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  Vážený pan 
        

       hejtman  
       Krajský úřad –   
             
 
 
 
        V Praze 4.8.2004 
 
Nabídka ČAT ke spolupráci – eGovernment 
 
 

Vážený pane hejtmane, 
 
jsme přesvědčeni, že Vaší pozornosti neunikl záměr vlády ČR v oblasti rozvoje Státní 

informační politiky zajistit spolehlivé, levné a rychlé  služby komunikační infrastruktury pro provozování 
systémů veřejné a státní správy a poskytování odpovídajících elektronizovaných služeb. Aby tento 
záměr mohl být naplněn a efektivně sloužil daným cílům, musí být postupně vytvořena základní 
infrastruktura. Ta zaručí dostupnost služeb, jednoduchost používání, průhlednost, sledovatelnost 
vývoje jednotlivých služeb a celkovou efektivnost systému. V jednotlivých státech, kde je již zaveden 
tzv. eGovernment, došlo vesměs ke značným úsporám nákladů na veřejné služby a podstatnému 
snížení pracnosti i zkrácení termínů na vyřízení žádostí občanů. 

V úrovni měst je tento rozvoj informačních technologií zabezpečován vybudováním 
metropolitních sítí, jejichž majiteli je město. Neznamená to však, že je rovněž jediným investorem, 
zpravidla má pro tuto dost náročnou investici bonitního partnera, po našem vstupu do EU je zde 
v zásadní míře možnost využití strukturálních fondů. Na teritoriu města jsou pak propojeny hlavní 
subjekty jakými je např. Krajský nebo Městský úřad, městská policie, HZS, nemocnice a také ostatní 
krajské a městské orgány a instituce, neziskové a zájmové organizace, případně společnosti 
s majetkovou účastí kraje nebo města, školy a příspěvkové organizace. Síť zajišťuje prostřednictvím 
informačního centra pro veřejnost informování obyvatel a občané komunikují se systémem 
prostřednictvím kontaktních míst.. Ničivé povodně v roce 2002 prokázaly přesvědčivě potřebu 
včasných a dostupných informací pro obyvatele. 

Pro zvýšení ekonomické efektivnosti systému je výhodné do něj zapojit i komerční sféru. 
Propojení celého systému s nadregionální úrovní se zpravidla řeší centrálním přípojným bodem 
regionálního datového centra. 

Předpokládáme, vážený pane hejtmane, že je i Vaším záměrem vybudovat v městech ve vaší 
působnosti ve vhodné formě metropolitní síť , jejíž realizací by se usnadnil život obyvatel regionu, 
snad i jako součást volebního programu. Rádi bychom Vám proto nabídli využití služeb České 
asociace telekomunikací pro vypracování územního plánu, respektive jeho změn, které by vycházely 
z telekomunikačního auditu, jímž by byly definovány uživatelské potřeby, účelové propojení 
jednotlivých subjektů, cílové skupiny potencionálních uživatelů v komerční i nekomerční sféře, z toho 
plynoucí strukturu sítě a zejména investiční náročnost celé akce. 

Věříme, že přijetím naší nabídky ke spolupráci získáte detailnější podklad pro rozhodování o 
tomto projektu. Je dostatek důvodů, proč jej podporovat, urychlit a rozvíjet, existují však samozřejmě i 
problémy, které by mohly jeho úspěšné dokončení komplikovat a oddalovat a námi nabízená 
spolupráce si klade za cíl pokud možno tyto problémy eliminovat. 

Přiloženou stručnou prezentací České asociace telekomunikací sledujeme dokladování své 
schopnosti nabídku naplnit v plném rozsahu. Předpokládáme, že uvážíte možnost a potřebu ji přijmout 
a rádi bychom osobně projednali podmínky pro její realizaci v co nejkratší době. 

 
S pozdravem 
     Ing. Jiří Hacaperka 
    prezident České asociace telekomunikací 

 
 
 
 


