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Aktualizace Programu rozvoje SČK  

na roky 2018-2014, s výhledem 2030   

 

 

Cíl 2030: Region budoucnosti 

 

Středočeský kraj je region, ve kterém se dobře žije 

na všech místech (ve všech jeho částech), všem 

generacím a lidem se všemi stupni vzdělání. 
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Středočeský kraj mezi 220 regiony EU28  
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Středočeský kraj – ekonomicky vyspělý region 

Zdroj: ČSÚ – Regionální účty 

Ve všech makroekonomických charakteristikách má velmi dobré výsledky  
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Strukturální charakteristiky ekonomiky 

Zdroj: ČSÚ – Regionální účty 

Dominantní role zpracovatelského průmyslu  

Pozn.: A – Zemědělství, lesnictví, rybářství; B+D+E – Těžba, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu; C – Zpracovatelský průmysl; F – Stavebnictví; G+H+I – Velkoobchod, maloobchod, 

doprava, ubytování a pohostinství; J – Informační a komunikační činnosti; K – Peněžnictví a pojišťovnictví; L – 

Činnosti v oblasti nemovitostí; M+N – Profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti; 

O+P+Q - Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče; R+S+T+U - Ostatní činnosti 
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Výzkumná centra ve SČK 

Zdroj: Terénní šetření SIC 
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Pro VaV aktivity v SČK jsou klíčové podniky 

Znalostní intenzita v podnikovém sektoru v SČK patří k nejvyšším 
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PRK - ICT – technické podmínky v kraji 

 

• vysoké pokrytí mobilními sítěmi všech tří operátorů (O2, T-

Mobile, Vodafone), většinou LTE 800 

 

• Nejasné (a podle sumárních údajů nízké) pokrytí FFTx 

 

• Nízká rychlost přenosu dat (odchodu dat), jen minimálně nad 

100 Mb/s 

 

• Lepší situace v okolí měst, zásadně špatná ve venkovských 

oblastech (přiznávají sami operátoři) 
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PRK – ICT 

Cíl 2 – výhradně elektronická komunikace 

           

 

 

 

Opatření 3.1: 

 

Prosazení principu open data všude tam, kde je to možné a 

podpora „chytrého regionu“ 

- Na principu open data zkvalitnit mapový portál SČK 

- Vytvořit politiku „otevřených dat“ - postavit systém sběru dat 

a spolupráce aktérů na dobrovolné bázi na principu vzájemné 

výhodnosti 

- Realizací této politiky vytvořit příležitost pro vznik nových 

podnikatelských aktivit – realizovat v působnosti krajského 

zmocněnce 
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Geoportál a možnosti jeho využití 

Využití ve státní správě a samosprávě, pro firmy,  

Odbornou i laickou veřejnost 

 

Geoportál jako: 

 

1) soubor vzájemně standardizovaných dat umožňujících rychlé     
a uživatelsky snadné načtení do běžně rozšířeného sw  

 

2) webová (mobilní) aplikace, která rychle, přehledně vyobrazí 
rozložení daného jevu na mapě, v závislosti na použité technologii 
nabídne i základní nabídku analytických nástrojů deskriptivní 
statistiky a možnost vizuálního srovnání dat z více vrstev              
za pomoci jejich překryvu nebo vrstvení 
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Výzkumná centra ve SČK 

Zdroj: Terénní šetření SIC 
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Co mohou obce – odstraňovat bariéry 

rozšiřování rychlého internetu 

 

• Věcná břemena – lze snížit cenu za věcné břemeno              

a za podstatné snížení ceny požadovat garanci otevřeného 

přístupu do sítě za nediskriminačních velkoobchodních 

podmínek  

 

• Koordinace staveb - zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních   

ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, předpokládá, že u každé investice 

z veřejných prostředků proběhne včasná vzájemná 

koordinace  - oznamovat liniové stavby např. na webu obce 
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Co mohou obce – odstraňovat bariéry 

rozšiřování rychlého internetu 
 

 

• Umisťování staveb do zelených ploch - telekomunikační 
infrastruktura jsou obvykle plastové chráničky s uvnitř tlakem 
zafoukaným optickým vláknem, vydrží v zemi dlouho, rozhodně 
více než 10-15 let. Ze strany obcí je zbytečně striktně 
vyžadováno umístění telekomunikační stavby do zpevněné 
plochy. 

 

• Závěsná vedení telekomunikační infrastruktury – je 
možné tam, kde i ostatní sítě jsou na podpěrách. Postup je 
vynucen vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích     
na využívání území. Platná metodika vydaná MMR umožňuje 
udělit výjimku.  
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RIS3 SČK (2014) - obory s největším potenciálem rozvoje 

ve SČK – aktualizace 2018 – nezbytnost diskuse o roli obcí 

a digitalizaci 
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Středočeské inovační centrum, spolek 

Založeno: 2015 

 

Sídlo: Dolní Břežany 

 

Zřizovatelé: 

• Středočeský kraj 

• Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

• Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

• Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i 
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Konference 

 

Středočeský kraj – region budoucnosti 

 

pod záštitou hejtmanky 

 

16. 1. 2018 od 9.30 hod, ELI, Dolní Břežany 
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