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Důvody pro vznik Registru sítí

 Memorandum o podpoře výstavby , rozvoje a využívání 

telekomunikačních datových sítí veřejné správy

• MVČR navrhováno ze strany AKČR od roku 2010

• Podepsáno v souvislosti s projektem ITS NGN

• MVČR, SMOČR, AKČR. Výhledově možnost přistoupení dalších subjektů

• Zamezení duplicitnímu financování, koordinace EU projektů, vzájemná 

informovanost, 

• Sdílení, propojení a společné financování

• Závazek vzniku a využívání Registru

• Využití systém KEVIS





 Účel registru

Vytvoření platformy pro výměnu informací vedoucích k 

zajištění společného koordinovaného postupu při výstavbě, 

užívání, inovaci a dalším rozvoji neveřejných 

 Funkce registru

Předmětem registru by měla být především fyzická a linková 

vrstva sítí, resp. jejich pasivní část (kabely, vlákna, lambdy, 

chráničky) popř. aktivní spoje (bezdrátové linky, sektory 

pokrytí, využité frekvence).



 ETAPA I. - zřízení registru výhradně za účelem výměny informací 

mezi subjekty veřejné správy, primárně mezi kraji, městy a MVČR

 Profil sítě (název sítě, popis, účel, obecná pravidla sdílení kapacit) 

 Vlastník sítě (název, IČ, adresa, kontaktní osoby) 

 Provozovatel sítě (název, IČ, adresa, kontaktní osoby) 

 Trasa sítě

 Označení trasy – text 

 Počáteční bod (GPS, KU dle RUIAN, adresní bod dle RUIAN) 

 Koncový bod (GPS, KU dle RUIAN, adresní bod dle RUIAN) 

 Geometrie průběhu trasy (DGN, SHP) - nepovinný údaj 

 Technologie (nejnižší vyskytující se typ a třída optického vlákna, vlnová délka, 

frekvence,…) 

 SLA (popis způsobu zajištění – např. servisní smlouva, odhad dostupnosti v 

procentech) - nepovinně

 Volné kapacity (stav kapacity – alespoň ANO,NE, bude doplněno; popis volných 

kapacit + datum k jakému je údaj platný) 

 Stupeň realizace (hotovo, ve výstavbě, záměr; popis) 

 Dokumentace (doprovodné dokumenty, měřící protokoly, …) - nepovinně



http://www.registrsiti.cz/
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 Další kroky
 Oficiální oslovení krajů měst a obcí s žádostí o aktivní zapojení do 

registru ze strany předsedy KI AKČR MUDr. Jiřího Běhounka

 Rozšiřování modelu tzv. „memorandových smluv“

 Oslovení dalších subjektů veřejné správy

Budoucí funkce

 Možnost exportu geometrie trasy

 Dokumentové úložiště (např. vzory smluv; již realizované smlouvy)

 Etapa II. (GIS, DMVS, RUAIN, zapojení ISP, OpenData, Inspire, 

export dat pro Registr pasivní infrastruktury, povinná evidence NGA)
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