POZNÁMKY

PROBLEMATIKA SMLUV O SPOLUPRÁCI MEZI OBCÍ
A PODNIKATELEM V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Pro zkvalitnění spolupráce mezi státní správou, samosprávou na úrovni krajů či obcí a podnikateli
zajišťujícími sítě elektronických komunikací (dále EK) se doporučuje zajistit si spolupráci uzavřením
vzájemné dohody.

Před uzavřením dohody se doporučuje:
Zpracovat studii rozvoje sítí EK (Studie EK) pro poskytování služeb vysokorychlostního internetu pro
územní samosprávný celek (obec, město, městskou část …).
Zpracovanou Studii EK je možno následně využít při zpracování nebo aktualizaci územního plánu pro
daný územní samosprávný celek.
Uvedená Studie EK může sloužit také jako podpůrný materiál, umožňující obci v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. (§38) při rozhodování sledovat i jiný, důležitý zájem obce.

V souladu se Studií EK je možno následně:
V případě zájmu podnikatele/ů v EK uzavřít s tímto subjektem/y v EK smluvní vztah, například
„Smlouvu o spolupráci a podmínkách vydání souhlasu se stavbou infrastruktury a rozvoje sítí EK (Zák.
416/2009 Sb. §1 odst. 5)“ na území samosprávného celku (konkrétní obec, město, městská část …).
Na základě výše uvedených podkladů postupovat při uzavírání smluv o smlouvách budoucích,
případně přímo při uzavírání smluv o jednorázové náhradě za zřízení služebnosti inženýrské sítě (Zák.
89/2012 Sb., §1267) či při uzavírání jiné smlouvy (Zák. 127/2005 Sb., §104 odst. 3), tak aby bylo
podnikateli v EK umožněno zajišťovat výkon příslušných oprávnění/povinností, vyplývajících ze
zajišťování sítě EK. V úzké spolupráci se samosprávným celkem následně zřídit síť
vysokorychlostního internetu na území samosprávného celku. Cílem spolupráce je podpořit
občanskou vybavenost a zvýšit bonitu daného území, a to díky možnosti využívání vysokorychlostní
datové sítě EK.

Možné cíle spolupráce:
V následujících bodech je rámcově zmíněna problematika dílčích okruhů, které je možno řešit ve
„Smlouvě o spolupráci“, případně zčásti i ve „Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.
Samosprávným celkem se rozumí obec, město či jiná část územní samosprávy. Vždy je však potřeba
dbát na vyváženost spolupráce mezi oběma stranami a postupovat v souladu s veřejným zájmem
rozvoje sítí EK.

Příklady možných deklarací samosprávy ve „Smlouvě o spolupráci“ stavebníkem –
podnikatelem v EK:
1

Zájem na docílení dostupnosti připojení sítě vysokorychlostního internetu s minimální rychlostí
30Mbit/s a více s možností upgrade na minimálně 100Mbit/s ideálně 1 GBbit/s (VHCN sítě) a více
v reálném časovém horizontu pro všechny občany a podnikatele v obci (doporučuje se doplnit i
správnou definici rychlostí dle nové legislativy, platné od roku 2021).

2

Zájem na tom, aby výstavba sítě EK probíhala při plném respektování právních předpisů, zejména
zákona č. 183/2006 Sb., 127/2005 Sb., 194/2017 Sb., 416/2009 Sb. a dalších v platném znění.

3

Zájem na tom, aby výstavba sítě EK probíhala na základě kvalitních, vzájemně projednaných a
odsouhlasených projektových podkladů a plánů.

4

Požadavek, aby stavba sítě EK byla realizována s minimalizací dopadů na životní prostředí obce, a
to ve smyslu plošném i časovém a v ucelených etapách. Výstavba by měla být koordinována s
ostatními stavebními akcemi obce (rekonstrukce komunikací, veřejných prostranství, veřejné
zeleně, veřejného osvětlení atd.).

5

Zájem na tom, aby výstavba sítě EK stavebníkem (investorem) byla koncipována tak, že plochy
stávajících „koridorů“ podzemních inženýrských sítí budou využívány hospodárně při respektování
platné prostorové normy ČSN 73 6005.

6

Zájem na tom, aby vlivem výstavby nové sítě EK nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování
pozemků a omezování možnosti jejich využití ve vztahu k dalšímu rozvoji obce.

7

Zájem na tom, aby vlastní realizace výstavby sítě EK nevedla k nadměrnému plošnému a časovému
rozsahu narušení povrchů v důsledku výkopových prací, čemuž může dopomoci i vhodná
etapizace výstavby sítě EK.

8

Požadavek, aby stavebník sítě EK respektoval ve fázi plánování a projektování stavby obecné
zásady zákona 194/2017 Sb. a neodmítal (po konzultaci s obcí) spolupráci s dalším stavebníkem
sítě EK či jinou povinnou nebo oprávněnou osobou na základě spravedlivých a transparentních
podmínek, uvedených v koordinační smlouvě (viz vzorová smlouva ČTÚ, uveřejněná na
www.ctu.cz).

9

Časový plán postupné realizace sítě vysokorychlostního internetu pro všechny občany a
podnikatele v obci, včetně možných sankcí (finanční pokuta, zvýšení náhrady za služebnost atp.).

10

Požadavek, aby stavebník zajistil vložení údajů o síti EK do technické mapy obce, případně i do
územně analytických podkladů, či dalších veřejných evidencí.

11

Závazek stavebníka – podnikatele v EK na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s obcí (termín by měl být vázán na vydání územního rozhodnutí), včetně
závazku stavebníka uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí do konkrétního
data následujícího po datu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (stanovení sankce za nesplnění
závazku).

12

Časový plán postupné realizace sítě vysokorychlostního internetu pro všechny občany a
podnikatele v obci, včetně možných sankcí (finanční pokuta, zvýšení náhrady za služebnost atp.).

13

Zajištění vložení údajů o síti EK do technické mapy obce, případně i do územně analytických
podkladů, či dalších veřejných evidencí.

14

Obec ve smlouvě uplatní přiměřené nároky vlastníka nemovitosti (zpravidla chodník, přístupová
komunikace, oplocení atp.). Vlastník dotčené nemovitosti má nárok na úhradu nákladů nezbytných
pro uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.

15

Obec ve smlouvě uvede poplatky za užívání veřejných prostranství (případně odkáže na vyhlášku
obce); obec může postupovat pro určitá území odděleně, ale vždy transparentně, například podle
strategických dokumentů ČR či územního plánu.

Příklady dalších možných bodů ve „Smlouvě o spolupráci“ mezi stavebníkem/podnikatelem
v EK a samosprávním celkem:
1

Uplatňovat jen přiměřené nároky vlastníka nemovitosti (zpravidla chodník, přístupová komunikace,
oplocení atp.), ve smyslu, že vlastník dotčené nemovitosti má nárok na úhradu nákladů nezbytných
pro uvedení dotčeného pozemku do původního stavu („…územní samosprávy mohou sledovat
i jiný důležitý zájem...“ §38 zákona 128/2000 Sb. – vládní strategie, podpora občanské
vybavenosti).

2

Jasně uvést výši poplatků za užívání veřejných prostranství (případně odkázat na vyhlášku obce);
obec může postupovat pro určitá území odděleně, ale vždy transparentně, například podle
strategických dokumentů ČR či územního plánu („…územní samosprávy mohou sledovat i jiný
důležitý zájem...“ §38 zákona 128/2000 Sb. – vládní strategie, podpora občanské vybavenosti).

3

Požadavek, aby problematika úhrady za vynucenou překládku sítě EK vyvolanou investicemi
a potřebou rozvoje obce byla řešena i způsobem, že určité typy překládek by mohly být hrazeny
vlastníkem sítě (např. respektující koncepci územního plánu či dlouhodobě plánované akce).

4

Přiměřený požadavek na velkoobchodní sdílení sítě s ostatními podnikateli v EK.

5

Závazek stavebníka – podnikatele v EK na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s obcí (termín by měl být vázán na vydání územního rozhodnutí),
včetně závazku stavebníka uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí do
konkrétního data následujícího po datu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (stanovení sankce za
nesplnění závazku). Zohlednit, že maximální výše je dána zákonem 127/2005 Sb. Při stanovení
výše ceny je vhodné zohlednit i přínosy sítě EK samosprávnému celku, včetně ostatních nákladů
vynakládaných při realizaci akce stavebníkem ve prospěch samosprávného celku (např.
problematika překládek, ...). Při stanovení služebnosti může územní samospráva sledovat i jiný
důležitý zájem (viz §38 zákona 128/2000 Sb.)

6

Upozornění, že smlouva by měla řešit i dohodu o spolupráci vlastníka sítě EK a obce při omezení
činností v ochranném pásmu sítě EK.

Všechny výše uvedené informace pocházejí z praxe, jsou zobecněny a při jejich využití je nutno
přihlédnout ke specifikům daného území. Jejich implementace je na dané územní samosprávě.
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