných 
Pardubickým krajem, VePardubickým krajem, Veřřejnejnéé mmíísto psto přříístupu k internetu v domovech dstupu k internetu v domovech děěttíí a mla mláádedežže ze zřřizovaných izovaných 
Pardubických krajemPardubických krajem

CCííle projektle projektůů::
Strategický cStrategický cííl: l: rozvoj informarozvoj informaččnníích a komunikach a komunikaččnníích technologich technologiíí vv PardubickPardubickéém krajim kraji
SpecifickSpecifickéé ccííle:le:
•• zpzpřříístupnstupněěnníí IKT klientIKT klientůům zam zařříízenzeníí
•• umoumožžnněěnníí komunikace klientkomunikace klientůů ss okolokolíímm
•• umoumožžnněěnníí daldalšíšího vzdho vzděělláávváánníí vv oblasti IToblasti IT
•• www pro hosty www pro hosty –– informace, portinformace, portááll
•• zpzpřříístupnstupněěnníí internetu vinternetu v rráámci provoznmci provozníích pravidel definovaných zach pravidel definovaných zařříízenzeníímm
•• zpzpřříístupnstupněěnníí zamzaměěstnancstnancůům nový informam nový informaččnníí kankanáál dovnitl dovnitřř i vni vněě zazařříízenzeníí
•• socisociáálnlníí integrace klientintegrace klientůů

…… …… a za chva za chvííli budeli bude FILM :O)FILM :O)



Pardubice, Krajský Pardubice, Krajský úúřřadad

Harmonogram realizace projektu:Harmonogram realizace projektu:
09/200409/2004 –– PPřřííprava projektu zprava projektu záářříí 20042004
31. 03. 2005 31. 03. 2005 –– PodPodáánníí elektronickelektronickéé žžáádosti, rozpodosti, rozpoččet projektu, isprofin, et projektu, isprofin, úúzemnzemníí rozhodnutrozhodnutíí
26. 05. 2005 26. 05. 2005 –– DoporuDoporuččeneníí ŘŘííddííccíímu orgmu orgáánu SROP knu SROP k uzavuzavřřeneníí smlouvy o financovsmlouvy o financováánníí

zz prostprostřředkedkůů EvropskEvropskéé unie, Regionunie, Regionáálnlníí radou soudrradou soudržžnosti Severovýchodnosti Severovýchod
29. 11. 2005 29. 11. 2005 –– VydVydáánníí rozhodnutrozhodnutíí o o úúččasti stasti stáátntníího rozpoho rozpoččtu a strukturtu a strukturáálnlníích fondch fondůů EU naEU na

financovfinancováánníí projektu, pprojektu, přřííprava real.projektu jako podkladu pro stavebnprava real.projektu jako podkladu pro stavebníí povolenpovoleníí
24. 01. 2006 24. 01. 2006 –– VydVydáánníí stavebnstavebníího povolenho povoleníí
04. 05. 2006 04. 05. 2006 –– UveUveřřejnejněěnníí oznoznáámenmeníí zadzadáávacvacíího ho řříízenzeníí na centrna centráálnlníí adrese adrese 
13. 06. 2006 13. 06. 2006 –– PosouzenPosouzeníí a hodnocena hodnoceníí nabnabíídek dek 
29. 06. 2006 29. 06. 2006 –– RozhodnutRozhodnutíí Rady PardubickRady Pardubickéého kraje o pho kraje o přřididěělenleníí veveřřejnejnéé zakzakáázky zky 
15. 06. 2006 15. 06. 2006 –– PrPrůůbběžěžnnáá monitorovacmonitorovacíí zprzprááva o realizaci projektu va o realizaci projektu ččííslo 1slo 1
17. 07. 200617. 07. 2006 –– UzavUzavřřeneníí smlouvy o dsmlouvy o díílo s dodavatelem SITELlo s dodavatelem SITEL
27. 07. 2006 27. 07. 2006 –– ZahZaháájenjeníí realizace projekturealizace projektu
20. 12. 2006 20. 12. 2006 –– PPřřededáánníí stavby objednatelistavby objednateli
15. 12. 200615. 12. 2006 –– VydVydáánníí kolaudakolaudaččnníího rozhodnutho rozhodnutíí na na ČČáást I st I –– VMPI SPVMPI SPŠŠE a VOE a VOŠŠ PardubicePardubice
30. 12. 2006 30. 12. 2006 –– PrPrůůbběžěžnnáá monitorovacmonitorovacíí zprzprááva o realizaci projektu va o realizaci projektu ččííslo 2slo 2
02. 02. 2007 02. 02. 2007 –– VydVydáánníí kolaudakolaudaččnníího rozhodnutho rozhodnutíí na na ČČáást II st II -- KabelovodKabelovod
09. 02. 200709. 02. 2007 –– SlavnostnSlavnostníí zahzaháájenjeníí provozu provozu 



 

CHOMUTOVCHOMUTOV

ZZáákladem je rozhodnutkladem je rozhodnutíí mměěstskstskéého Zastupitelstva a mho Zastupitelstva a měěstskstskéé Rady na zRady na záákladkladěě studie studie 
proveditelnosti v roce 2006proveditelnosti v roce 2006

ZZáákladnkladníím rozhodnutm rozhodnutíímm a motiva motivemem ppřříípravy MAN Chomutov bylo pospravy MAN Chomutov bylo posíílenleníí podpory podpory 
šširokopirokopáásmovsmovéého pho přřipojenipojeníí co nejvco nejvěěttšíšímu pomu poččtu obtu obččananůů mměěstasta

MMetropolitnetropolitníí ssííťť zazařřazena do azena do tzv. tzv. projektu projektu „„VIPVIP““ na roky 2009na roky 2009 –– 20132013, p, přřííprava na prava na 
prvnprvníí výzvy na pvýzvy na přřelomu roku 2007 elomu roku 2007 -- 20082008

VýbVýběěr projektanta a pr projektanta a přřííprava veprava veřřejnoprejnopráávnvníího projednho projednáánníí, komplexn, komplexníí projektprojekt

PPřřííprava optických tras a pasivnprava optických tras a pasivníí ppááteteřřnníí infrastruktury vinfrastruktury vččetnetněě vyuvyužžiittíí tras tras ddopravnopravnííhoho
chomutovskchomutovskééhoho podniku (samonosnpodniku (samonosnéé kabely v traskabely v trasáách ch DPDP)), , 110 ve110 veřřejných bodejných bodůů s s 
plpláánovaným napojennovaným napojeníím na MAN mm na MAN měěsta Chomutovsta Chomutov

ProjednProjednáánníí networkingu a aktivnnetworkingu a aktivníí infrastruktury (CISCO, 3COM, HUAWEI)infrastruktury (CISCO, 3COM, HUAWEI)



 

CHOMUTOVCHOMUTOV

cca 20cca 20 km optických tras km optických tras 
dvdvěě datovdatováá centra (vcentra (v ssííti ti ururččititěě jeješšttěě vzniknvzniknee jedno nebo njedno nebo něěkolikkolik
datových center pro potdatových center pro potřřeby nekomereby nekomerččnníích nebo i komerch nebo i komerččnníích organizacch organizacíí, pro, pro
potpotřřeby realizace nadstavbových slueby realizace nadstavbových služžeb typu porteb typu portáály vely veřřejnejnéé sprspráávy, vy, řříízenzeníí
hlasových sluhlasových služžeb, videostreaming apod.eb, videostreaming apod. atd.atd.))
110 p110 přříípojných bodpojných bodůů: : organizace morganizace měěsta, Ssta, SŠŠ, M, MŠŠ, Z, ZŠŠ, kamery MP, ostatn, kamery MP, ostatníí
veveřřejnoprejnopráávnvníí organizace, PIAPorganizace, PIAP
v budoucnu pv budoucnu přředpokledpokláádaných cca 9daných cca 9..000 u000 užživatelivatelůů vv komerkomerččnníí ččáásti provozusti provozu
momožžnost roznost rozššiiřřovováánníí kamerovkamerovéého systho systéému Mmu Měěstskstskéé policiepolicie
minimminimáálnlněě 33 kamer M33 kamer Měěstskstskéé policiepolicie
ppro domro domááccíí uužživatele musivatele musíí být implementovatelnbýt implementovatelnéé nnáásledujsledujííccíí sluslužžbyby::
přístup do Internetu
příprava pro hlasové služby, přenos hlasu přes metropolitní síť
příprava pro video služby typu Video-on-Demand a IP televize, přenos video služeb přes
metropolitní síť (multicast provoz)



Desatero Desatero úúspspěěššnnéého ho žžadateleadatele

1.1. DefinovDefinováánníí projektu projektu (co chceme?)(co chceme?)
2.2. PrPrůůbběžěžnnéé konzultovkonzultováánníí projektu projektu (st(stáále se radit!)le se radit!)
3.3. PosouzenPosouzeníí svých mosvých možžnostnostíí (v(vííme za kolik ?)me za kolik ?)
4.4. Volba zpracovatele projektu, oddVolba zpracovatele projektu, odděělenleníí administrativy projektu a PD administrativy projektu a PD (s kým)(s kým)
5.5. ZaZaččíít vt vččas as (v(všše trve trváá dlouho!)dlouho!)
6.6. Kontrola zpracovatele Kontrola zpracovatele (nikdo nev(nikdo nevíí vvššechno!)echno!)
7.7. FinanFinanččnníí krytkrytíí projektu projektu (p(půůjjččííme si u banky?)me si u banky?)
8.8. VýbVýběěr poradce, projektanta, dodavatele r poradce, projektanta, dodavatele (v(vííce hlav vce hlav vííce vce víí))
9.9. ProplPropláácenceníí projektu, realizace v etapprojektu, realizace v etapáách ch (ned(neděělat celou slat celou sííťť v jednom roce)v jednom roce)
10.10. UdrUdržžitelnost projektu itelnost projektu (bude s(bude sííťť fungovat jefungovat ješšttěě 5 rok?)5 rok?)

…… …… a slovy klasika a slovy klasika …… …… Konzultovat, konzultovat, konzultovat !!!Konzultovat, konzultovat, konzultovat !!!



Trocha problTrocha probléémmůů …… ale ale řřeeššitelných itelných ……

VlastnictvVlastnictvíí infrastruktury, forma provozninfrastruktury, forma provozníí organizace, obchodnorganizace, obchodníí modelmodel
VýbVýběěrovrováá řříízenzeníí, vý, výšše dotacee dotace
Publicita, propagacePublicita, propagace
Administrace a vyAdministrace a vyúúččtovtováánníí projektu projektu –– kapacita, proplkapacita, propláácenceníí nnáákladkladůů, uznateln, uznatelnéé
nnááklady, investice x neinvestice, pklady, investice x neinvestice, přříípravnpravnéé nnááklady, klady, žžadatel x madatel x míísto realizacesto realizace
UdrUdržžitelnost projektu dle podmitelnost projektu dle podmíínek dotace EU, udrnek dotace EU, udržžitelnost projektu 5 let, pritelnost projektu 5 let, průůbběžěžnnéé
zprzpráávy, pvy, přřííjmy z projektujmy z projektu
RozhodnutRozhodnutíí ÚÚOHS o nepOHS o nepřříípustnpustnéé veveřřejnejnéé podpopodpořře z ledna 2006, rizika vee z ledna 2006, rizika veřřejnejnéé
podpory, notifikace ze strany EUpodpory, notifikace ze strany EU
MMěěstskstskáá datovdatováá ssííťť je budovje budováána pouze pro potna pouze pro potřřeby obecneby obecníího ho úúřřadu a pro adu a pro 
organizace, kterorganizace, kteréé jsou obcjsou obcíí zzřřizovizováány (ny (úúspora provoznspora provozníích nch náákladkladůů, data, hlas) , data, hlas) nebonebo
mměěstskstskáá datovdatováá ssííťť je budovje budováána pro potna pro potřřeby obce a ke komereby obce a ke komerččnníímu vyumu využžititíí (ob(obččananéé, , 
ISP, telekomunikaISP, telekomunikaččnníí operoperáátotořři, telemetrie, hlas, IPTV, proni, telemetrie, hlas, IPTV, pronáájem vljem vlááken apod.)ken apod.)
Modernizace a zkvalitnModernizace a zkvalitněěnníí sluslužžeb obce (eeb obce (e--government)government)



Nakonec Nakonec …… ……

Realizovat mRealizovat měěstskou optickou telekomunikastskou optickou telekomunikaččnníí ssííťť je je politickopoliticko--ekonomickekonomickéé
rozhodnutrozhodnutíí mměěstskstskéého zastupitelstvaho zastupitelstva

Je nutnJe nutnéé najnajíít t „„patronapatrona““ celceléé akceakce

VyVyššíšší popořřizovacizovacíí investiinvestiččnníí nnááklady financovat klady financovat za podpory fondza podpory fondůů EUEU

Vývoj smVývoj směřěřuje ke uje ke konvergenci konvergenci do IP a FTTx ?do IP a FTTx ?

FunkFunkččnníí ssííťť mmáá hodnotuhodnotu, kter, kteráá se bude zvyse bude zvyššovatovat

ÚÚsporaspora provoznprovozníích nch náákladkladůů (data, hlas) a (data, hlas) a šširokirokáá nabnabíídkadka pro obpro obččany (voliany (voličče)e)

…… …… ale ptejte se dale ptejte se dáále le ……



DDěěkujeme za Vakujeme za Vašši pozornost.i pozornost.

ŘŘeknekněěte nte náám, co pro Vm, co pro Váás ms můžůžeme udeme uděělat ?lat ?

Jan Hofman, jhofman@sitel.cz

Karel Vandas, kvandas@sitel.cz

Marian Okres, mokres@sitel.sk


