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LOGO00 Mise a poslání CNL INVEST ve 3 klíčových oblastech

Legislativa Ochrana sítě 
a investic

Automatizace 
procesů

Přinášet úspory nákladů na provoz, na správu 
sítě, na lidské zdroje, kvalitu a rychlost



LOGO00 Pro koho je platforma ZADOSTI.CZ určena?

Poskytovatele Internetu (ISP) připojující zákazníky
optickou sítí a/nebo bezdrátovými technologiemi

Města, obce a jimi zřizované subjekty, které
provozují sítě např. pro kamerový systém nebo
pro sebe navzájem

Stavební firmy budující a spravující sítě třetím
stranám, Společnosti provozující inženýrské
sítě



LOGO

Každý vlastník (správce/provozovatel) technické 

infrastruktury je ze zákona povinen předávat informace 

o její existenci – v případě providerů nejde pouze o 

optiku v zemi, ale i optiku zavěšenou na stožárech nebo 

trolejovém vedení, bezdrátových spojích (licencovaných 

i nelicencovaných), laserových spojích atd.

Každý vlastník (správce/provozovatel) technické 

infrastruktury je ze zákona povinen předávat informace 

o její existenci – v případě providerů nejde pouze o 

optiku v zemi, ale i optiku zavěšenou na stožárech nebo 

trolejovém vedení, bezdrátových spojích (licencovaných 

i nelicencovaných), laserových spojích atd.

01 Zákonné povinnosti



LOGO

„ Víte, že neohlášená infrastruktura je z 

pohledu Stavebního zákona 

považována za  černou stavbu ? “

„ Víte, že neohlášená infrastruktura je z 

pohledu Stavebního zákona 

považována za  černou stavbu ? “

01 Zákonné povinnosti



LOGO02 Jak to dopadá bez ochrany – bezdrátové spoje



LOGO02 Jak to dopadá bez ochrany – optika



Kdy je nejvhodnější nahlásit technickou
infrastrukturu příslušným úřadům, konkrétně
např. Síť Elektronických Komunikací (SEK)?

A) Ve chvíli, kdy je na ní spuštěna 

telekomunikační služba

B) Ve chvíli, kdy začnu provádět 

výkopové/montážní práce

C) Ve chvíli, kdy mám stavební povolení 

nebo podepsanou smlouvu se zákazníkem



LOGO03 Běžný stav v případě řešení Vyjadřování svépomocí

Takto nejčastěji vypadá proces u ISP providerů, kteří problematiku berou zodpovědně, ale plní ji v 
rámci možností ručně, formou e-mailu – bez jakékoli automatizace a s nákladnou administrativou.



LOGO

a

Vyjadřování 
k existenci 

sítí

Kolize a 
jejich 
řešení

Zpracování
požadavků

Komunikační
ServiceDesk

CDESK
Vytyčení 

sítí v terénu 
(i geodetické)

Vytyčování

Mapové 
podklady a
aktualizace

Fakturace 
a záloh. 
doklady

Jednotná 
struktura 

dat

Napojení 
na externí 
systémy a
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03 Popis modulů Platformy a činností k Existenci sítí

VytyčováníNapojení 
bankovního 

účtu

VytyčováníOnline 
rozesílka 
a pošta

a

Smlouva a 
VPOSEK se 
stavebníky

Evidence a 
archivace 
žádostí

Odborný 
tým

Čas
Zkušenosti, 
komunikace 

s úřady

Upomínky
a vymáhání



LOGO03 Vzhled pokročilého formuláře s jednotnou strukturou

Naproti tomu, 
takto vypadá 
komplexní 
formulář s 
validací údajů 
pro jednotnou 
strukturu dat. 

Na obsluhu jsou 
pak kladeny 
buď nulové, 
nebo naprosto 
minimální 
nároky, protože 
vše je dodáno 
ihned v rámci 
žádosti, v 
korektním 
formátu.



LOGO03 Přehled všech žádostí a stavů na jednom místě

A máte kompletní přehled o všech žádostech na jednom místě pro účely případných sporů



LOGO03 S odborným týmem zajišťujeme 100% automatizaci

Vysoká míra automatizace je klíčová pro 

úsporu lidských zdrojů, minimalizování 

chyb vznikajících ručním zpracováním, 

průkaznost předávaných informací a 

rychlost vystavení samotného 

vyjádření k existenci SEK.

Vysoká míra automatizace je klíčová pro 

úsporu lidských zdrojů, minimalizování 

chyb vznikajících ručním zpracováním, 

průkaznost předávaných informací a 

rychlost vystavení samotného 

vyjádření k existenci SEK.

* Platforma ZADOSTI.CZ připraví podklady pro 100% všech žádostí, 

uváděná procenta jsou závislá na složitosti sítě (souběh podzemních

nadzemních vedení) a podkladech žadatele týkající se výšky stavby.

* Platforma ZADOSTI.CZ připraví podklady pro 100% všech žádostí, 

uváděná procenta jsou závislá na složitosti sítě (souběh podzemních

nadzemních vedení) a podkladech žadatele týkající se výšky stavby.



LOGO04 Klíčové benefity spolupráce s CNL INVEST

Získáte jako
vlastník sítě
platformu
ZDARMA

Chráníme
jak podzemní,
tak i nadzemní 

vedení

Zpracujeme 
a automaticky 

odbavíme 100%
všech vyjádření

Zajistíme
vám finanční 

příjmy z kolizí na 
přeložky sítě

Zbavíme 
vás starostí s 
legislativou k 
Existenci sítě

Uspoříme 
vám maximum  
lidských zdrojů,
času a energie



LOGO

Export do SÚ a ÚAP
Do 5 pracovních dnů se odešlou

strojově čitelná data s katastrálními
územími na odpovídající SÚ a na ÚAP,

kde má daný vlastník infrastrukturu. 

Dokončení procesu
V tuto chvíli je síť pasivně chráněna a vy se 
stanete účastníky řízení v lokalitách, kde 
provozujete svou infrastrukturu.

2.

3.4.

1.

Nasazení
ZADOSTI.CZ

Uzavření rámcové smlouvy o 
zastupování
Do 1 pracovního dne od podpisu smlouvy 
bude vaše společnost umístěna na stránku
ZADOSTI.CZ a bude tak nastaveno okamžité 
vyjadřování za vaši společnost přes 
integrovaný formulář a návazné procesy.

Zpracování mapových podkladů
Do 3 pracovních dnů od poskytnutí map bude

provedena analýza jejich validity (pokud budou
data ve formátech, které se dají přímo uložit do 

systému ZADOSTI.CZ, tak budou ihned nahrány). 
Jinak jejich konverze zabere dalších 3-5 

pracovních dnů.

04 Jak probíhá nasazení služby ZADOSTI.CZ ve 4 krocích



LOGO

Registrovaných žadatelůVyřízených žádostí

Zastupovaných sítí

113 000+ 2 650+

70+

Největší v ČR

Vyřízených kolizí

220+

05 Základní údaje o službě ZADOSTI.CZ



LOGO06 Reference zákazníků

Rádi přivítáme vaši společnost mezi našimi zastupovanými zákazníky 



LOGO06 Reference partnerů pro řízení sítě ISP providera

Pokud máte svoji síť řádně zmapovanou v databázi/tabulce nebo používáte 
aplikaci Netstork, zapracování mapových podkladů nechte na nás.

A používáte-li SW na řízení vaší internetové sítě, s následujícími produkty 
budete mít s přípravou a aktualizací dat minimální starosti 



Těším se na spolupráci!
Marek Mikuš
marek.mikus@cnlinvest.cz

778 710 570


