From: helpiop [mailto:helpiop@mmr.cz]
Sent: Wednesday, February 11, 2015 9:24 AM
Subject: Registr sítí
Vážený pane primátore, paní primátorko, pane starosto, paní starostko,
jak jste byli informováni koncem loňského roku v dopise od Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje
Vysočina, dne 13. listopadu 2013 bylo mezi zástupci Ministerstva vnitra, Asociace krajů ČR a Svazu
města a obcí podepsáno Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních
datových sítí veřejné správy. Na základě Memoranda, kde se účastníci zavázali ke vzájemné a
dlouhodobé spolupráci v oblasti komunikačních technologií na území celé České republiky, vznikl
Registr sítí (www.registrsiti.cz) jako nástroj sloužící k výměně informací vedoucích k zajištění
společného koordinovaného postupu při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji neveřejných
telekomunikačních sítí subjektů veřejné správy.
Registr byl zřízen za účelem výměny informací mezi subjekty veřejné správy, primárně mezi kraji,
městy a Ministerstvem vnitra ČR. K dnešnímu dni je do Registru sítí zapojeno 58 organizací, včetně
všech krajů a Ministerstva vnitra. Je registrováno 28 sítí a 264 tras. Účast měst prozatím bohužel není
vysoká.
Jelikož do současné doby nebyla výstavba a provoz datových sítí veřejné správy téměř žádným
způsobem registrována, mohlo a stále může docházet k situacím, kdy regionální/městské sítě
poskytují služby bez jakékoliv koordinace. Nejsou vyloučeny ani duplicitní investice, které jsou v
přímém rozporu se zákonnou úpravou, která orgány státní správy i samospráv v řadě příslušných
právních předpisů zavazuje k hospodárnému, efektivnímu a účelnému hospodaření s veřejnými
prostředky.
Jak je uvedeno ve výše zmíněném Memorandu, případná duplicitní komunikační infrastruktura může
navíc být riziková ve vztahu k uznatelnosti účelně vynaložených nákladů z programu IOP, ze kterého
byly rovněž čerpány finanční prostředky pro výstavbu komunikačních sítí. Je zřejmé, že při následném
auditu projektu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, respektive Evropské
komise, bude brána v potaz zejména účelnost provedených investic. Rádi bychom se na tuto situaci
připravili dopředu a předešli případným nedorozuměním s kontrolními orgány.
Nejen z tohoto důvodu Vás proto vyzývám k zapojení Vašeho města do Registru sítí a poskytnutí
informací o telekomunikačních sítích, kterými Vaše město disponuje a které byly financovány, byť jen
z části z Integrovaného operačního programu. Přispějete tím ke vzájemné spolupráci a společnému
koordinovanému postupu při výstavbě a užívání telekomunikačních sítí veřejné správy v rámci
efektivního využívání prostředků veřejných rozpočtů.
Předem Vám děkuji za vstřícný postup a v případě potřeby kontaktujte prosím registr-siti@krvysocina.cz.
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