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Broadband hnacím motorem pro IoT

Svět vysokorychlostního přístupu k Internetu získává reálnou podo-
bu a spolu s tím experti opatrně tvoří předpovědi, jak bude broadband 
vypadat a jaké aplikace bude přenášet. Video – v současné době z hlediska 
šířky pásma nejhladovější aplikace – je nevyhnutelně na seznamu vysoko 
a na globální úrovni bude vytvářet obrovské požadavky na kapacitu sítí. 
Avšak broadband může podobně plně podporovat i jiný rozměr konektivity. 
Komunikace M2M (Machine-to-Machine) je myšlenka, jejíž čas nadešel. 
Díky inovacím v oblastech, jako jsou smart senzory a RFID čipy, se neživé 
objekty stávají stále více součástí sítí jako tak zvaný Internet věcí (Internet 
of Things – IoT). Podstatou akronymu IoT je základní koncepce – využít 
Internet a transponovat fyzický svět na ten prosíťovaný. IoT činí předměty 
každodenního života chytrými (smart) a vědomými si souvislostí. Díky 
tomu nabízejí významné ekonomické přínosy a ohromný rozsah nových 
možností – smart služeb, protože smart předměty mohou vnímat své okolí 
a reagovat na něj  bez potřeby zásahu člověka. 

Původní myšlenka IoT se točila kolem abstraktních možností, co by bylo 
možné dosáhnout s dostatečným rozsahem a rozvojem Internetu. Dnes 
jsou možnosti, které se omezovaly na království vědecko-fantastických 
představ, stále rostoucí měrou uskutečnitelné. Smart objekty jsou stále 
více schopné přizpůsobit svoji reakci prostředí, v němž se nacházejí, a to 
bez ohledu na to, jak složité to může být. Pokud to dělají, smyčka snímání 
a řízení může preciózně optimalizovat přírodní, finanční a lidské zdroje, 
odstraňovat plýtvání v oblastech tak rozmanitých jako jsou zemědělství, 
řízení zásob nebo výroba, přičemž v každém případě zvyšují produktivitu 
a kvalitu.

Rezidenční aplikace jsou další oblastí, kde se očekává značný přínos 
IoT, tím, že propojí aplikace od multimediální zábavy po energetický 
management a domácí bezpečnost. Vznikající širokopásmová infrastruk-
tura naopak znamená příslib kultivované a současně nákladově efektivní 
komunikace mezi nespočetným množstvím smart prvků.

Rozsah potenciálních aplikací je ohromný. Smart billboardy skrytě analy-
zují nákupní návyky kolemjdoucích a přizpůsobují jim zprávy, které zobra-
zují. Smart farmářství může analyzovat části pole, která jsou obdělávána 
a nastavovat šíření hnojiva podle převládajících podmínek. Výrobní závody 
mohou provádět za provozu změny detailů výrobků, když své výrobní linky 
a produkty udělají „chytřejší“ prostřednictvím smart senzorů a akčních 
členů.

Širokopásmový přístup představuje životně důležitý konečný kousek sklá-
dačky. Potřeba šířky pásma, která je stále k dispozici, spojená s potenciálně 
ohromnými počty propojených objektů – některé odhady hovoří o mnoha 
miliardách – vyžaduje enormní datovou propustnost v sítích. Předpovědi 
Evropské komise naznačují, že některé aplikace by mohly v celoevropském 
měřítku zahrnovat až 70 miliard zařízení. Ekonomika komunikací a úspory 
z rozsahu, které broadband přináší, jsou klíčem k úspěchu. Nové myšlení 
v oblasti širokopásmového přístupu by mohlo poskytnout rozhodující 
startovní impuls pro opravdovou explozi aplikací IoT/M2M a budování 
potřebné národní infrastruktury.

                                                                                                               Petr Beneš
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„Kdo se bojí, 

Rozhovor se Svatoslavem Novákem 

Rozvoji teleko-
munikací u nás 
jsem „obětoval“ 

16 let

nesmí do lesa!“

V dubnu tohoto roku jste skončil svá dvě volební 
období v pozici prezidenta ICT UNIE. Nelitujete 
svého odchodu?

Nelituji v žádném případě. V podstatě se nejedná 
jen o pětileté období v ICT UNII, ale i o dalších 11 
let v APVTS. To je dobrých 16 let práce pro rozvoj 
telekomunikací a IT v ČR. Nadešel čas, abych se 
začal věnovat svým obchodním a osobním akti-
vitám. Musím se přiznat, že impulsem k odchodu 
byla i dlouhodobě nečinně zoufalá pozice státu 
k eGovernmentu k evropským dotacím do vysoko-
rychlostních sítí 

a ke spolupráci obecně. Nešlo však o mě, ale 
šlo o celou oblast ICT a hlavně o její dynamický 
rozvoj právě ve vztahu občan – instituce – stát. 
Cítil jsem, že je nutné předat tzv. „bidlo“ dalšímu 
„bidelníkovi“ (jak říkali ve forbínách pánové Werich 
a Horníček), který najde novou komunikační cestu 
k odpovědným státním úředníkům. A Zdeněk 
Zajíček ji nachází. Byla to správná volba. 
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A čemu se nyní konkrétně věnujete?

V prvé řadě mému dlouhodobému podnikání, 
kterému jsem se nemohl věnovat v plné míře. 
Jedná se o vývoj, výrobu a prodej komponentů 
pro telekomunikační sítě v divizi MICOS TELCOM. 
Významně jsme posílili výrobní zázemí a zahraniční 
obchodní aktivity. Dostali jsme se do Jihoafrické 
republiky, do rusky mluvících zemí, nebo „na exo-
tické karibské ostrovy“. Dvakrát jsme vystavovali 
na výstavách v USA. Rozběhli jsme maraton, který 
má trasu okolo celého světa. MICOS TELCOM musí 
být globální firmou. Věnuji se také úplně novému 
oboru a tou je elektromobilita. Vyrábíme nabíjecí 
stanice, které můžete vidět na mnoha místech 
v Praze, v obchodních centrech nebo i na největ-
ší nabíjecí stanici D1 u Humpolce. Dále jsem se 
rozhodl, že vzkřísím odborný časopis TELEKOMU-
NIKACE, který zde existuje již více než 50 let. Bo-
hužel, v současné době je jen ve webové podobě. 
Chci opět vydávat tištěnou verzi a vytvořit kolem 
časopisu společnost – klub lidí, kteří jsou z oboru 
a chtějí se potkávat a také být přispěvateli obsahu.

Proč se vracíte k vydávání papírové verze časopisu 
TELEKOMUNIKACE? Vždyť vše odchází na i inter-
netovou síť…

Právě cesty na zahraniční výstavy a konference mi 
ukázaly, že ve světě jsou stále populární klasické 
časopisy, samozřejmě se zajímavým obsahem 
a velmi pěknou grafikou. Provázanost na sítě je 
však podmínkou. Lidé chtějí vzít něco hmatatelné-
ho a čtivého do vlastních rukou. I když jen na krát-
kou dobu. Časopis proletí, pokud jim něco utkví na 
očích, pak to následně přečtou nebo se k tomu vrá-
tí ve webové aplikaci. V případě TELEKOMUNIKACÍ 
je mi však jasné, že musíme přijít s něčím novým. 
V prvé řadě je třeba se věnovat aktuálním téma-
tům, která hýbou světem. Tedy alespoň naší čes-
komoravskou kotlinou a občas kouknout ven, do 
zahraničí, co se tam děje. Chci, aby časopis k sobě 
přitáhl nejen ty, kteří v oboru pracují desítky let, 
ale také nové čtenáře a hlavně aktivní přispěvate-
le, kteří chtějí ICT komunitě něco sdělit. Časopis 
ponese částečně nové jméno, které bude symboli-
zovat právě změnu orientace na současnost. NEXT 
GENERATION/TELEKOMUNIKACE. Co tím chceme 
sdělit, už ponecháme na každém čtenáři

Když jste zmínil zahraniční výstavy a konference, 
tak pojďme k nim. Kde jste v poslední době byli 
a co od nich očekáváte? Vždyť prezentace firem se 
již prý odehrávají na sítích, na internetu…

Je pravdou, že v naší zemí velké výstavy, jako byl 
INVEX nebo ComNet, zanikly. Částečně to platí 
i o velkých konferencích. Ale chyba byla, že se ty-
hle akce soustředily jen na lokální firmy a klienty. 
Šlo vlastně jen o zprostředkování kontaktů mezi 
zahraničními dodavateli a českými firmami – např. 
operátory či státními institucemi. Ty nakonec 
zaplatily hlavní balík peněz organizátorům. Takový 
veletrh musí obsáhnout územně velkou část regio-
nu, myslím tím kontinentu. Byli byste překvapeni, 
jak ohromné jsou veletrhy v Dubaji nebo Jihoafric-
ké republice. My jsme se v posledních měsících ak-
tivně účastnili telekomunikačních veletrhů v USA 
v Los Angeles – OFC, v San Antoniu – ISE EXPO, 
v Kapském městě – FTTH Council Africa a poslední, 
zaměřený na celý obor ICT, byl v Dubaji – GITEX.

Měli jste úspěch? Vyplatí se české firmě být na 
veletrhu např. v JARu?

Většinou nepodepisujete kontrakty přímo na vele-
trhu, ale zájem o naše produkty pro FTTx je velký. 
Jde to ruku v ruce se zvyšováním přenosových 
rychlostí na datových sítích. Mobilní a bezdráto-
vé sítě mají svůj významný pokrok, ale optické 
sítě mají své opodstatnění pro skutečně rychlý 
broadband.

Naše firma musí být na všech významných akcích 
z oboru komunikačních technologií. Jsme prvo-
výrobce zboží, které prodáváme partnerům nebo 
přímo operátorům či ISP. To znamená, že nelze 
rozvíjet vývojovou a výrobní základnu jen proto, že 
budu zásobovat několik operátorů ve střední Evro-
pě. Musíme vyrábět skoro pro celý svět a musíme 
být vidět právě na těchto největších setkáních 
odborníků a zákazníků z telekomunikací. Je vidět 
jak účinně funguje přenos informací, když jste již 
na některém významném trhu. V USA o nás věděli 
právě proto, že jsme byli již tři roky vidět na největ-
ších veletrzích v Kapském městě a Johannesburgu. 
Jsem velmi rád, že jdeme cestou našich vlastních 
výrobků a nabízíme zákazníkům naše produkty na 
míru jejich řešení. Na základě toho máme výho-
du, že s námi zákazníci mluví a objednávají někdy 
i složitější specifikace. 

Když chcete 
uspět na 
světových trzích, 
musíte být 
vidět

Rozhodl jsem 
se, že vzkřísím 
odborný časopis 
Telekomunikace
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Překvapilo vás na těchto akcích něco zásadního 
nebo revolučního? 

Americké výstavy byly velmi jasně orientovány na 
dílčí segmenty ICT. Ty, které jsme navštívili, byly 
orientovány na optické technologie a infrastruk-
turu. Překvapila mě silná uzavřenost před novými 
hráči, kteří chtějí na USA trh. Na druhé straně bylo 
velmi milé, že se všichni dobře znali a komuniko-
vali mezi sebou. Konkurent s konkurentem. GITEX 
v Dubaji byl opakem těch amerických veletrhů. 
Veliké množství vystavovatelů a vysoká návštěv-
nost. Možná to bylo i tím, že GITEX je obdoba 
evropského CeBITu, i když s větší dynamikou 
a exotickým mixem lidí. MICOS TELCOM vystavo-
val ve společném stánku s dalšími českými firmami 
pod organizací státního CzechTrade. Lidem 
z CzechTrade je třeba poděkovat, že vše připravili. 
I když je pravdou, že umístění našeho výstavního 
ostrova mohlo být na frekventovanějším místě. 
Pokud se vrátím k vaší otázce, pak musím vyslo-
vit údiv nad megalomanskou prezentací státních 
institucí. Jednalo se samozřejmě o všeobjímající 
eGOVERNMENT různých emirátů a dalších arab-
ských států. Slzu jsem v oku zamáčkl, když jsem 
porovnal ten náš český s těmi emirátskými. Ještě 
několik postřehů: Velkým heslem vznášejícím se 
nad GITEXem bylo SMART CITIES. Dubaj se chce 
transformovat do „smartest and happiest city in 
the world“ do roku 2021. (Bylo vidět, že na tom 
čile pracují, není problém zajít na pivo či jiný drink, 
zatancovat, apod…) Největší operátor Etisalat 
chce uvést do plného pokrytí a komerčního pro-
vozu své mobilní 5G sítě do roku 2020. Digitální 
transformaci považují za zásadní strategický cíl 
k diverzifikaci své ekonomiky ještě nedávno orien-
tované na těžbu a vývoz ropy. 

Doporučil byjste dalším českým firmám být 
v Arabských Emirátech nebo v JAR?

Řada českých firem už v Golfském zálivu je. 
ALTRON, ComAp, design skláři Lasvit, atd. Pokud 
mají české firmy své výrobky či služby, které se 
mohou modifikovat pro zahraniční klienty, tak 
proč ne. České pořekadlo „Kdo se bojí, nesmí do 
lesa…“ platí kdekoli na světě. Je jasné, že je k tomu 
třeba mít nějaké peníze a hlavně odvahu, někdy 
i zdravou drzost! Vidím to u svých mladých kolegů, 
kteří mají chuť v cizině být, komunikovat a dělat 
business. Dále musí být firma vidět na veletrzích, 
na konferencích a v odborných médiích. Jakmile 
získáte první i malé obchody, nastává efekt sněho-
vé koule. Jen je třeba si uvědomit, že dost často ji 
musíte stále valit před sebou. 

Vraťme se do ČR. Myslíte si, že zde dochází v sou-
časné době k nějakému kvalitativnímu či kvantita-
tivnímu skoku v oboru telekomunikací?

Dochází k technologickému skoku požadavkem 
na významné zvýšení objemu přenášených dat. 
A to díky novým službám, o kterých jsme si mohli 
před pár lety nechat jen zdát. Uvědomme si, že 
internet za posledních deset let zrychlil stoná-
sobně! Chuť lidí a firem utrácet za nové aplikace, 
IPTV, za datové přenosy do cloudových úložišť, 
za služby a IT obecně, v mnoha případech u nás 
naráží na komunikační bariéry, které samozřej-
mě soukromý telekomunikační sektor postupně 
odstraňuje. Avšak dle svých investičních mož-
ností. U nás chybí mnohem zásadnější a reálná 
podpora státu v podobě pragmatické legislativy. 
Zejména v oblasti výstavby sítí, v oblasti digitali-
zace státní a veřejné správy, v oblasti odstranění 
byrokratických bariér v podnikání, atd. Je ohrom-
ná škoda, že nezačalo čerpání evropských finanč-
ních prostředků určených pro naši republiku na 
podporu vysokorychlostního zasíťování odlehlých 
a méně ekonomicky zdatných oblastí ČR. Myslím 
si, že jsme ztratili dobré dva roky, kdy se mohlo 
masivně budovat. Není to ztráta jen pro naši eko-
nomiku a rozvoj těchto oblastí, ale zejména jde 
o ztrátu mezinárodní konkurenceschopnosti. Na-
štěstí operátoři a lokální ISP jdou vlastní cestou 
a investují do FTTx a dalších nových technologií. 
Je to však pomalejší cesta. 

Trh USA 
je velmi 

konzervativní 
a uzavřený pro 

nové značky

Ti, kdo se 
prosadili 

na blízkém 
východě, 

potřebovali 
zejména odvahu

Svatoslav Novák pracuje v telekomunikacích 
od roku 1983. Prošel rozhlasem po drátě, 
elektro-mechanickými ústřednami, okresní 
údržbou, projektováním, založil Okresní 
hospodářskou komoru v Prostějově, 6 měsíců 
byl náměstkem ministra hospodářství Karla 
Dyby, čtyři a půl roku byl prezidentem Čes-
kého Telecomu, předsedou APVTS (Asociace 
provozovatelů veřejných telekomunikačních 
sítí), prezidentem ICT UNIE. Je spoluzakla-
datelem společnosti MICOS s.r.o. a vydavate-
lem časopisu TELEKOMUNIKACE.
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Ve čtvrtek 15. září 2016 předseda vlády (za účasti 
státního tajemníka a koordinátora digitální agen-
dy Tomáše Prouzy, poslance a hejtmana Jiřího 
Běhounka, prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka 
a dalších) slavnostně zahájil „boj“ o lepší umístění 
České republiky zejména ve využívání elektronic-
kých služeb. Cílem, který si přípravný výbor stano-
vil, je umístit se do 20. místa v porovnání s dalšími 
zeměmi. Hodnocení bude probíhat podle EGDI 
metodiky OSN – EGDI je průměr tří skóre v nejdů-
ležitějších disciplínách eGovernmentu, jmenovitě: 
rozsah a kvalita on-line služeb, stav rozvoje teleko-
munikační infrastruktury a vlastní lidský kapitál.

Zlepšení umístění ČR ve svém důsledku znamená 
přinést občanům a firmám, zejména ze strany 
státu, lepší podmínky ve využívání elektronických 
služeb v každodenním životě. Jak vyplývá z pre-
zentací „duchovního“ zakladatele – prezidenta ICT 

UNIE, Zdeňka Zajíčka, musíme objektivně uznat, 
že na první „pětku“ nemáme. Ale 20. místo je meta 
dosažitelná.

Realizační tým byl oficiálně představen na tis-
kové konferenci. Současně bylo konstatováno, 
že se v posledních deseti letech investovalo do 
velkých infrastrukturních projektů, které nejsou 
na první pohled vidět. Proto je potřeba občanům 
a firmám konečně zprovoznit pestrou nabídku 
služeb, které budou stejně využívané a užiteč-
né, jako je dnes nakupování přes internet nebo 
internetové bankovnictví. Součástí kampaně za 
zlepšení postavení ČR v žebříčku využívání ICT je 
i nový web www.202020.cz, na kterém je prů-
běh úsilí Iniciativy 202020 o zlepšení postavení 
ČR dokumentován. Snahou je rozšířit vizi a pod-
chytit další podporovatele také prostřednictvím 
sociálních sítí.

Signatáři iniciativy 202020 se nehodlají smí-
řit s tím, že Česká republika zaostává v rozvoji 
eGovernmentu a v současnosti se v meziná-
rodním srovnání pohybuje na 50. místě žeb-
říčku eGovernmentu podle indexu EGDI/OSN 
(eGovernment Development Index).

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že Česká 
republika má potenciál pohybovat se ve vyšších 
patrech žebříčku států, které chtějí a umí využívat 
moderní technologie pro zjednodušení komunika-
ce mezi občany a jejich státem, a proto budou usi-
lovat, aby se do konce roku 2020 Česká republika 
umístila mezi prvními 20 státy v kvalitě a rozsahu 
využívání eGovernmentu podle kritérií EGDI/OSN.

Iniciativa 202020

Iniciativa 202020: Naše vize

20. místo je 
dosažitelná 
meta

Prohlášení 
zakladatelů 
iniciativy 
202020

Čtvrtek 15. září 2016 
Slavnostní prezentace  
iniciativy 202020. 
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Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že nezbyt-
nou podmínkou pro úspěšný rozvoj a pokrok 
v oblasti eGovernmentu, ale také celkově digi-
tální ekonomiky jako akcelerátoru rozvoje celé 
ekonomiky České republiky, je nalezení co nejšir-
ší shody politické reprezentace České republiky 
napříč politickým spektrem a na všech úrovních 
veřejné správy.

Zároveň jsou signatáři iniciativy přesvědčeni, že 
je nezbytné efektivně spolupracovat se soukro-
mým sektorem, který již elektronické služby 
občanům a firmám úspěšně poskytuje a může 
se stát v mnoha případech vzorem pro využití 
on-line služeb.

Signatáři iniciativy považují za klíčovou pod-
mínku úspěšného rozvoje elektronických služeb 
také transparentní komunikaci veřejné správy se 
zástupci ICT průmyslu i spolupráci se zástupci 
škol, vědeckých a výzkumných pracovišť, odbor-
nou veřejností a zástupci médií. Rozvoj elektro-
nických služeb by měl být prioritou, kterou sdílí 
a podporují všechny části české společnosti.

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že je 
možné společným postupem odstranit nedůvě-
ru občanů a firem pro používání on-line služeb 
veřejné správy mimo jiné důsledným dodržová-
ním ochrany osobních údajů a citlivých údajů 
nejen prostřednictvím legislativy, ale také 
nejmodernějšími bezpečnostními a technickými 
prostředky.

Signatáři této iniciativy jsou přesvědčeni, že je 
v silách státu odstranit legislativní a exekutivní 
překážky, které rozvinutí on-line služeb nyní brá-
ní, nebo je schopen existující podmínky doplnit 
a upravit tak, aby u nás brzy platily dva základ-
ní principy, a to, že občan má právo si zásadně 
vyřídit veškerou administrativu se státem a jeho 
úřady elektronicky (princip „Digital by Default“) 
a že nesmí být nucen, aby státu a jeho úřadům 
znovu dokládal osobní údaje a informace, které 
má stát již k dispozici (princip „Only once“).

Cílem iniciatity je odstranit nedůvěru občanů, 
firem, ale i úředníků veřejné správy v každoden-
ní používání on-line služeb. Využívání služeb 
eGovernmentu musí být pro orgány veřejné 
moci samozřejmostí, a to včetně principu sdílení 
již dostupných dat. Poskytované služby musí 
v maximální možné míře respektovat zásady pře-
hlednosti, uživatelské přívětivosti a dostupnosti 
z mobilních zařízení.

Signatáři iniciativy jsou připraveni společně 
zpracovat plán konkrétních kroků, který povede 
ke změně vnímání a hodnocení českého eGovern-
mentu v Evropě i ve světě, ale především povede 
k vytvoření pestré nabídky on-line služeb pro 
občany a firmy, která jim bude umožňovat vyřídit 
si své věci s úřady přes internet tak, jak jsou již 
dnes zvyklí využívat služby e-shopů, bank nebo 
pojišťoven. Digitální samoobsluha služeb veřejné 
správy se musí stát jedním z našich symbolů pro 
moderní a efektivní stát.

Prohlášení 
zakladatelů 

iniciativy 
202020

Více informací 
na webu:

www.202020.cz
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Digitálně propojená země – 
klíčová součást 
ekonomického růstu
Rozhovor Petra Beneše s Lubomírem Bokšteflem

V polovině listopadu se v Jízdárně Pražského hradu uskutečnilo pod záštitou mini-
stra průmyslu a obchodu Jana Mládka Czech ICT Broader Way Forum 2016 firmy 
Huawei. Zásadní keynote na téma „výstavby digitálně propojené země jako klíčo-
vé součásti ekonomického růstu“ zde přednesl Lubomír Bokštefl, poradce ministra 
průmyslu a obchodu pro oblast elektronických komunikací. A při této příležitosti 
jsme dokončili i následující rozhovor, který jsme spolu delší dobu vedli.
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Tento rozhovor je určen pro první číslo časopisu 
NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE, jaký je 
tedy aktuální stav nové generace optických sítí 
pro broadband?

Já bych tam to „optických“ v našem případě viděl 
velmi rád, ale není to stoprocentní a to je jedna 
z věcí, které mě pálí. Moje klasické historické motto 
je, že podíl telekomunikací na kvalitě života jednot-
livců je přímo úměrný jejich užití. Možná je to trochu 
technické, telekomunikace ale historicky přinesly 
obrovský rozvoj jak tržních, tak mezilidských vztahů 
a ten vliv je podstatně větší než jen příjmy z po-
skytování telekomunikačních služeb. Kdyby platily 
všechny ty studie, které byly na toto téma udělány, 
tak dojdeme k tomu, že by stát měl budovat co 
nejlepší telekomunikační sítě a dát je lidem k dispo-
zici zadarmo. To koneckonců souvisí i s uznávanými 
studiemi, které dělala Evropská komise nebo ITU, že 
přírůstky HDP způsobené vlivem kvalitních teleko-
munikací jsou velké. Když jsem se to snažil spočítat, 
tak návratnost investic potřebných na vybudování 
infrastruktury je z hlediska státu neskutečně skvělá 
v horizontu několika málo jednotek let. To, že se 
k tomu stát staví zatím tak, že to donedávna nechá-
val plně v rukou soukromých subjektů, není špatně, 
protože koncoví uživatelé jsou ochotni za takovéto 
služby platit, neboť je považují za hodnotné. A jsou 
subjekty, které jsou ochotny stavět infrastrukturu 
pro takovéto služby a poskytovat je, protože je to 
pro ně zajímavé. S růstem konkurence v řadě přípa-
dů zájem investovat klesá, ale i tak je to pro inves-
tory zajímavé. Tak, jak se uvolnila regulace, tak se 
pochopitelně podnikatelské subjekty soustředily do 
oblastí, které jsou pro ně nejlukrativnější a ty méně 
lukrativní nebo nelukrativní z pohledu teritoriálního 
nebo teritoriální granularity prostě vypustily, proto-
že to tam pro ně zajímavé není. Já když nemám jako 
podnikatel za povinnost pokrýt celou oblast a mohu 
si vybrat, co je pro mně nejzajímavější, mohu volit 
strategii nejvyššího zisku z hlediska efektivity vyna-
ložených investic, nikoliv z hlediska objemu genero-
vaného obratu. A pak se soustředím jenom do těch 
oblastí, které jsou nezajímavější a ty, které nejsou 
zajímavé, ty pominu, což se nezřídka stává. 

A co teď?

Teď je zde šance, která byla vyslovena již mnohokrát 
v rámci Evropské unie, podpořit rozvoj telekomu-
nikační infrastruktury, potažmo služeb, i v těch 
oblastech, které jsou z hlediska podnikatelských 
subjektů doposud nezajímavé. Tou šancí jsou 
myšleny programy na podporu rozvoje přístupo-
vých sítí, které běží v Evropě již delší dobu. Nám 
se tato možnost jednak proto,, že náš stát projevil 
zájem podpořit rozvoj infrastruktury, ale i proto, 

že Evropská unie nabídla možnost podpořit tento 
rozvoj. Prosadit reálnou možnost realizace takovéto 
podpory není ale vůbec jednoduché, protože stále 
u řady lidí převládá z různých důvodů přesvědčení, 
že telekomunikační sektor může všechno, že má na 
všechno dost peněz a že není zapotřebí jakýmkoliv 
způsobem jej podporovat, což je ne vždy v těchto 
případech a v těchto souvislostech pravda. 

Nyní je ta podpora ze strany EU 14 miliard Kč?

Ano to je těch 14 miliard Kč, o kterých se mluví.

A tato podpora tedy umožní výstavbu přístupo-
vých sítí a bude to optika?

To je dobře položená otázka, na kterou je v řadě 
případů těžká odpověď, nicméně, já se opět obrátím 
k některým studiím, ač neřeknu přesně jejich zdroj. 
Tam je v těchto případech, kdy se Evropská unie 
rozhodla podpořit rozvoj přístupových sítí, jedna zá-
kladní podmínka položená tak, aby takto vybudova-
né investice byly trvale udržitelné. A já vnímám pod 
trvalou udržitelností to, že jestliže něco postavím, 
musí si takto vybudovaná investice vydělat ales-
poň na vlastní provoz. V tomto případě je podpora 
těchto technologií u nás (abych se přiznal ani nevím, 
jestli to EU umožňuje jinak) směřována do pasiv-
ních technologií, u kterých se předpokládá jejich 
velmi dlouhá životnost. Neboli, obráceně řečeno, 
odpisové sazby jsou relativně nízké. Podpora má být 
směřovaná do oblastí, kde soukromý sektor, právě 
vzhledem k té dlouhé návratnosti, nemá zájem 
investovat.

Přírůstky HDP 
způsobené 

vlivem 
kvalitních 

telekomunikací 
jsou velké

Podpora má 
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do oblastí, kde 

soukromý sektor 
nemá zájem 
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Naší snahou je podporovat pouze tak zvanou pasivní 
infrastrukturu, což je, když to opět obrátím, vše 
to, co ke svému provozu nepotřebuje elektrickou 
energii. Takže to mohou být pochopitelně i optic-
ké kabely, ale mohou to být i stožáry pro rádiové 
systémy, ale už ne ony samotné rádiové systémy 
a ani ne aktivní prvky optických systémů. Při tom 
všem musíme zachovávat principy technologické 
neutrality. Myslím, že je to dobře, dokonce velmi 
dobře, podle současného poznání technologického 
rozvoje. Orientace na optické systémy je pochopi-
telně vhodná, protože umožňují navyšovat přeno-
sovou kapacitu „téměř neomezeně“, samozřejmě je 
plusem také jejich dlouhá životnost a souvisí s tím 
pochopitelně bohužel i poměrně vysoké investič-
ní náklady – proto je zapotřebí se v řadě případů 
poohlédnout po dotacích. Mám tím na mysli, že 
když se postaví optické systémy, tak se nám otevírá 
dlouhá cesta a velké možnosti do budoucna. A tady 
se dostanu k možnému hodnocení a někdy možná 
i k volbě technologií v „poslední míli“ ke koncovému 
uživateli, kde optické technologie zpravidla nepřed-
stavují bariéru přenosovým rychlostem a zároveň 
jejich kapacita není omezována koncentrací provozu. 
Jestliže mám spojení bod–multibod, tak mám zpra-
vidla k dispozici jen určitou přenosovou kapacitu, 
kterou pak musím rozdělit mezi jednotlivé uživatele. 
Když roste zájem koncových uživatelů o přenosovou 
kapacitu, tak se dostaneme do bodu, kdy v jednom 
čase nejsme schopni všechny požadavky obslou-
žit, což u optického systému zpravidla nenastává. 
Omezení jsou zcela určitě ve vyšší úrovni sítě, ale 
jsou zpravidla snadněji řešitelná. My zatím nejsme 
moc zvyklí takto uvažovat, protože služby vyža-
dující přenosovou kapacitu současně dostupnou 
pro všechny uživatele, což je třeba přenos televize 
v reálném čase, jsou už v omezené míře dostupné, 
ale zároveň nejsou široce vyžadovány. Toto by mohl 
být nejnázornější příklad růstu potřeby přenosové 
kapacity pro všechny koncové uživatele. Když budu 
mít HD přenos v reálném čase, tak z bodu, kde mám 
koncentraci, ke koncovému uživateli potřebuji pře-
nosovou kapacitu například 8 Mb/s. Když mám 100 
uživatelů, tak je to 800 Mb/s. V centrálním bodě si 
s tím již dokáži poradit, tam to spojím do jednoho 
přenosového kanálu, tam nepotřebuji 800 Mb/s, 
tam stačí 8 Mb/s. To jsou taková ta technologická 
omezení, o kterých řada lidí, právě proto, že máme 
poměrně velký počet koncových uživatelů připo-
jených rádiovými systémy, které pracují v tom 
zapojení bod-multibod, nerado slyší.

Nyní je velké téma Internet věcí, jaká je souvislost 
s výstavbou přístupových sítí nové generace?

Řekl bych, že Internet věcí je zatím spíše záležitostí 
počtu připojených koncových bodů, než přenoso-

vé kapacity, a zároveň se přidává i požadavek na 
vysokou spolehlivost a dostupnost služby. Tam 
nejsou zpravidla požadovány tak vysoké přenosové 
rychlosti. Ale samozřejmě je také jednodušší, pokud 
„věc“ mohu připojit snadno, než když k ní budu 
vždycky muset táhnout drát anebo optický kabel. 
Počet aplikací roste a doufejme, že bude růst téměř 
nad všechny meze. Dovedu si představit spoustu 
zajímavých aplikací i spoustu obtěžujících aplikací. 
Zajímavá může být třeba taková aplikace, kdy na 
sebe koncové zřízení „napráská“, že se blíží jeho 
problém, což lze z různých indikátorů zjistit, takže 
lednička na sebe třeba prozradí, že odchází, to bych 
viděl jako velmi zajímavou záležitost.

Jenom odskočím lehkou úvahou. Co mně překvapilo 
a co jsem neočekával, jaké může mít vývoj speci-
fických řešení paralelní účinky. Když se podívám na 
to, co se za poslední řadu let událo v pro řadu lidí 
nezajímavé oblasti, v modelářské technice, v ob-
lasti dálkově ovládaných modelů, jsem překvapen 
vývojem, protože jsem předpokládal, že na vývoj 
těchto řešení je potřeba vynaložit poměrně hodně 
peněz, ale tím, jak probíhal vývoj, jak se rozšiřovaly 
jednotlivé aplikace, tak se takové ty technicky velmi 
sofistikované aplikace rozvinuly nesmírně rychle 
i do oblastí zábavy. A to můžeme očekávat zcela 
paralelně také v Internetu věcí. Potom cena vlastní 
aplikace na jeden koncový bod, na jednu „věc“, 
může být reálně naprosto zanedbatelná.

Vraťme se zpět k širokopásmovým sítím.

Když se vrátíme k původnímu předmětu rozhovo-
ru, tak současná situace má několik dimenzí. První 
dimenzí je dlouho omílaná směrnice Evropské 
unie ke snížení investiční náročnosti výstavby sítí 
elektronických komunikací č. 61/2014, kde návrh 
byl projednán ve vládě a předán do navazujícího 
legislativního procesu k projednání v poslanecké 
sněmovně. Okolo tohoto návrhu byla řada věcných 
i kompetenčních sporů, a některé z nich se patrně 
promítnou i do projednávání v poslanecké sněmov-
ně. Je faktem, že existuje spousta administrativních 

Orientace na 
optické systémy 
je vhodná

Paralelní účinky 
ve vývoji jsou až 
překvapující
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bariér výstavby elektronických komunikací, které by 
bylo velmi vhodné odstranit. Souvisí s tím i někte-
ré ekonomické, jako třeba výše věcných břemen 
a způsob určení této výše, které by také stálo za to 
řešit. Ale kromě toho, co je řešeno v transpozici oné 
směrnice, existuje v našem prostředí řada dalších 
překážek, nad kterými se, právě díky diskuzi o imple-
mentaci této směrnice, rozběhla diskuze. Snažíme 
se pokračovat v práci a moderovat práci skupiny 
lidí, která se sešla při práci na přípravě implemen-
tace zmiňované směrnice tak, abychom odstranili 
i další překážky snadnější výstavby sítí elektronic-
kých komunikací. Už jsme se shodli, že to je běh na 
velmi dlouhou trať, že stojí za to se touto otázkou 
systematicky zabývat a krok po kroku jednotlivé 
bariéry odstraňovat. Tyto bariéry totiž nejsou jenom 
na straně Ministerstva průmyslu a obchodu, ale tkví 
v řadě dalších zákonů nebo prováděcích předpisů, 
které jsou v kompetenci řady jiných orgánů, a proto 
je cesta k odstranění bariér relativně komplikovaná, 
vyžaduje soulad řady dalších institucí a orgánů. Bo-
hužel není reálné, abychom vše najednou odstranili 
hned teď, třeba už do konce tohoto roku. Je třeba 
docílit konsenzu s řadou dalších účastníků. A ne 
vždy jsou jednotlivé zájmy zatím společné.

Zmíněnou koordinací je pověřeno MPO?

Koordinaci si uložilo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu v usnesení vlády. MPO se přihlásilo k tomu, 
že chce být koordinátorem těchto aktivit, za což 
samozřejmě dostáváme „řádně za uši“, že tu koordi-
naci neděláme dobře.

Od koho?

Od odborné veřejnosti, kde se dost často projevuje 
i střet zájmů, takže není snadné vyhovět všem. Nej-
spíš se to projeví i v rámci projednávání transpozice 
zmíněné směrnice EK v poslanecké sněmovně. A tlak 
půjde jak od orgánů veřejné správy a od samospráv-
ných orgánů, tak i od zástupců podnikatelského 
sektoru. To je ale úděl toho, kdo si na sebe vezme ne-
lehký úkol, řešit oblast, kde se střetávají různé zájmy. 

A vy jste si ho přesto vzali ...

My se domníváme, že je to podmínka nezbytná 
k tomu, aby se elektronické komunikace mohly dál 
rozvíjet, lépe, rychleji a levněji než doposud. A pro-
tože si myslíme, že je jejich rozvoj žádoucí. Myslíme 
si, že je žádoucí jak ve směru k lepšímu fungování 
státu jako takovému, tak i ve směru k vytváření 
lepších podmínek pro podnikatelské subjekty, což 
by ve svém důsledku mělo vést k větší spokojenosti 
občanů.

A pokud se týče vlastního Národního plánu rozvoje 
sítí příští generace – tedy lepšího přístupu k Interne-
tu, tak se v současné době nacházíme ve stádiu, kdy 
materiál opakovaně prošel připomínkovým řízením, 
po té, co byl poměrně dlouhou dobu v široké diskusi 
s odbornou veřejností upravován. Následně jej pak 
počátkem října tohoto roku projednala a schválila 
vláda. Nyní probíhají práce na přípravě detailních 
podmínek, abychom, až dostaneme očekávanou 
informaci od EK o souladu námi navržených podmí-
nek realizace podpůrných mechanismů pro výstavbu 
přístupových sítí k Internetu, mohli vlastní realizaci 
projektů v určených oblastech co nejdříve odstar-
tovat. 

Z regionálního pohledu bude rovnocenný přístup?

My máme základní premisu, že by prioritně rozvoj 
těchto služeb měl být směrován do oblastí, kte-
ré byly a jsou identifikovány jako oblasti s vyšší 
nezaměstnaností a méně hospodářsky rozvinuté 
regiony, ty jsou tři – Moravskoslezský, Karlovarský, 
Ústecký. To souvisí i s aplikací výsledků citovaných 
studií, které prokazují, že vyšší stupeň internetizace 
v dané oblasti má z různých důvodů vliv také na po-
kles nezaměstnanosti. Porovnávat konkrétní údaje 
v jednotlivých oblastech mezi sebou je sice možné, 
ale je při tom nezbytné mít na paměti, že je podstat-
né v těchto případech sledovat především trendy 
a nikoli pouze jednotlivé údaje. Takovéto hodnocení 
jsme také udělali v rámci přípravy materiálu.

Musím říci, že i v České republice lze vysledovat 
platnost obecně popsaných trendů. To znamená, že 
v těch oblastech, které jsou ekonomicky slabší, a to 
včetně vyšší nezaměstnanosti, je zjevná souvislost 
s mírou pokrytí přístupem k internetu. Některým 
kritikům to sice nestačí, ale souvislost je opravdu 
zjevná a byla jasně prokázána. Stejně tak je zjevná 
souvislost mezi dostupností Internetu a celkovou 
výkonností ekonomiky. A to jsou podle mého názo-
ru dost podstatné argumenty pro užití navrženého 
postupu realizace daného rozvojového programu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů 
při Vaší práci.

Cesta 
k odstranění 

bariér je 
poměrně 

komplikovaná

MPO se ke 
koordinaci 

přihlásilo, za 
což dostáváme 
„řádně za uši“

Vlastní realizace 
projektů v rámci 

Národního 
plánu rozvoje 

příštích generací 
by mohla brzy 

odstartovat



4  |  2 0 1 6  |  1 3

Podle indexu DESI (Digitálně ekonomický a spo-

lečenský index) má Česká republika celkové skóre 

0,5 a patří jí 17. místo v rámci 28 členských států 

EU. Za poslední období se zvýšil počet účastníků 

v pevném i mobilním širokopásmového připojení. 

Čeští občané mají dobrou úroveň digitální gra-

motnosti a využívají širokou škálu on-line aktivit. 

Čeští uživatelé internetu projevují poměrně velký 

zájem o on-line bankovnictví a on-line nakupování. 

České firmy používají digitální technologie, a to jak 

s cílem zlepšit jejich výkonnost a produktivitu, tak 

jako nástroje pomáhající k přístupu na další trhy, 

což jim napomáhá v růstu on-line prodejů. Nicmé-

ně ve srovnání s loňským rokem Česká republika 

významně nepokročila a je pod průměrem v oblasti 

poskytování digitálních veřejných služeb, což je asi 

hlavní výzvou pro další pokrok v prostředí digitální 

ekonomiky. 

Zaostalý 
eGovernment
táhne Česko 
dolů

Jak si stojíme? 
Aktuální hodnocení české 
digitální společnosti 
v rámci EU.
Česká republika spadá v Evropě do skupiny zaostalejších zemí, 
jejichž skóre je pro průměrem EU a jenž rostly za poslední rok 
rovněž pomaleji než celkový průměr EU.
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Po jarním obvinění Googlu Evropskou komisí pro 
dominantní zneužívání své pozice na trhu v rámci 
operačního systému Android, reagoval před ne-
dávnem na svém blogu Kent Walker, viceprezident 
společnosti Google. Zdůraznil několik zajímavých 
argumentů na obhajobu Googlu a jeho systému 
Android. 

Za prvé fakt, že Evropská komise staví na tom, že 
Android nesoutěží na trhu s OS Apple. „My to tak 
ale nevidíme a nevidí to tak ani Apple. Ani to tak 
nevidí ani výrobci telefonů, ani vývojové firmy. Navíc 
vlastní výzkum Evropské komise ukázal, že 89 % 
respondentů si myslí, že Apple a Android si konkurují. 
Ignorovat náš konkurenční boj s Applem znamená 
popírat dnešní realitu na trhu smartphonů“, uvedl 
Walker na svém blogu.

Druhý argument, kterým Google argumentuje, 
staví na nutnosti konzistence, kdy mohou vývojáři 
stavět na jejich osvědčené platformě. Tento argu-
ment však patrně neobstojí, protože je možné si 
vybírat z řady jiných platforem, které však Android 
mohl dávno zlikvidovat. 

Pokud by tedy byla konzistence obecným cílem, 
je otázkou, proč to již Google dávno neudělal? 
A Evropská komise to asi dobře vnímá. 

Třetí bod se týká toho, že by Google neměl některé 
aplikace nabízet jako součást balíčku. Kent Walker 
argumentuje tím, že žádný výrobce není vázán žád-
ným přednastavením, ale pouze možností vybrat si 
ze známých základních aplikací. Konkurenti Apple 
či Microsoft jdou podle Walkera mnohem dál, když 
omezují výběr pouze na své aplikace. Posledním té-
matem, které viceprezident Google na svém blogu 
otevřel, je nabízení služby Google Play společně 
s Google Search, kde argumentuje Walker tím, že 
to umožňuje využívání služby zdarma, na rozdíl 
od možnosti zavádění licenčních poplatků. Tento 
argument však zní ze strany Googlu přinejmenším 
podivně. Není snad Google dostatečně ostřílený 
obchodní obr a není snad jeho cílem obchodní 
zisk? 

Ať tak či tak, nepřináší vývoj sporu jednoznačné 
odpovědi. A že je téma pro Google důležité, je 
patrné z vysoké podpory informačních stránek 
www.android.com/everyone/.

Jsou na místě nové argumenty 
pro Android?

Google versus Evropská komise:

Brzy tomu bude 
10 let, co Google 

uvedl na trh 
operační systém 

Android. 
Dnes ho využívá 

více než 24 000 
zařízení od 

přibližně 1 300 
značek.

AKTUÁLNĚ

z BLOGU

Foto© Shutterstock.com
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Jsou na místě nové argumenty 
pro Android?

„Trump 
nebo trumf?“

Je Donald Trump RIZIKEM 
nebo příležitostí pro světový 
obchod?
Jaký dopad má jeho vítězství na svět vyspělých technologií a ICT?

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách se stále jeví 
jako překvapení. Většina světových médií vůbec tuto variantu nepřipouštěla 
a když ano, tak formou „oooh, to bude katastrofa“. Zajímavé je, že zatím k žád-
né katastrofě nedochází a americká burza naopak vykázala rekordní výsledky. 
Bude tomu tak i nadále?

Tomáš Sedláček

Foto© Shutterstock.com
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Řekněme, že zatím se nic neděje. Jak se může 
situace v mezinárodním obchodě vyvíjet dál a jaký 
dopad může mít Trumpovo zvolení na světový 
technologický a ICT obchod? 

Důležité bude zejména to, zda Trump splní svá 
prohlášení o začátku obchodní války s Čínou. 
I když mu toto prohlášení přineslo významný počet 
hlasů, nemusí to přinést zrovna šťastné výsledky 
samotným Spojeným státům a je otázkou, jak se 
k této věci postaví nová administrativa. Představ-
me si, že by Trump uvalil na čínské zboží diskuto-
vané 45% clo. Nepochybně by následovala reakce 
z čínské strany, kdyby byly Boeingy nahrazovány 
Airbusy, omezeny nákupy amerických automobilů 
i zemědělských produktů či surovin jako je třeba 
kukuřice či sója. Nepochybně by Čína omezila 
i počet čínských studentů studujících v USA. To 
není žádné „scifi“. Že je situace vážná už teď, je 
vidět i na tom, že Čína letos zpomaluje svůj trend 
zahraničních investic.

Patrně největší riziko přitom hrozí jednoznačně ob-
lasti technologií včetně ICT. Je zřejmé, že americké 
značky jako Apple, IBM, Intel, Google, Dell Techno-
logies či Cisco Systems, které staví svou ekonomi-
ku na expanzi a růstu v mezinárodní úrovni, mohou 
zažít masivní pokles prodejů. Spojené státy zde 
budou spíše ztrácet než vítězit, a to i s ohledem na 
fakt, že export elektronických zařízení z USA se od 
roku 2011 zvýšil o 37 %.

Co to znamená pro Evropu 
a Českou republiku?

Pokud bude Čína reagovat konkrétními omeze-
ními pro americké značky, jak se zachová zbytek 
světa, zejména Evropa, pokud Trump přistoupí ke 
zvýšení ochrany domácího trhu?

EU patrně zvolí podobnou strategii dovozových 
celních tarifů, což nejen pohřbí již dnes zpochyb-
ňovanou dohodu TTIP, ale povede to de facto 
k otevřené celosvětové obchodní válce. Doufejme, 
že k tomu nedojde. 

Český export do USA se v roce 2015 zvýšil o 13 % 
a dosáhl 91,8 miliardy korun. To je vyšší podíl vý-
vozu než do Ruska či Číny. Důležitá je provázanost 
USA s českým trhem, kde je i řada významných 
amerických obchodních akvizic. Vzhledem k tomu, 
že je americký trh vysoce konkurenční, mají zde 
šanci zejména naše střední a menší firmy, které do-
káží být dostatečně flexibilní pro zaplnění tržních 
mezer a výklenků. Tuto myšlenku překvapivě pod-
poruje také manuál (mimochodem velmi úsměvný 
a zastaralý) ministerstva zahraničí s doporučeními 
pro vstup na trh Spojených států. 

Je zřejmé, že zvolení Donalda Trumpa nepřináší 
jednoznačné zprávy pro vývoj ve světě ICT, který 
je založený na rozvoji celosvětové konektivity, 
sdílení služeb a rychlém přenášení podnikatelských 
koncepcí na různé trhy. Můžeme však očekávat, že 

Donald Trump bude jistě do určité míry konzi-
stentní, což již několikrát potvrdil a bude se do 
určité míry svými předchozími prohlášeními řídit. 
Bude tak hodně záležet na jeho okolí a poradcích 
a věřme, že jeho protekcionistická politika nepři-
vře celosvětovému technologickému a ICT rozvoji 
dveře. 

Patrně největší 
riziko hrozí  

jednoznačně  
oblasti 

technologií 
včetně  

ICT

I přes mnohé 
výkřiky 

ekonomů, 
bude Trump 

do určité míry 
konzistentní

Trumpova 
důvěra  

v sílu domácí 
ekonomiky může 

narazit

Foto© Shutterstock.com
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(Brusel) Dne 14. listopadu, Günther H. Oettinger, 
komisař pro digitální ekonomiku a společnost, 
oznámil vítěze soutěže European Broadband 
Awards 2016. Bylo vybráno pět projektů v růz-
ných kategoriích zaměřených na inovativní 
modely financování, snížení nákladů, cenovou 
dostupnost či kvalitu služeb. Některé projekty se 
zaměřují na širokopásmové připojení na venkově, 
zatímco jiné mají širší rozsah i celostátní pokrytí. 
Vítězové mají sloužit jako příklady projektů pro 
každého, kdo plánuje rozvoj širokopásmového 
připojení v Evropě. Cílem soutěže je také snaha 
upozornit na to, že jen jeden ze čtyř obyvatel EU 
venkova má možnost připojení vysokorychlost-
ním internetem.

Pět vítězů bylo vybráno z 66 projektů z celé Ev-
ropy. V návaznosti na slavnostní ceremoniál byl 
také v Bruselu 15. listopadu uspořádán „Broadband 
day“. Jedná se o první konferenci v oblasti široko-
pásmového připojení po spuštění nové evropské 
strategie pro gigabitovou společnost a legislativ-
ních návrhů pro rozvoj telekomunikací.

Nárůst přihlášek do soutěže byl letos více než čtvr-
tinový. České projekty zde však příliš zastoupeny 
nejsou. V minulosti soutěžil pouze projekt kraje 
Vysočina – Next Generation Access Networks.

Ceny European Broadband 
Awards 2016 byly uděleny.
Zájem o účast v této evropské soutěži se výrazně meziročně 
zvýšila. 

„Naším cílem je mít gigabitové připojení, 5G a lepší připojení k internetu ve 
venkovských oblastech. Dnes uděluji ocenění nejlepším evropským projektům 
v broadbandu za rok 2016. Úspěch v dosahování předchozích cílů v broadbandu 
nás jen povzbuzuje zvyšovat laťku, abychom doskočili výš. Všechny bych proto 
rád povzbudil k další práci, která přinese gigabitovou realitu co nejdříve“,

uvedl Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost.

Jsou naše 
projekty tak 
špatné, že 
nemají šanci 
uspět?
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European Broadband Awards 2016 – vítězné projekty v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 1: Inovativní modely financová-
ní, obchodu a investic

•  Výstavba Velkopolské širokopásmové sítě  
(Polsko)

Konstrukce Velkopolské širokopásmové sítě 
pomáhá při zlepšování konkurenceschopnosti 
regionu, snížené ekonomické migrace mladších lidí 
a podporuje budování znalostní ekonomiky. Tento 
projekt byl spolufinancován (85 %) Evropskou unií 
prostřednictvím evropských regionálních fondů 
(ERDF) a je dobrým příkladem úspěšné implemen-
tace společným využitím strukturálních fondů EU 
u společného soukromého a regionálního finan-
cování. Infrastruktura, která byla vytvořena, je 
otevřena pro všechny operátory.

Kategorie 2: Snížení nákladů a co-investment

•  Net4all – Spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru přinášející síť UBB do průmyslových ob-
lastí v regionu Emilia-Romagna (Itálie)

V oblasti Emilia-Romagna bylo investováno do 
vytvoření sítě s UBB (Ultra-Broadband), sloužící 
veřejné správě a soukromým podnikům v rámci 
projektu Net4all. Ten je založen na opětovném 
využití existující pasivní veřejné infrastruktury 
a spolupráci veřejného a soukromého sektoru 
(co-investování místními podniky) na vybudování 
nové sítě. Je to evropský úspěšný příklad spoluprá-
ce veřejných a soukromých investic, kdy projekt 
přináší příjmy a zhodnocení investic.

Kategorie 3: Sociálně-ekonomický dopad 
a dostupnost

•  Glasvezel De Wolden – FibreOptic De Wolden 
(Nizozemí)

FibreOptic je iniciativa vystavěná tzv. „od spodu“. 
Je to projekt ve smyslu for-the-people-by-the 
-people. Super-rychlá optická síť byla postavena 
místními soukromými společnostmi, energetic-
kými firmami a obcemi. Připojení na síť má nyní 
každý dům, podnik i organizace. Iniciativa byla 
financována místními podniky, místní samosprá-
vou a vládní půjčku. FibreOptic je jasným komunit-
ním projektem s působivými dopady, které přináší 
konektivitu pro každého občana.

Kategorie 4: Otevřenost a konkurence-
schopnost

• nöGIG (Rakousko)

 

Tato třetí úroveň otevřených projektů je postavena 
na vytvoření otevřené veřejné infrastruktury v za-
ostalých venkovských oblastech. nöGIG GmbH, 
veřejný orgán, koordinuje plánování a výstavbu. 
The Broadband Coordination Dolního Rakouska 
(BBK) je zodpovědná za strategie a přidělování 
veřejných finančních prostředků. Obce, soukromé 
společnosti a poskytovatelé služeb zde vzorově 
spolupracovaly a projekt se tak stal úspěšným 
evropským modelem.

Kategorie 5: Vzor pro ostatní a kvalita 
služeb

•  RemIX: Distribuovaný Internet Exchange pro 
odlehlé a venkovské sítě (UK)

 

RemIX projekt je zaměřen na přínosné změny 
na základě prostých technických řešení. Přejímá 
známé komponenty, standardy a technologie, aby 
odpovídal cílovému prostředí. Tento model navíc 
umožňuje snadný přenos. Jedná se o technicky 
zajímavý projekt s inovativním přístupem.

Opakovaně 
uspělo mezi 

vítězi Nizozemí
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Řešení záložního internetového 
připojení pro firmy  
menší a střední velikosti.
Cloud computing je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií. Lze ho zjednodušeně chápat jako poskytování 
služeb či programů uložených na serverech v internetu s tím, že uživatelé k nim 
mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané 
aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. 

Představujeme:
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Většina poskytovatelů tohoto typu služeb provo-
zuje podnikovou IT infrastrukturu v profesionálním 
datovém centru a za využití nejmodernějších virtu-
alizačních technologií je schopna tuto infrastruk-
turu rozdělit, zabezpečit, spravovat a pronajímat 
jednotlivým zákazníkům. Tito zákazníci tak v rámci 
virtuální infrastruktury provozují vlastní operační 
systémy s konkrétními obchodními aplikacemi. 
Garance dostupnosti cloudových služeb na úrovni 
poskytovatele má přesně dané parametry, např. 
Uptime SLA (Service Level Agreement), popisující 
garantovanou dostupnost služby až 99,999 % (tj. 
maximální doba výpadku služby v průběhu roku 
může dosáhnout 5,2 minut).

Mohlo by se tedy zdát, že možnost pronájmu IT 
infrastruktury, její škálovatelnost a bezpečnost je 
pro IT manažery společností jasnou volbou v oka-
mžiku, kdy musí řešit otázku obnovy zastaralého 
hardware, nedostačující kapacity diskových úložišť, 
zvyšující se výkonové nároky aplikací nebo nákupy 
nových licencí. Přesto jsme svědky toho, že diskuse 
na toto téma jsou velmi složité a rozhodování 
firemních klientů, zda pořídit či obnovit vlastní IT 
infrastrukturu nebo využít nabídky poskytovatelů 
cloudových služeb, dosud stále často končí ve 
prospěch rozhodnutí o investici do vlastní infra-
struktury. Vedle otázky ekonomické výhodnosti 
pronájmu čelí poskytovatelé Cloud computing 

služeb často zásadní otázce dostupnosti a spoleh-
livosti internetového spojení mezi poskytovatelem 
a společností, která by tyto služby chtěla využívat.

Většina lokálních poskytovatelů připojení do 
internetu negarantuje uspokojivým způsobem 
dostupnost tohoto připojení, stejně tak jako jeho 
kvalitativní parametry.

Společnost HiTES CE proto navrhla pro malé 
a střední podniky řešení, které se snaží omezit rizi-
ko ztráty spojení mezi pronajatou infrastrukturou 
v Cloud prostředí a podnikovými uživateli. Toto 
řešení omezuje argumenty o likvidačním důsled-
ku např. jednodenního výpadku pevného WAN 
připojení.

Princip řešení je znázorněn na obr. 1.

Jedná se o využití funkčnosti propojení LTE mo-
demu/routeru a zařízeni ze série kompaktních, 
„all-in-one“ bezpečnostních řešení FORTINET, 
zajišťující tzv. UTM (Unified Threat Management). 

Řešení využívá možnosti konfigurovat 1× LAN port 
(GE RJ45) jako druhý vstupní WAN port, který 
doplňuje první vstupní WAN port (GE RJ45) a mezi 
nimi nastavit load balancing a fail over mód.

Řešení 
HiTES CE 

snižuje riziko 
ztráty spojení 

mezi pronajatou 
infrastrukturou 

v Cloud 
prostředí 

a podnikovými 
uživateli

Obrázek 1

podniková LAN

LTE modem/router

WAN připojení

FortiGate UTM



4  |  2 0 1 6  |  2 1

Modem/router aLTE-1x
Modem/router aLte-1x dodávaný společností 
HiTES CE je mimořádně robustní venkovní zařízení, 
které využívá průmyslového, vodotěsného plasto-
vého boxu, který má ve víku umístěnou směrovou 
anténu s vysokým ziskem.

Zařízení obsahuje 4G LTE modem a router H685. 
Napájení je řešeno využitím POE (Power Over 
Ethernet) switche nebo přiloženého DC zdroje 
24 V a pasivní POE výhybky. 

Vhodné použití:
• Připojení firmy k internetu. 
• Připojení vzdálených zařízeni přes VPN.
• Propojení několika distribučních míst. 
•  Nasazení v průmyslových aplikacích typu M2M:  

– připojení kamer, 
– připojení dohledových systémů,  
– připojení platebních a sázkových terminálů.

• Zvýšení spolehlivosti WAN připojení.
•  Navýšení průchodnosti stávajícího WAN připojení.

Ústřední komponentou celého řešení 
je pak propojení tohoto LTE modemu 
s bezpečnostním zařízením FORTINET 
FortiGate/FortiWiFi.
Toto zařízení kombinuje RISC-based CPU a speci-
ální Fortinet FortiASIC™ síťové procesory pro do-
sažení maximálního výkonu a vysoké průchodnosti 
i při velmi jednoduchém designu.

UTM funkčnost zahrnuje:
• firewall,
• IPS, 
• application control, 
• VPN,
• web filtering,
• Advanced Persistent Threats (APT).

FortiGate/FortiWiFi 30D Serie je ideální produkt 
pro menší podniky a firmy, které vyžadují vysokou 
míru bezpečnosti, spolehlivou konektivitu a vyvá-
žený výkon, a to za velmi rozumnou cenu.

  4× GE RJ45 Switch Ports / 
3× GE RJ45 Switch and  
1× GE RJ45 PoE Ports on POE models

 1x GE RJ45 WAN Port
 USB Port
 USB Management Port

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Firewall IPS Rozhraní

30D 800 Mbps 150 Mbps 4x GE RJ45

30D POE 800 Mbps 150 Mbps
3x GE RJ45  
and  
GE RJ45 PoE

Verze FortiWiFi 30D obsahuje dual-stream 
a dual-band WiFi přístupový bod (AP) technologie 
802.11n v obou pásmech 2.4 GHz a 5 GHz. Kom-
patibilita s normou PCI-DSS zajišťuje maximální 
bezpečnost WiFi sítí.

Požadavky na vyšší výkon a průchodnost dat je 
možno zajistit vyššími řadami FortiGate zařízení. 
Jejich kombinaci s připojeným LTE modemem 
a konfigurace jednoho ze vstupních GE RJ45 
Switch portů jako dalšího WAN portu s funkčností 
„Fail over“ a „Load balancing“, dosáhneme výrazně 
vyšší spolehlivost připojení k internetu a do 
vzdálených lokalit. Zároveň zajistíme zvýšenou 
průchodnost dat, potřebnou pro provoz nároč-
ných aplikací. V době, kdy bezpečnostní ochrana 
perimetru podniku se stává klíčovou, je užití UTM 
funkčností dalším obrovským benefitem.

Ideální řešení 
cena/výkon pro 
menší firmy

Již dnes se stává 
bezpečnostní 
ochrana 
podniku 
klíčovou

Kontaktujte nás pro více informací:
HiTES CE
K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3
Tel: +420 242 418 331, Fax:+420 242 418 332
 e-mail: info@hites.cz
Web: www.hites.cz
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Micos spol. s.r.o. divize TELCOM patří celosvětově 

mezi přední výrobce a dodavatele pasivních prvků 

pro budování sítí a exportuje své produkty do více 

než 50 zemí světa. Zákazníky divize jsou především 

nadnárodní a lokální telekomunikační operátoři, 

prodejci a výrobci produktů pro telekomunikace. 

Dlouholeté zkušenosti a kontinuální vývoj umož-

ňuje nabízet zákazníkům vyzkoušené a kvalitní 

produkty pro široký rozsah použití v metalických 

a optických sítích, dále pak datové skříně a vysoko 

zátěžové skříně pro datacentra. Vlastní vývojové 

centrum a moderní strojní vybavení umožňují 

přizpůsobení standardního sortimentu produktů 

přesně potřebám zákazníka nebo pro ně lze vyvi-

nout zcela nové řešení. 

V současné době můžeme pozorovat na mnoha 

trzích velké zrychlení v budování FTTH sítí. Mezi 

největší trendy ve výstavbě patří hledání levných 

a efektivních řešení. Metalické sítě jsou na ústupu 

a jsou nahrazovány sítěmi optickými. Zmenšování 

optických kabelů a plastových chrániček umožňuje 

stavět levněji a připojovat tak i běžné uživatele 

ve vesnicích vlastním optickým vláknem. Velkým 

trendem je využití PON technologie a velmi časté 

je používání splitterů v jakémkoliv bodu sítě. Veli-

kou výhodou těchto sítí je osazení aktivních prvků 

pouze na koncích sítě, a to v Central Office a u zá-

kazníka. Síť tak nevyžaduje téměř žádné náklady 

na údržbu a provoz. Splittery zase uspoří náklady 

na veliké množství vláken v kabelech a následných 

montážních pracích při výstavbě sítě. 

Dovolujeme si představit příklad možného pod-

zemního řešení pro FTTH – viz obrázek. Řešení je 

navržené na míru dle dnešních nejmodernějších 

trendů ve výstavbě. Systém chrániček uložených 

pod zemí, do kterých se zafukují mikro kabely, 

jejich konfiguraci lze snadno měnit, nebo doda-

tečně rozšiřovat. Zemní komora MUC 315B svým 

unikátním řešením uložením boxu do vzduchové 

kapsy zajišťuje vysoké krytí proti vodě i při častém 

otevírání. Umožňuje uložení boxu s kapacitou 96 

svárů, je navržena pro mikrotrubičkové systémy do 

průměru trubiček 12 mm a k dispozici je až 81 ka-

belových vstupů. Komora MUC 315L a MUC250 je 

osazena menším boxem s krytím IP 67, maximální 

kapacita svárů 24. K dispozici je až 18 kabelových 

vstupů. Menší komora MUC160 je určena na 

pozemky zákazníka, má kapacitu 12 svárů a až 9 

kabelových vstupů.

Více informací: www.micostelcom.com

FTTH řešení
MICOS Telcom 

Pozn.: na obr. jsou uvedeny maximálně možné kapacity jednotlivých produktů!
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IPoOTN šetří síťové náklady  
na páteřní síť IP
Budování velkých telekomunikačních sítí je složitý problém. Pro návrh sítě neexis-
tuje žádné unifikované řešení, nicméně existuje jeden základní princip, který ope-
rátoři musí brát v úvahu při výpočtu nejekonomičtější sítě: „přepojovat, když je to 
možné a směrovat, když je to třeba“. Je to letitá debata směrování versus přepojová-
ní; nicméně vzhledem k nákladům na zařízení a jejich energetickou spotřebu musí 
telekomunikační operátoři této problematice věnovat velkou pozornost, zejména 
proto, že nároky na přenosovou kapacitu rostou tak rychle.

Ron Kline, hlavní analytik Ovum

Architektury velkých telekomunikačních sítí jsou 
hierarchické, přičemž zařízení poskytuje jednu ze 
čtyř základních specifických funkcí: přenos WDM 
(Wavelength Division Multiplexing), přepojování 
OTN (Optical Transport Network), přepojování 
MPLS (Multiprotocol Label Switching) a směro-
vání IP (Internet Protocol). Náklady na výstavbu 
a provoz telekomunikační sítě jsou určovány úrov-
ní složitosti zpracování a energetickou spotřebou 
na jednotku přenosové kapacity a tyto náklady 
rostou s počtem používaných vrstev protokolů 
(v rámci modelu OSI). Náklady na energetickou 
spotřebu, odvod tepla a cena fotonického přepo-
jování na bit je na vrstvě přenosu WDM mnohem 
nižší, než na vyšších vrstvách. Například při smě-
rování IP je třeba prohlédnout a zpracovat záhlaví 
každého jednotlivého paketu, což znamená více 
hradel v obvodech ASIC, více spotřebované ener-
gie, více odpadního tepla atd. Mezi náklady na 
směrování toku paketů přes směrovač a přepojo-
vání optických signálů na základě vlnových délek 
jsou obrovské rozdíly. Rovněž přepojování OTN 
méně složité a nákladné než směrování IP, pro-
tože neexistuje požadovaný postup, přenosová 
kapacita je prostě v určitých časových intervalech 
jednoduše mapována do optických kanálů. Pře-
pojování MPLS je z hlediska zpracování složitější 
než přepojování OTN, ale není tak složité jako 
směrování IP.

Společnost Ovum vyhodnocovala návrh síťové-
ho modelu společnosti Infinera porovnávající IP 
přes WDM (IPoWDM) a IP přes OTN (IPoOTN). 
I když se náklady obou modelů liší v závislosti 
na velikosti, investičních a provozních nákla-
dech na zařízení, typu provozu a jejich kombi-

nací a mnoha dalších faktorech, bylo zjištěno, 
že oba modely – reprezentující národní dál-
kovou síť v Severní Americe a středně velkou 
páteřní síť v Evropě – odpovídají reálným sítím. 
Pro spolehlivou reprezentaci provozních toků 
mezi síťovými uzly byl společností Infinera 
použit tříúrovňový model provozního zatížení, 
včetně odpovídající metriky pro stanovení reál-
ných síťových nákladů.

Modelování velké vícevrstvé sítě je velmi složitý 
problém, protože výsledky jsou závislé na základ-
ních specifikách a mnoha proměnných. Základním 
předpokladem bylo využití deterministické povahy 
OTN, nízkých nákladů na zpracovaný bit a mož-
nost překlenutí IP tranzitu přes směrovanou síť, 
což nabízí zajímavou alternativu pro škálování sítě 
pro různé služby a neustále rostoucích nároků na 
přenosovou kapacitu.

Úvod
Je známo, že IP provoz roste exponenciálně 
a všechny analytické organizace se shodují na 
dalším obrovském nárůstu provozu, např. IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
odhaduje složenou roční míru nárůstu provozu 
větší než 30 %. To samozřejmě různými způsoby 
ovlivňuje přenosovou infrastrukturu – zpráva 
IEEE 802.3 Industry z roku 2012 uvádí jak páteř-
ní síť a vstupní a výstupní serverové linky reagují 
na tento nárůst provozu. Z obr. 1 je zřejmé, že 
nutnost rozšiřování páteřní sítě nutí telekomu-
nikační operátory široce diskutovat o tom, jak 
optimalizovat, vyvíjet a konvergovat optické 
paketové sítě, aby bylo možné co nejvíce snížit 
celkové náklady.
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Páteřní sítě sdružují provoz z přístupových sítí 
a jsou definované svojí základní funkcí přepojování 
a přenosu provozu mezi zdrojem a místem určení 
prostřednictvím vysokokapacitních přenosových 
kanálů. K tomu se využívá několik funkčních vrstev, 
z nichž každá má své specifické použití:
–  Vrstva IP: rozhraní s aplikacemi, které jsou plně za-

loženy na IP nebo konverze provozu do paketů IP.
–  Vrstva MPLS: Poskytuje zjednodušení přepojová-

ní paketových toků na základě návěští.
–  Vrstva OTN: Mapuje pakety do okruhů OTN, 

přepojuje a multiplexuje s cílem zajistit maximál-
ní efektivitu.

–  Vrstva WDM: Slouží pro přenos provozu přes 
médium, tj. optické signály na určitých vlnových 
délkách v optickém vlákně.

Jak roste provoz v sítí, musí odpovídajícím způso-
bem růst i každá vrstva. Techniky multiplexování 

a přepojování dovolují zvýšení účinnosti, aniž by 
bylo třeba nepřiměřeně rozšiřovat síť. Současně 
se telekomunikační operátoři snaží eliminovat 
náklady a provozní složitost různých platforem, 
z nichž každá obsluhuje specifickou skupinu funkcí 
na dané vrstvě. Toto je hlavní hnací silou vývoje 
směrem ke konvergovaným platformám, které 
kombinují několik sad funkcí do jediného systému, 
což ve výsledku snižuje náklady, nároky na prostor, 
spotřebu energie i provozní složitost. Mimoto je při 
návrhu sítě třeba zvažovat také ochranu proti pře-
rušení optických vláken nebo selhání síťových uzlů. 
Hlavním trendem je v tomto ohledu konvergence 
optických a paketových sítí a diskuse o tom, jak in-
teligentně implementovat optickou transportní síť 
s přepojováním paketů (Packet-Optical Transport 
Network, P-OTN).

Je velmi důležité budovat inteligentní transportní 
sítě s tou správnou kombinací technologií, aby 
telekomunikační operátoři byli schopni efektivně 
škálovat a konvergovat funkční vrstvy a zvládat 
nárůst provozu při rozumných nákladech.

Architektury páteřní sítě
Současné páteřní sítě využívají plně funkční smě-
rovače podporující široký rozsah IP služeb, peering, 
přesměrování paketů, přepojování MPLS včetně 
funkcí P/PE, propojení v „řídké“ mesh topologii 
prostřednictvím transpondérů/ROADM v rámci 
sítě WDM. To se nazývá „full core“ (obr. 2), protože 
tyto směrovače vyžadují významné množství 
paměti a funkcí pro high-touch paketové služby, 
takže vyžadují vysoké náklady s nízkou úrovní 
optimalizace pro jednodušší síťové funkce jako je 
přepojování MPLS. Navíc pokud je síť s plným IP 
jádrem vybudována v mřížové topologii s nízkým 
počtem propojení, je minimální možnost snížení 
provozního zatížení na směrovači, což znamená, 
že mnoho paketů musí zbytečně tranzitovat přes 
několik mezilehlých směrovacích skoků. Vzhledem 
k tomu každý směrovací skok znamená, že paket 
spotřebuje část optického rozhraní, aby se dostal 
do/z směrovače, to vše za bezúčelně vydanou 
přidanou hodnotu, všechny takové tranzity smě-
rovačem představují zbytečné náklady a současně 
zvyšují zpoždění paketů, a tím i zátěž IP vrstvy 
s přetíženým směrovačem. Jednou z možností, 
jak snížit náklady na IP vrstvu je nasadit levnější 
směrovače nebo karty pro automatické přesmě-
rování paketů, které podporují pouze přepojování 
MPLS. To dovoluje směrovat tranzitované pakety 
při nižších nákladech v porovnání s plně funkčními 
směrovači IP služeb. Toto se nazývá „thin nebo 
lean core“ (obr. 2). Levnější směrovače MPLS sice 
trochu snižují síťové náklady díky snížení poměru 
cena/funkčnost směrovačů, ovšem podstatně 
to nemění propojení směrovačů a s tím spojené 
přetížení směrovačů, které vzniká díky tranzitním 
směrovacím skokům.

Výše uvedené architektury spadají do kategorie 
IP přes WDM (IPoWDM), která nabízí jednoduše 
přesunout barevné WDM rozhraní z vrstvy WDM 
do platformy směrovače. V rámci IPoWDM mohou 
být použity směrovače IP nebo přepojovače MPLS, 
v našem modelu IPoWDM jsou zahrnuty obě 
možnosti. Tato architektura využívá stejnou výše 
popsanou mesh topologii, jenž dovoluje pouze 
minimální možnosti pro snížení provozního zatížení 
směrovačů, které vzniká díky tranzitním směrova-
cím skokům. IPoWDM samo o sobě náklady ne-
snižuje, neboť jednoduše přesouvá náklady WDM 
optiky z transpondéru do směrovače a v mnoha 
případech může být řízení směrovacích linek ob-
tížnější, protože směrovače musí zvládnout rušení 
optické linky jako je poměr optický signál/šum 
(Optical Siglal-to-Noise Ratio, OSNR), blokování 
vlnových délek, odpojení vadných síťových prvků 
apod. Ještě horší je, že využití IPoWDM na rozhra-
ních 100 Gb/s na vlnovou délku znamená, že ty 

Obr. 1  
Nárůst  

provozu  
páteřní sítě
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úplně největší paketové toky jsou multiplexovány 
společně s dalšími toky, aby se maximálně naplnily 
100 Gb/s IPoWDM směrovací linky, což zvyšuje 
pravděpodobnost, že některé pakety bude ne-
zbytné tranzitovat přes mezilehlé směrovací uzly. 
Navíc vzhledem ke generovanému teplu a prosto-
ru pro diskrétní analogovou optikou využitou při 
těchto scénářích, může být kapacita směrovacích 
slotů nedostatečně nevyužita, např. karta 100 
GbE WDM ve slotu, který je schopen poskytovat 
140 Gb/s nebo dokonce 400 Gb/s.

Mnohem radikálnější přístup se nazývá „hollow 
core“ (obr. 2), kde je zcela eliminována páteřní síť 
IP a místo toho je provoz agregačních směrovačů 
přepojován přes páteřní síť OTN, což umožňu-
je výrazné snížení zatížení směrovačů a úsporu 
provozních nákladů. Určitým problém je vyšší 
složitost díky mesh propojení stovek a tisíců 
směrovačů a také omezenost typických směro-
vačů podporovat požadované sousedními uzly 
a směrovací tabulky. Některé studie naznačují, že 
softwarově definovaných sítí (Software Defined 
Networking, SDN), které snižují zatížení řídicí 
roviny směrovačů díky využití mnohem výkonněj-
ší výpočetní platformě datového centra, by mohly 
být ekonomicky zajímavé, ale je třeba to v praxi 
prokázat.

Místo výše zmíněných alternativ lze využít základ-
ní možnosti inteligentní transportní sítě (obr. 2), 
která dovoluje mnohem efektivnější přepojová-
ní optických paketů, tj. IP přes OTN (IPoOTN) 
a nabízí zajímavou ekonomicky přesvědčivou, 
efektivní a provozně škálovatelnou alternativu. 
IPoOTN snižuje síťové náklady díky správnému 
stanovení směrovacích linek, a to pomocí rozhraní 
s různou přenosovou rychlostí (než pouze rozhraní 
100 Gb/s), což dovoluje minimalizovat tranzitní 
směrování a snížit tak provozní zatížení směrovačů, 
využívat plnou kapacitu slotu, což maximalizuje 
využití směrovače, a zlepšit provozní flexibilitu 
prostřednictvím využití opětovně konfigurovatel-
né, flexibilní a konvergované vrstvy OTN/WDM.

Modelování páteřní sítě
V tomto článku jsou porovnávány dvě architek-
tury umožňující konvergenci optické paketové 
sítě. První přístup IPoWDM je založen na využití 
směrovačů IP/MPLS vybavených kartami s inte-
grovaným 100 Gb/s rozhraním WDM, které jsou 
prostřednictvím komutovaných vlnových linek 
vzájemně propojeny na vrstvě WDM pomocí 
rekonfigurovatelného optického vydělovacího 
multiplexoru (Reconfigurable Optical Add/Drop 
Multiplexer, RAODM). Druhý přístup IPoOTN vyu-

žívá směrovače vybavené optickým ethernetovým 
rozhraním s krátkým dosahem s přenosovou rych-
lostí 10 Gb/s, 40 Gb/s nebo 100 Gb/s, v závislosti 
na tom, jaká je požadována přenosová kapacita 
směrovacích linek. Tato rozhraní jsou propojena 
s konvergovanou OTN/WDM transportní vrstvou, 
která poskytuje multiplexování, přenos a řízení 
přenosové kapacity pomocí rozhraní WDM konver-
gované s přepojovací platformou OTN.

Výběr topologie
Obě architektury IPoWDM i IPoOTN byly mo-
delovány na páteřních IP sítích reprezentujících 
typického velkého telekomunikačního operátora 
v Severní Americe a středně velkého evropského 
telekomunikačního operátora.

Severoamerická páteřní IP síť (obr. 3) měla celkový 
objem provozu 12,6 Tb/s a skládala se z 82 hranič-
ních (PE/P) směrovačů s plnou funkčností MPLS 
a propojených přes několik vnitřních (P) směrovačů 
využívající jednodušší MPLS funkce. Směrovače 

Obr. 2  
Architektury 
páteřní sítě

Obr. 3  
Topologie  
severoamerické sítě
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byly vzájemně propojeny v topologii mesh přes 
optické linky v délce přes 32 130 km, a to buď 
IPoWDM přes ROADM nebo IPoOTN přes konver-
gované WDM/OTN systémy.

Evropská národní páteřní IP síť (obr. 4) měla cel-
kový objem provozu 6,3 Tb/s a skládala se ze 12 
hraničních propojených přes několik vnitřních smě-
rovacích uzlů. Směrovače byly vzájemně propojeny 
v topologii mesh přes linky WDM po optických 
vláknech v délce přes 4 818 km. V modelu evrop-
ské sítě byly využívány stejné typy směrovačů ve 
vnitřní i vnější (hraniční) části páteřní sítě a porov-
návány stejné IPoWDM a IPoOTN architektury 
jako v případě modelu severoamerické sítě. U obou 

topologií byl modelován provoz toků paketů pro 
požadované IP služby zahrnující meziměstský pro-
voz, provoz datových center a mezinárodní provoz. 
Provoz byl modelován přes směrovací linky, které 
jsou poskytovány v souladu s běžnými pracovními 
postupy. Pro topologii sítě IP/MPLS byla použita 
hierarchická architektura s hraničními PE směro-
vači, které byly peeringově propojeny s dalšími IP 
sítěmi a provozem sdruženým ze stovek a tisíců 
agregačních směrovačů (poskytují služby pro pod-
niky, poskytovatele služeb apod. jakož i peering do 
dalších sítí IP). Každý hraniční směrovač byl propo-
jen se dvěma vnitřními směrovači prostřednictvím 
dvou samostatných linek, po kterých bylo přenáše-
no vždy 50 % celkového provozu. Tato redundance 
zajišťuje, že i v případě selhání směrovače nebo 
výpadku jedné linky bude síť i nadále funkční. Tato 
hierarchie limituje počet sousedící směrovačů na 
okraji páteřní sítě. Vnitřní směrovače fungují jako 
MPLS P směrovače, které jednoduše přepojují 
toky paketů MPLS a jsou vzájemně propojeny přes 
dvě samostatné linky, přičemž po každé jde 50 % 
celkového provozu. Oba modely páteřní IP sítě 
byly průběžně optimalizovány z hlediska počtu 
vnitřních směrovacích uzlů, aby bylo možné dosáh-
nout co nejnižších nákladů. Architektury IPoWDM 
i IPoOTN využívaly koherentní optický přenosový 
systém WDM pro rychlosti 100 Gb/s s dosahem 
ULH (ultra-long-haul).

Základní parametry
Základní parametry pro oba síťové modely jsou 
shrnuty v tabulce 1.

Obr. 4  
Topologie  

evropské sítě

IPoWDM IPoOTN

vnitřní 
část 

páteřní 
sítě

Rozhraní WDM 100 Gb/s (OTU4) 
připojená k ROADM, který poskytuje 
přepojování na základě vlnové délky. 
Přenosovou kapacitu na rozhraní 
100 Gb/s lze naplnit ze 75 %, potom 
je přidáno další spojení. Mezilehlé 
směrovače přemosťují 100 Gb/s WDM 
spojení.

Připojení ke konvergovanému WDM/OTN přepojovači je 
realizováno přes 10/40/100 Gb/s ethernetové rozhraní 
s krátkým dosahem. Pro maximální využití kapacity 
optického vlákna jsou ethernetové linky mapovány do 
uživatelského pole ODUk (ODU2e/3/4) v OTN přepojovači 
a multiplexovány a propojeny přes 100 Gb/s WDM rozhraní 
mezi přepojovači.
V porovnání s IPoWDM je v této architektuře vyšší počet 
přímých spojení mezi přepojovači, takže vnitřní část páteřní 
sítě je lépe propojená, nabízí lepší možnosti přemostění 
mezilehlých směrovacích úseků. Maximální počet sousedních 
směrovacích uzlů je omezen na 32.

okrajová 
část 

páteřní 
sítě

Propojení k vnitřní části je realizováno 
přes 10/40/100 Gb/s rozhraní. 
Aby bylo možné maximalizovat 
kapacitu optického vlákna, jsou 
10/40 Gb/s rozhraní (využívané 
pro Ethernet s krátkým dosahem) 
multiplexována do 100 Gb/s WDM 
muxponderů, přičemž 100 Gb/s WDM 
rozhraní je integrováno do směrovače.

Připojení ke konvergovanému WDM/OTN přepojovači je 
realizováno přes 10/40/100 Gb/s ethernetové rozhraní 
s krátkým dosahem. Pro maximální využití kapacity 
optického vlákna jsou ethernetové linky mapovány do 
uživatelského pole ODUk (ODU2e/3/4) v OTN přepojovači 
a multiplexovány a propojeny přes 100 Gb/s WDM rozhraní 
mezi přepojovači.

Tabulka 1  
Porovnání modelů 

IPoWDM a IPoOTN
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Výsledky modelování
Výsledky modelování ukazují obr. 5 a obr. 6. Oba 
síťové modely vykazovaly při využití architektury 
IPoOTN úsporu celkových nákladů asi 30 % oproti 
architektuře IPoWDM. V rámci modelování byly 
kalkulovány celkové síťové náklady zahrnující IP 
i optickou vrstvu a jejich následnou normalizaci 
pro porovnání. Náklady OTN/WDM v architektuře 
IPoWDM zahrnují opakovače, které jsou potřeba 
k prodloužení WDM linek a náklady na architek-
turu IPoOTN zahrnují konvergované OTN/WDM 
přepojovací uzly.

Architektura IPoOTN významně snižuje náklady ve 
vnitřní i okrajové části páteřní IP sítě, a to díky pře-
mostění mezilehlých směrovačů prostřednictvím 
nákladově-optimálních 10/40 Gb/s přímých linek 
mezi směrovači. Tím se také zvyšuje počet přímých 
linek mezi směrovači (tj. meshing), což snižuje 
pravděpodobnost zbytečných tranzitů IP paketů 
přes mezilehlé směrovací uzly a také to snižuje pro-
vozní zatížení směrovačů tranzitovaným provozem. 
Úspory bylo dosaženo díky použití levnějších karet 

s ethernetovým rozhraním, kterými jsou směrova-
če v architektuře IPoOTN vybaveny namísto karet 
WDM v architektuře IPoWDM.

Vyšší počet ethernetových rozhraní na linkovou 
kartu také dovoluje podporovat více směrovacích/
přesměrovacích karet. To pak následně umožňuje 
optimalizovat náklady na směrování v rámci archi-
tektury IPoOTN.

Kapacita směrovací karty vždy historicky zaostá-
vala za kapacitou transportní karty. Karty IPoWDM 
podporují méně portů než, kdyby byly vybaveny 
optickými ethernetovými porty s krátkým dosa-
hem. To znamená vyšší náklady z hlediska platfor-
my i celkových síťových nákladů. Na druhé straně 
IPoOTN maximalizuje využití směrovacích i trans-
portních karet.

Závěr
Ekonomická analýza architektur páteřních IP 
sítí prokázala, že model IPoOTN je v porovnání 
s modelem IPoWDM asi o 30 % levnější. V obou 
případech, tj. velké severoamerické sítě i středně 
velké evropské sítě, byly výsledky velmi podobné. 
Architektura IPoOTN nabízí telekomunikačním 
operátorům způsob jak v současné době i v bu-
doucnosti provozovat nejefektivněji všechny 
vrstvy v páteřní síti, a to z těchto důvodů:

–  Směrovače jsou propojeny na odpovídajícím 
rozhraní 10/40/100 Gb/s (z hlediska přenosové 
rychlosti), takže je vrstva IP nákladově nejefek-
tivnější.

–  Konvergovaná optická paketová síť využívá 
ethernetová a WDM rozhraní, která jsou levnější, 
než rozhraní IP na směrovačích.

–  IP linky jsou multiplexovány vrstvou OTN do 
100 Gb/s optických jednotek (OTU4) nebo do 
500 Gb/s super-kanálu, což umožňuje maximali-
zovat kapacitu sítě WDM.

–  Tranzitní IP provoz se provádí na vrstvě OTN, 
aby se snížilo zatížení směrovačů, navíc snížení 
provozu dovoluje maximálně využívat kapacitu 
10/40/100 Gb/s linek.

–  DWDM/OTN i směrovací platforma maximálně 
využívají dostupnou přenosovou kapacitu, na 
rozdíl od IPoWDM, kde často dochází k nedosta-
tečnému využití obou vrstev.

Využití inteligentní transportní sítě v rámci páteřní 
sítě IP s architekturou IPoOTN dovoluje operáto-
rům škálovat a konvergovat funkční vrstvy s ma-
ximální účinností. Rovněž jim to pomáhá optima-
lizovat provozní i investiční náklady, takže mohou 
svým zákazníkům poskytovat služby skutečně 
efektivním způsobem.

Článek byl vytvořen s podporou společnosti  
Infinera Corporation. 

Obr. 5 Velká páteřní síť

Obr. 6 Středně velká páteřní síť
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Co zaplatí zákazníci za 
vysokorychlostní přístup 
k internetu v Evropě? 
Zajištění dostupnosti rychlého a superrychlého přístupu k internetu je jednou z váž-
ně míněných priorit, kterou Evropská unie zahrnula do oblasti „Digitální agendy 
pro Evropu“ a konkrétně iniciativy „i2010 – Evropská informační společnost pro 
růst a zaměstnanost“. Studie, kterou EK publikuje v ročním cyklu pod názvem The 
Broadband Internet Access Cost (BIAC) study, analyzuje a porovnává maloob-
chodní ceny služeb širokopásmového připojení ve fixní síti v 28 členských státech 
EU1 a poskytuje informaci o tom, co se na tomto trhu nabízí. Studii zpracovala pro 
Evropskou komisi společnost Van Dijk, Management Consultants.

Jan Vašátko
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Úvod
Cílem tohoto příspěvku je podat dílčí obsahový po-
hled na problematiku kvality nabídek vysokorych-
lostního připojení podle skutečností uváděných 
ve studii. Při sběru dat pro BIAC z celé EU vznikly 
bohaté datové sady, jež umožnily hlubší pohled do 
stavu nabídek nejpopulárnějších služeb ve všech 
zemích EU (doplněné několika mimoevropskými 
zeměmi). Do závěru tohoto příspěvku proto byly 
pro srovnání vybrány informace o výsledku analýzy 
nabídek alespoň dvou sousedů: České republiky 
a Německa. 

Východiska a věcné vymezení studie
Studie hodnotí nabídky širokého spektra poskyto-
vatelů služby ISP2 na podkladě vstupů získaných 
v období od 21. září do 10. října 2015 v kategorii 
samostatně nabízených služeb a dále balíčků sdru-
žených služeb vysokorychlostního přístupu. Studie 
ve své hlavní části nabízí rozbor úrovně nabídek 
služeb vysokorychlostního přístupu podle všech 
zemí osmadvacítky EU. 

Studie ve svém základu vychází z následujících 
vymezení: 
a)  Celkové horizontální analýzy trendů (zásadní 

zjištění) na trhu širokopásmového připojení.
b)  Typu nabídky a košů nabízených rychlostí pro 

každý členský stát osmadvacítky, které identi-
fikují nejlevnější nabídku a srovnávají celkovou 
měsíční cenu služby v jednotlivých zemích 
v čase (profily zemí).

Cena nabídky služeb vysokorychlostního přístupu 
byla ve studii definována jako měsíčně účtované 
platby vysokorychlostního přístupu, které se-
stávají z jednorázově účtovaných neopakujících 
se plateb a pravidelné měsíční platby nabídky 
vysokorychlostního přístupu. Definice platí i pro 
nabídky balíčků služeb. 

Pro analýzu jednotlivých nabídek byl vymezen 
soubor finančních a technických parametrů, určený 
k výpočtu celkových nákladů, které zákazník uhradí 
za poskytování služby za měsíc (základní měsíč-
ní poplatek a další součásti tvořící cenu, např. 
zřizovací poplatek, poplatek za pronájem zařízení, 
poskytnuté slevy apod.). Pro porovnatelnost vý-
sledků mezi zeměmi byly nabídky typově sesku-
peny podle druhu služeb v osmi koších, řazených 
podle rychlostí přenosu3 s členěním dle země, typu 
nabídky služeb a typu koše a zejména s indikací 
nejlevnější nabídky. 

Následující tabulka (příklad části zemí) udává 
parametry, které byly ve finančním vyjádření 
u jednotlivých použity pro sjednocení dat: země, 

DPH v zemi (VAT%), místní měna (LC), kurz místní 
měny vůči EURO, EURO PPP – parita kupní síly 
země: 

Tab. 1: parita kupní síly země

Podkladem pro analýzu byly údaje získané sbě-
rem dat o 4 859 nabídkách samostaných služeb 
a balíčků včetně pevných služeb. Z tohoto počtu 
tvořily nabídky samostatně nabízených služeb 
37 %, nabídky Double play s fixní telefonií, Triple 
play a Double play s TV tvořily v uvedeném pořadí 
shromážděných nabídek 26 %; 23 % a 14 %. Více 
než 49 % nabídek se týkalo služeb poskytovaných 
prostřednictvím technologie FTTx, 22 % v metalic-
kých kabelech a dalších 20 % nabídek v techologii 
xDSL. Zbývajících 9 % byly nabídky poskytované 
prostřednictvím Ethernetu, technologie Plug & 
Play nebo přes satelit.

Potvrzuje poslední vývoj další pokles 
cen?
Výsledky studie ukazují, že mezi rokem 2012 
a podzimem 2015 došlo na úrovni EU28 k po-
klesu cen všech typů nabídky služeb, a to pro 
všechny rychlostní koše, byť v různé míře. Pokles 
je v posledním období nejzřetelnější pro nabídky 
v koši 30–100 Mbit/s a největší pozorovatelný 
pokles o 25,9 % se v tomto rozsahu rychlostí 
přístupu týká Double play s nabídkami fixní tele-
fonie. V rozsahu rychlostí 100+ Mbit/s byl poprvé 
zaznamenán významnější pokles cen v průběhu 
předchozího sběru dat (únor 2015) a tento nový 
trend se dále potvrzuje. V období od února do října 
2015 byl zjištěn cenový pokles o 5 až 15 %. V koši 
nižší rychlosti (tj. 30 Mbps a nižší), je trend poklesu 
cen omezenější a dále se během posledního období 
zpomalil. Pokles cen není všudypřítomný trend, 
zejména mezi některými bohatšími zeměmi. 

V úhrnu se ceny za vysokorychlostní přístup 
v období od února 2012 do října 2015 snížily od 
7.7 % do 25.9 %. Pokles je nezřetelnější v rozsa-
hu rychlostí 30–100 Mbit/s, ve kterém se snížily 
ceny u všech produktů přístupu, pokles je patrný 
rovněž u samostatně nabízené služby s rych-
lostmi 12 až 30 Mbit/s, tak i u nabídky služby 
Double play s fixní telefonií s rychlostmi mezi 
30 Mbit/s a 100 Mbit/s.

Vstupy jsou 
z období 21. 9. 
až 10. 10. 2015

U rychlosti  
100+ Mbit/s  
byl poprvé 
zaznamenán 
významnější 
pokles cen
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Výjimkou je mírný růst cen v nabídkách služby 
Triple play 12 až 30 Mbit/s z podzimu 2015 oproti 
výraznějšímu snížení v roce minulém. Jinak byly 
nabídky v koši 2–12 Mbit/s v období mezi rokem 
2012 a říjnem 2015 poměrně cenově stabilní. 
Sestupný trend u pásma 100+ Mbit/s, jehož počá-
tek je v roce 2014, se v období únor a říjen 2015 
nadále potvrzuje. 

Jak se vyvíjí ceny v členských státech?
U obou košů samostatných služeb a koše Triple play 
12–30 Mbit/s (viz obr. 2) se maloobchodní ceny 
širokopásmového připojení v zemích EU28 poně-
kud sblížily. Nejedná se však o všeobecný trend. 
V koši rozsahu 30–100 Mbit/s ceny v Portugalsku 
rostly dokonce o 46,7 %, rovněž významně rostly 

v Irsku, ale se současným poklesem v koši rozsahu 
12–30 Mbit/s. V zemích s nižšími cenami nadále 
zůstává poměrně stabilní situace. Výjimkou jsou 
Estonsko (pro oba koše 12–30 Mbit/s) a Finsko (pro 
Triple play), kde ceny vzrůstají v rozsahu od 15,7 % 
a 46,9 %. Kromě toho se ve Velké Británii ceny zvý-
šily dokonce u všech čtyř relevantních košů.

Ceny z podzimu 2015 v kostce
Přiblížení z října 2015 přináší obrázek 3, který 
klasifikuje pozici zemí EU ve 4 skupinách produktů. 
Pro každou skupinu a rychlosti koše se pomocí 
stanovené metody shlukování (clustering) bere 
v úvahu cena nejlevnější nabídky, která je dispozi-
ci. Pro detailnější srovnávání jsou uváděny pouze 
výsledky rychlostních košů nad 8 Mbit/s.

Obr. 1  
Vývoj cen za vysokorychlostní 

přístup v EU28 mezi rokem 2012 
a říjnem 2015 (nejnižší nabídnuté 

ceny EUR vyjádřené v paritě kupní síly 
se zahrnutím DPH).

Obr. 2  
Vývoj cen samostatných produktů 
a Triple Play v jednotlivých zemích 

v období únor až říjen 2015 
(dle nejnižších cen, vyjádřeno 

v EUR/PPP, včetně DPH)
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Kdo je ve třídě nejlepší?
Při pohledu na uvedené koše přenosových rychlos-
tí a na produkty splňující standardy nejlevnějších 
nabídek Double Play a Triple Play je zřejmé, že níz-
ké ceny napříč všemi kombinacemi nabízí jen velmi 
málo zemí. V nejnižším seskupení zemí (clusteru) 
se systematicky umísťuje pouze Polsko. V úrovni 
nejnižších clusterů je ještě s některými výjimkami 
Bulharsko, Francie a Litva. V únorové analýze o po-
řadí v žebříčku nejúspěšnějších soupeřilo Bulharsko 
a Estonsko.

Ostatní trendy v nízkých cenových segmentech 
jsou již rozptýlenější:

•  Nejnižší nabídky v rozsahu 8 + Mbit/s – 
12 Mbit/s jsou systémově ovlivněny nízkým 
naceněním v Dánsku,

•  Finsko, Estonsko a Švédsko nabízí mezi rela-
tivně levnými také nabídku v rozsahu 30 + 
Mbit/s-100 Mbit/s;

•  V Maďarsku jsou levné nabídky systematicky 
udržovány nízkým naceněním samostatných 
produktů i nabídky v koši 100+ Mbit/s. Obdobná 
situace panuje v Rumunsku. Česká republika má 
navíc nízké ceny v nabídkách obou kategorií;

•  Lotyšsko nabízí nízké ceny pro vyšší rychlosti, tj. 
nad 12 Mbit/s;

•  Švédsko má skóre levných nabídek i pro samo-
statné produkty a Double Play s fixní telefonií.

Na druhé straně žebříčku je Belgie, Chorvatsko, 
Kypr, Irsko, Itálie, Malta a Španělsko, které jsou 
drahé u všech vybraných druhů nabídek. Až na ně-

kolik výjimek to samé platí pro Řecko, Lucembur-
sko, Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko. Do tohoto 
seznamu nyní přibyly i Belgie, Řecko a Nizozemsko 
(ve srovnání s únorem 2015).

Je rychlejší připojení také dražší?
Seskupení zemí podle nejlevnějších nabídek 
také dává možnost nahlédnout do vztahu mezi 
rychlostí a cenou. Z údajů uvedených výše lze 
učinit závěr, že pozitivní korelace mezi oběma 
se nejeví tak přímočará, jak by se dalo intuitivně 
očekávat. Ve skutečnosti i výsledky loňského 
šetření prokazují, že u značného počtu zemí byla 
v koších nabídek 8–12 Mbit/s a 12–30 Mbit/s ale-
spoň jedna nabídka v koši 12–30 Mbit/s cenově 
postavena níže než nejlevnější nabídka v koši 
8–12 Mbit/s. Proto v rámci dané úvahy je průměr 
nabídek EU28 rovněž nižší pro všechny čtyři typy 
nabízených služeb. Kromě toho jsou nabídky 
v koši 30–100 Mbit/s jen o málo dražší než nabízí 
nabídky koše 12–30 Mbit/s: na úrovni EU28 se 
rozsah změn pohybuje v rozmezí od 4 do 19 %, 
a rozdíl se při zahrnutí více služeb dále zmenšuje. 
U některých zemí jsou nejlevnější nabídky v koši 
30 až 100 Mbit/s dokonce ještě nižší než u koše 
12–30 Mbit/s. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nepře-
kvapuje, že pro všechny typy nabízených slu-
žeb je i několik zemí, u nichž je nabídka 30 až 
100 Mbit/s nižší než nabídka koše 8–12 Mbit/s, 
a pro tři typy balíčků nabídek je průměr EU28 
u koše 30–100 Mbit/s nižší než u koše 8–12 Mbit/s. 

Obr. 3 Zobrazuje shlukování (clustering)4 zemí, ve kterých jsou k dispozici nabídky s nejnižší cenou  
(vyjádřeno v EUR podle kupní síly včetně DPH).

Na úrovni EU28 
se rozsah změn 
pohybuje  
v rozmezí  
od 4 do 19 %
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Avšak při překročení horní hodnoty 100 Mbit/s se 
průměr EU v porovnání s koši nabídek nižších rych-
lostí(v únorové analýze z roku 2015 to bylo od 40 
do 60 % ) zvyšuje o 30 až 55 %. 

Graf shlukování zemí také ukazuje, že zejména 
v koších 8–12 a 100+ Mbit/s existuje jistý malý 
počet zemí, které mají extrémně vysoké ceny, 
např. nabídka Malty je 3násobkem průměru EU28 
a 8 násobkem nejnižší nabídky v České Republice. 
Obecně se v koších 12 až 30 a 30 až 100 Mbps 
ceny z různých zemí k sobě více přibližují.

Dále uvedené grafy porovnávají individu-
ální ceny jednotlivých zemí pro rozsahy 
12–30 Mbit/s a 30–100 Mbit/s v podrobnějším 
vyjádření. Jak již bylo uvedeno, zatímco se nabídky 
v EU28 v rozsahu těchto vysokých rychlostí pohy-
bují na hladině vyšších cen, některé země vykazují 
inverzní výsledky. V Belgii, Estonsku a Švédsku to 
potvrzují nabídky všech čtyř služeb (samostatných, 
Double play s fixní telefonií, Double play s TV 
a Triple play). V několika případech je cenový roz-
díl značný, např. ve Švédsku Double Play s nabíd-

kou TV v rozsahu 30–100 Mbit/s je o 48 % levnější, 
než v rozsahu rychlostí 12–30 Mbit/s. 

Je však skutečností, že vyšší rychlosti přicházejí 
s relativně nízkými cenovými prémiemi, což se 
dále potvrzuje v údaji vyjadřujícím cenu za jeden 
Mbit/s pro nejlevnější nabídku samostatně nabí-
zené služby přístupové rychlosti v rozsahu 8–12, 
12–30 a 30–100 Mbit/s. 

U všech typů nabízených služeb a rychlostních 
košů se na úrovni nejnižších cen pohybuje Polsko, 
a až na výjimky také Bulharsko, Francie a Litva, 
na opačné straně stojí Belgie, Chorvatsko, Kypr, 
Irsko, Itálie, Malta a Španělsko, které jsou drahé 
u všech zvolených typů nabídek. V dalších zemích 
je situace smíšená, např. v České republice, Ma-
ďarsku a Švédsku jsou samostatné nabídky cenově 
výhodné, u posledně jmenované země lze totéž říci 
o Double play s pevnou telefonii. Podobně v Dán-
sku, Finsku, Estonsku a Švédsku nabízí cenově 
dostupné koše v rozsahu 8 + Mbit/s – 12 Mbit/s, 
zatímco Lotyšsko nabízí nízké ceny pro rychlosti 
nad 12 Mbit/s.

Obr. 4  
Porovnání cen za 

vysokorychostní přístup 
v kategoriích nabídek 
samostatných služeb,  

Double play a Triple play  
(dle nejnižších nabídek 
vyjádřeno v EUR/PPP,  

včetně DPH)

Na úrovni 
nejnižších cen se 
pohybuje Polsko, 

Bulharsko, 
Francie a Litva
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Které technologie jsou levnější?
Výše uvedený obrázek 5 ukazuje, jak se umístily 
technologie xDSL45, FTTx a kabely mezi nejlevněj-
šími nabídkami v zemích EU28. 

Nejlevnější nabídky jsou v zemích EU nejčas-
těji poskytovány v technologii xDSL a tech-
nologii FTTx, méně pak v kabelových sítích. 
V kabelech se skutečně poskytuje v průměru 
jen 24 % z nejlevnějších nabídek, a to v koších 
12–30 Mbit/s a 30–100 Mbit/s. Kabelová techno-
logie je nejlevnější a nejčastější volbou nabídkou 
samostatných služeb v koši 12–30 Mbit/s, které 
relativním podílem 40 % převažují nad technologií 
xDSL (36 % případů). 

Vztah mezi nelevnějšími cenami v EU28 a vybra-
nými zeměmi na celém světě

Ve všech kategoriích služeb byly porovnávány 
nejlevnější nabídky v rychlostech v rozsahu mezi 
12 a 30 Mbit/s (vč.) v EU28 se třemi dalšími 
zeměmi (tj. Japonsko, Kanada a USA). V USA jsou 
nejdražší nabídky samostatné služby a Triple play, 
v Kanadě je nejdražší Double play s TV a s fixní 
telefonií. V Kanadě a USA se tyto nabídky rozsahu 
12–30 Mbit/s objevují častěji (39,6 % a 20 %).

Pro rozsahy 30–100 a 100+ Mbps, jsou trendy vel-
mi podobné pro všechny typy nabídek: průměr nej-
levnějších nabídek EU28 je vyšší než u japonských 
a jihokorejských nabídek, ale je ve všech případech 
výrazně nižší než nejlevnější nabídky ceny v Kanadě 
a USA: za rozsah rychlostí 30–100 Mbit/s se ceny 
v EU28 pohybují výše než v Japonsku v rozmezí 
mezi 5 a 11 % a ve srovnání s Koreou jsou o 1 až 
52 % dražší. Jsou však mezi 49 až 55 % levnější než 
v Kanadě a mezi 26 až 48 % levnější než v USA. Pro 
více než 100 Mbit/s je rozdíl oproti Japonsku a Jižní 

Koreji větší (minimálně 13 % a až 69 % ). Srovnání 
kanadských a amerických cen na druhé straně je 
podobný vývoji v rozsahu 30–100 Mbit/s: ceny 
v EU28 jsou o 30 až 49 % levnější než v Kanadě 
a mezi 27 až 45 % levnější než v USA.

Česká republika
Cena za vysokorychlostní přístup podle rychlostí 
a typu nabídky5 

V České republice jsou nejpopulárnější nabídky 
v rychlostním rozsahu 10 až 30 Mbit/s, těsně 
následovány rozsahem od 2 do 10 Mbit/s. Ten byl 
zákazníky preferován i v předchozí analýze BIAC, 
takže se jeví, že se zájem o vyšší rychlosti postup-
ně rozšiřuje. Nárůst zájmu o 31,1 % v nabídkách 
vysokorychlostního přístupu u vyšších rychlostí (tj. 
nejméně 30 Mbps) se relativně podobá průměru 
EU. Kromě toho se ukazuje, že se balíčky služeb 
nesetkávají v České republice s velkou populari-
tou, protože nabídky vysokorychlostního přístupu 
buď s fixní telefonii nebo TV, činí pouze 15,8 % ze 
všech nabídek. Dvě třetiny balíčků služeb připadají 
službě Double play s nabídkou TV; což se objemo-
vě blíží průměru EU. Balíčky jsou v průměru méně 
populární než v EU, a to jak pro službu Double 
play s pevnou telefonií tak pro Triple play, neboť 
průměr využití v EU je asi 7 × vyšší než v České 
republice. 

Obr.5  
Počet nejlevnějších nabídek podle 
typu technologie

Dvě třetiny 
balíčků služeb 
připadají službě 
Double Play 
s nabídkou TV
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Celkově se jeví, že nabídkové ceny širokopásmo-
vého připojení v České republice jsou nižší než 
průměr v EU. Ceny balíčků jsou ve vazbě na rozsah 
rychlostí asi o 10 až 40 % nižší než činí průměr 
v EU, a u nabídky samostatných produktů nad 
30 Mbit/s můžeme pozorovat ještě vyšší rozdíly. 
Pro nabídky samostatných produktů v kategorii 
nad 100 Mbit/s jsou české ceny dokonce oproti 
průměr EU o 62 % nižší. Jedinou výjimkou jsou 
nabídky balíčků v rozsahu 4–8 Mbit/s, které jsou 
23 až o 72 % vyšší než průměr EU. 

Cenový vývoj vysokorychlostního přístupu v ob-
dobí mezi rokem 2012 a únorem 2015 ukazuje, 
že se ceny samostatných produktů v nabídkách 
různých rychlostí v České republice vzájemně 
přibližovaly a v roce 2015 jsou již prakticky 
totožné. Ceny samostatných produktů zůsta-
ly rovněž v období od února do podzimu 2015 
velmi stabilní. U balíčků služeb je ovšem situace 

odlišnější: od posledního období sběru se cena 
u většiny košů nepatrně snížila (tj. mezi 1 a 10 %), 
ale za Double play s pevnou telefonii 12–30 Mbps 
a Double Play v rozsahu nad 100 Mbps lze po-
zorovat pokles o zhruba 25 %. Za zmínku však 
stojí, že ceny v koši 2–12 Mbps značně vzrostly 
(49–165 %) pro oba typy balíčků služeb včetně 
TV. V obou případech je to proto, že bývalý nej-
levnější ISP (UPC) se nyní výhradně zaměřuje na 
vyšší rychlosti a spotřebitelé si v tomto rozsahu 
rychlostí nyní mohou vybírat pouze mezi dražšími 
poskytovateli.

Konečně porovnáním nabídek balíčků služeb za 
celé období 2012-podzim 2015 se ukazuje, že ve 
všech koších nad 12 Mbit/s došlo k poklesu cen 
od 10 do 60 %, oproti koši 2–12 Mbit/s, kde došlo 
k nárůstu (tj. balíčku vč. TV), což je nejčastěji 
vysvětlováno zvýšením cen v minulém období (viz 
výše).

 
Ceny v ČR  

jsou nižší než 
průměr v EU

Obr. 6  
Česká republika: Cena za 

vysokorychlostní přístup podle 
rychlostí a typu nabídek  

(nejlevnější nabídka EUR/PPP,  
data za říjen 2015 )

Obr. 7 
 Česká republika: Vývoj 

cen širokopásmového 
přístupu (nejlevnější 
nabídka v EUR/PPP, 
data za únor 2012, 

2013, 2014, 2015  
a říjen 2015) 
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Soutěž poskytovatelů služby přístupu 
Podle počtu aktivních poskytovatelů se zdá, že 
v koších 12–30 a 30–100 Mbps panuje nespouta-
ná konkurence a kromě toho jsou Poda a Smart 
Comp poměrně levnou volbou, protože v pořadí ISP 
nabízejících střední cenovou úroveň, zaujímají druhé 
nebo třetí pořadí. K poskytovatelům nabízejícím 
střední cenovou úroveň internetových služeb patří 
Internet Home a Rio media104. Dominantní posky-
tovatel O2 dobře skóruje u samostatných produktů 
přístupu a v koších 4–8 Mbps a Double play s TV 
12–30 Mbps, nicméně v ostatních koších je jeho 
nejlevnější nabídka jednou ze dvou nejvyšších.

Změnou proti stavu v únoru 2015 je vstup ISP 
Poda na trh produktů Double play s fixní telefonií 
a Triple play a je levnou volbou v koších 12–30 
a 30–100 Mbit/s samostatných a balíčků slu-
žeb. Ale u košů nad 100 Mbps přišla na trh UPC 
s nabídkou, která je o 20 až 35 % nižší než u Poda. 
U samostatných produktů nad 100 Mbps má 
Starnet ještě dokonce levnější nabídku a stejně 
jako u poslední analýzy BIAC tento ISP vychází 
jako levná volba pro všechny samostatně nabízené 
služby s rychlostí stahování nad 8 Mbps. 

O2 dobře 
skóruje 
u samostatných 
produktů 
přístupu

Tab. 2  
Česká republika: nejlevnější  
nabídky dle jednotlivých ISP  
(v EUR/PPP, data za říjen 2015)
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Níže uvedená tabulka ukazuje, že Plug & Play se 
představuje jako nejméně nákladné technologie 
pro nižší rychlosti. FTTx je většinou nejlevnější 

možnost nabídek, s výjimkou balíčků služeb s TV 
s rychlostí nad 100 Mbps, ve kterém nabídka UPC 
kabel vychází jako nejlevnější

Obr. 8  
Seznam ISP  

zahrnutých vzorku BIAC  
v říjnu 2015

Tab. 3  
Česká republika: Technologie  

pro nejlevnější nabídky (data říjen 2015 )

Tab. 4 a 5  
Dostupné nabídky  

na českém trhu  

Rozbor dostupných  
nabídek v míře zájmu 

o služby vysokorychlostního 
přístupu v ČR/ EU28
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Německo
Ceny vysokorychlostního přístupu podle rych-
lostí a typu nabídky 

Popularita nabídek vysokorychlostního připojení 
(tj. nejméně 30 Mbit/s) dosahující růstu 24,8 % je 
v Německu nižší než činí průměr EU (30 %). Zákaz-
nický zájem se dále dělí poměrně rovnoměrně mezi 
rychlostní rozsahy 2–10 a 10–30 Mbit/s. První z nich 
(pomalá kategorie) dosahuje úrovně, která je oproti 
průměru EU vyšší o téměř 13 procentních bodů, 
popularita vyššího rozsahu je naopak nižší o více než 
9 procentních bodů. Nabízené nabídky samostat-
ných produktů nebo balíčky s mobilní telefonií jsou 
jen o něco populárnější než činí průměr EU (60 % 
oproti 54 %). S největším zájmem se setkává balí-
ček Double play s fixní telefonií. Naproti tomu jsou 
balíčky Double play s TV a Triple play s 2,4 a 4,8 
procentními body méně žádané než v průměru EU. 

Při pohledu na ceny vysokorychlostního přístu-
pu v Německu je patrné, že nejlevnější nabídky 
samostatných služeb a Double play s fixní telefo-
nii jsou systematicky levnější než v průměru EU. 
U samostatně nabízených služeb je rozdíl poměrně 
omezený, tj. s maximem asi 10 % s výjimkou nabí-

dek s rychlostí nad 100 Mbit/s, pro něž je německá 
cena o 24 % nižší než v průměru EU. V kategorii 
Double play s fixní telefonií jsou rozdíly tohoto 
řádu jsou obdobné a pohybují se v rozmezí 16 až 
32 %. V kategorii Triple play však nelze skuteč-
ný trend vysledovat: Ceny v populárním rozsahu 
rychlostí 12–30 Mbps jsou o 10 % nižší než průměr 
EU, ale v rozsahu rychlostí jen těsně nad jsou již 
o 12 % vyšší, přičemž německá nejlevnější cenová 
nabídka při rychlostech nad 100 Mbit/s se téměř 
rovná průměru EU.

Vývoj cen vysokorychlostního připojení 
Vývoj u všech tří uvedených kategorií (Samo-
statné, Double play s fixní telefonii a Triple play) 
potvrzuje, že se ceny nabídek s rychlostí nad 
100 Mbit/s mezi rokem 2012 a podzimem roku 
2015 podstatně snížily a to v rozmezí 12 až 20 %. 
Pokud se zaměříme na kategorie nižší rychlosti, je 
zřejmé, že ceny Triple play vzrostly: navzdory men-
šímu poklesu od posledního období sběru dat jsou 
ceny stále ještě vyšší o 17–32 % než v roce 2012. 
V populární kategorii Double play s fixní telefonii 
se nabídky nižších rychlostí nadále zlevnily (srov. 
rozsah 2–12 Mbps: -22 %), ale ostatní zůstaly 
stabilní.

Ceny 
v populárním 
rozsahu 
rychlostí 
12–30 Mbps 
jsou o 10 %  
nižší než  
průměr EU

Obr. 9 
Německo: Cena za 
vysokorychlostní přístup 
podle rychlostí a typu nabídky 
(nejlevnější nabídka v EUR/PPP, 
data říjen 2015)
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Soutěž poskytovatelů služby přístupu 
ISP Vodafone / Kabel Deutschland je pro všech-
ny kategorie rychlosti v Triple play segmentu 
nejlevnější. Ceny jsou vůči druhému nejlevnější-
mu ISP nižší o 13 až 32 %. Další tak jasný trend 
pro nabídky samostatných produktů a Double 
play s fixní telefonií nelze pozorovat. Ve dvou až 
třech případech se řadí mezi nejlevnější další ISP 
s výjimkou Deutsche Telekom. Deutsche Telekom 
vychází v téměř všech nabídkách jako nejdražší. 
Pro nabídky nad 100 Mbit/s a v rozsahu rychlostí 
8–12 Mbit/s se systematicky jeví jako nejlevnější 

volba technologie klasický kabel. xDSL přebírá 
tuto pozici v oblasti rychlosti 4–8 a 12–30 Mbit/s, 
a technologie FTTx je důsledně nejlevnější v rozsa-
hu rychlostí 30 až 100 Mbit/s.

Tabulka 6 uvádí základní přehled nabídek do-
stupných na německém trhu a v EU s rozdělením 
nabídek podle košů rychlostí, použitých technologií 
a typu nabídky. Tabulka 7 vyjadřuje míru zájmu 
o nabídky v Německu a EU v dělení podle rozsahu 
rychlostí a podílu domácností na fixním vysoko-
rychlostním přístupu při specifickém typu nabídky.

Deutsche 
Telekom vychází 

v téměř všech 
nabídkách jako 

nejdražší

Obr. 10  
Německo: Vývoj cen ve 

vysokorychlostním přístupu 
(nejlevnější nabídky v EUR/PPP, 
data za únor 2012, 2013, 2014, 

2015 a říjen 2015)

Tab. 6 a 7  
Přehled nabídek  

dostupných na německém trhu a v EU

Míra zájmu o nabídky  
v Německu a EU
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Závěr
Zpráva předložená Evropskou komisí se zaměřila 
na analýzu a porovnání nabídek služeb vysoko-
rychlostního přístupu v segmentu maloobchodu 
s využitím širokého rozsahu sběru dat shromáž-
děných od 21. září 2015 do 10. října 2015. Studie 
identifikuje nejlevnější nabídky zařazené podle 
typu nabízené služby, definovaných košů rozsahů 
přenosových rychlostí a porovnává ji mezi zeměmi 
EU. Soubory finančních a technických parametrů 
stanovených pro všechny typy nabídek umožnily 
provést kalkulaci celkové ceny, kterou zákazník 
zaplatí za svůj měsíční účet. 

Klíčová zjištění 
Ze sběru dat pro BIAC z celé EU vznikly bohaté 
datové sady, z nichž lze vyvodit několik postřehů:

•  Mezi rokem 2012 a podzimem 2015 se ceny všech 
typů nabízených služeb a pro všechny rychlostní 
koše na úrovni EU28 snížily, byť v různé míře.

•  Ceny za přístup s rychlostí pod 30 Mbit/s se od 
roku 2012 snížily, ale v menší míře než ceny za 
vysokorychlostní připojení nad 30 Mbps a od 
roku 2014 také nad 100 Mbit/s.

•  Nadále přetrvávají velké cenové rozdíly mezi 
zeměmi i přes částečně pozitivní vývoj v nejdraž-
ších zemích EU. 

•  K nabídkám v koši 12–30 Mbit/s se úrovní 
postupně připojují nabídky v rozsahu rychlostí 
30–100 Mbit/s s tím, že za vynaložené peníze již 
poskytují dobrou hodnotu. Nabídky nad rych-
lostí 100 Mbit/s zůstávají obecně velmi drahé. 

•  Při vyjádření měsíčních cen za přístup jako pro-
centa z příjmu per capita, vedoucí pozici zaujíma-
jí Francie, Litva, Finsko a Německo, které za fixní 
vysokorychlostní přístup utratí méně než 1,40 % 
příjmu per capita (EU v průměru 1,90 %).

•  31 % nabídek poskytují dominantní provozova-
telé, ti však nabízejí nejlevnější produkt jen asi 
v 10 % případů. Oproti minulé analýze BIAC je to 
značný pokles, a to o 20 %. Jak se jeví, dominant-
ní operátoři častěji dávají nejlepší nabídky pro 
služby Triple Play a Double play s Tel nabídkami. 

•  Téměř 3 ze 4 nejlevnějších nabídek v koši 30 
až 100 Mbps jsou nabídky zajišťované pro-
střednictvím technologie FTTx. V koši nižších 
rychlostí (12–30 Mbps)zaujímá FTTx společ-
ně s xDSL zhruba 2. místo ze 3 nejlevnějších 
nabídek. V tomto koši vychází stále častěji 
jako nejméně nákladná technologie klasických 
kabelů. 

•  Nabídky nižších rychlostí se dle míry zájmu ale 
oproti předpokladům zdají být u spotřebitelů 
stále populární. Pro rychlosti nad 30 Mbit/s re-
lativní počet nabídek jasně převyšuje poptávku. 
Tyto informace tak dále potvrzují poslední pozo-
rování, že mnozí spotřebitelé nemigrují na vyšší 
rychlostní produkty jen proto, že jsou k dispozici.

•  Nabídky nižších přenosových rychlostí v EU jsou 
v průměru podstatně levnější než v USA a Kana-
dě. Nad 30 Mbit/s již ale Japonsko a Jižní Korea 
přicházejí v průměru s nižšími ceny než v EU28. 
Cena nejlevnějších nabídek 30–100 Mbit/s je 
v průměru o 8 % vyšší než v Japonsku a o 29 % 
vyšší než v Jižní Koreji. Tento rozdí se dále zvět-
šuje u nabídek nad 100 Mbit/s (tj. V průměru 
o +57 % ve srovnání s Japonskem a +40 % ve 
srovnání s Jižní Koreou).

•  Pro koše 30–100 a 100+ Mbit/s jsou trendy vel-
mi podobné pro všechny typy nabídek: průměr 
nejlevnějších nabídek EU28 je vyšší než u japon-
ských a jihokorejských nejlevnějších nabídek, ale 
ve všech případech výrazně nižší než nejlevnější 
nabídky cen v Kanadě a USA.

Ceny všech typů 
nabízených 
služeb na  
úrovni EU28  
se snížily

Poznámky:
1/  „Vysokorychlostní přístup k internetu“ je definován jako služba umožňující trvalý přístup přenosovými rychlostmi 

vyššími než 144 kbit/s  
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-trends-european-broadband-markets-2014).

2/  Údaje jsou shromažďovány od největších ISP, kteří celkem pokrývají 90 % trhu v dané zemi (s max. 8 ISP v zemi). 
V některých zemích (Česká republika, Litva a Rumunsko)bylo zjištěno, že z důvodu významné fragmentace trhu byl 
počet ISP globálně reprezentujících alespoň 80 % celkového trhu extrémně vysoký. Aby byl údaj pokud možno

3/  Typy nabídek služeb: samostatné služby vysokorychlostního přístupu; Double play s fixní telefonií; Double play 
s TV; Triple play v balíčku s fixní telefonií a TV. 
Typy 8 košů podle přenosových rychlostí: 144+kbit/s – 1 Mbit/s, 1+Mbit/s – 2 Mbit/s, 2+Mbit/s – 4 Mbit/s, 4+ 
Mbit/s – 8 Mbit/s, 8+ Mbit/s – 12 Mbit/s, 12+ Mbit/s – 30 Mbit/s, 30+ Mbit/s – 100 Mbit/s, 100+ Mbit/s. 

4/  Shlukování se provádí s použitím metody shlukování cílů „K-Means clustering“, což je způsob klasifikace objektů 
a slouží k třídění jednotek do clusterů (shluků) tak, aby si jednotky náležící do stejné skupiny byly podobnější než 
objekty z ostatních skupin. V grafu jsou jednotlivé shluky centrovány kolem těžiště shluku a rozměr shluku znázor-
ňuje počet pozorování příslušejících k danému.

5/  Termín rychlost odkazuje na (maximální) rychlost nabídky pro stahování, jak inzerovali na webových stránkách IPS



2 0 1 6  |  44 0  | 

Harmonizace nebo centralizace?
(zamyšlení nad druhou revizí 
regulačního rámce)
Stalo se už pravidlem, že regulační opatření, kterými je upraveno podnikání v prů-
myslu elektronických komunikací, jsou pravidelně podrobovány revizi. Tato pra-
videlná prověrka je nezbytná, protože dynamika, se kterou se vyvíjejí elektronické 
komunikace a která je tažena novými technologiemi, novými službami a rostoucí 
poptávkou, je mimořádná. Krátká exkurze do nedávné historie evropské regulace 
elektronických komunikací ukazuje dvě základní a do jisté míry protichůdné ten-
dence. Za prvé je to silný tlak na co nejširší otevření trhu konkurenci, za druhé je to 
směřování ke stále silnější centralizaci regulačních rozhodnutí. Nová revize regulač-
ního rámce tyto tendence potvrzuje.

Ladislav Chrudina
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Na začátku byl telefon. Které datum by mělo být 
považováno za počátek telefonie nelze jednoznačně 
určit, ale můžeme se spokojit tím, že v českých ze-
mích byla první soukromá linka zprovozněna v roce 
1881. Byla to jen linka mezi bytem továrníka a fab-
rikou, samozřejmě nešlo ještě o síť s více účastníky, 
ale byl to telefon. Odvětví hlasové telefonie bylo po 
celá desetiletí od svého vzniku až do osmdesátých 
let minulého století, tedy více než 100 let, poklid-
nou veřejnou službou ve znamení státního mono-
polu (přesněji regálu-výsadního privilegia, odtud 
anglické označení incumbent, tedy držitel určitého 
postu, benefitu). V Evropě se vytvořil velmi rigidní 
model na bázi státní poštovní služby, označovaný 
zkratkou PTT (pošta, telegraf, telefon)1. Jediná vý-
jimka (Finsko) na věci nic neměnila. Nicméně v osm-
desátých letech se situace začala měnit. Souviselo 
to s nástupem nových technologii a také přebytkem 
finančních zdrojů, které monopolní odvětví poměr-
ně lehce generovalo. Paradoxní je, že tyto přeby-
tečné zdroje vznikaly převážně na severoamerickém 
kontinentu. V Evropě stačila výnosy PTT odsávat 
věčně ztrátová poštovní služba a pokud něco zbylo, 
tak si to vzal věčně hladový erár a tak telefonní 
sítě byly spíše podfinancované. Spolu s rostoucí 
kupní silou obyvatelstva a tím pádem i poptávkou 
po hlasových službách (internet v tom ještě nehrál 
velkou roli) to vytvořilo příznivý koktejl pro investice 
do odvětví. Jenže těm stála v cestě institucionální 
strnulost starých PTT. Mělo-li se něco stát, musel 
být otevřen vstup do odvětví jiným subjektům, než 
byla státní (poštovní) správa. Jinými slovy musel být 
rozbit monopol PTT, musel být liberalizován trh.

Prvním balíčkem opatření, který naznačoval 
cíle směřující k liberalizaci telekomunikačního 
trhu, byly směrnice vydané na přelomu tisíciletí, 
zejména směrnice 97/33/ES ze dne 30. června 
1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem 
zajistit univerzální službu a interoperabilitu. 
Směrnice 97/33/ES stanovila okruh povinností, 
které by měly být uloženy podnikům s významnou 
tržní silou, zejména: průhlednost, nediskriminace, 
oddělené účetnictví, přístup a regulace cen včetně 
nákladové orientace. Dne 26. února 1998 vstou-
pila v platnost Směrnice 98/10/ES o uplatňování 
otevřeného přístupu k síti (ONP) pro hlasovou 
telefonii a o univerzální službě v oblasti teleko-
munikací v konkurenčním prostředí. A konečně 
5. června 1992 byla vydána směrnice 92/44/
EHS o uplatňování otevřeného přístupu k síti pro 
pronajaté okruhy. To jsou jen ta nejdůležitější re-
gulační opatření, která předznamenala další vývoj. 
Současně s tím byly zakládány nezávislé národní 
regulační orgány. V České republice vznikl regulač-
ní úřad již v roce 1993, nejdříve jako sekce resort-
ního ministerstva, od roku 2000 již jako nezávislý 

úřad. Mezníkem liberalizace se stal 1. leden 1998, 
kdy byl v zemích EU uvolněn telekomunikační regál 
(monopol). V České republice k tomu došlo s tří-
letým zpožděním, v roce 2001. Spolu s liberalizací 
vyvstal zcela logicky požadavek nového přístupu 
k regulaci. Bylo to přirozené, v období monopolu 
PTT taková potřeba neexistovala.

Do roku 2002 byla hlavním cílem regulace teleko-
munikačních operátorů (tehdy spíše telefonních 
operátorů) jejich demonopolizace. Procesy nastar-
tované Velkou Británií v roce 1984 (vznik Oftelu, 
„privatizace“ British Telecomu a vznik duopolu 
BT a Mercury) dospěly počátkem třetího tisíciletí 
do stavu, kdy na telekomunikačních trzích jed-
notlivých zemí Evropské unie působilo stále více 
soutěžitelů, objevovaly se nové technologie (i na 
základě poptávky nových hráčů a tyto technologie 
opět iniciovaly vznik nových podnikatelů), vznikaly 
nové služby, a to nejen díky rozvoji mobilních ko-
munikací a internetu atd. Bylo zřejmé, že regulace 
již nevystačí s pouhou povinností otevírání sítí 
„incumbentů“ konkurenci.

V roce 2002, 7. března, spatřil světlo světa první 
„moderní“ regulační balíček: Rámcová směrni-
ce2, Přístupová směrnice3, Autorizační směrnice4, 
Směrnice o univerzální službě5 a Rozhodnutí 
o radiovém spektru6. K nim se připojila 12. červen-
ce 2002 Směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích7. Tento balíček opatření konstitu-
oval sektorově specifickou ekonomickou regu-
laci a ochranu koncového uživatele a měl za cíl 
podpořit rozvoj ekonomické soutěže zejména tím, 
že odstranil hlavní institucionální bariéry vstupu 
na telekomunikační trh a otevřel sítě dominantních 
operátorů (bývalých státních regálů) konkurenci. 
Balíček také naznačil, kudy se bude ubírat vztah 
národních regulátorů a Komise. Řada ustanovení 
určovala práva Komise zpochybnit a žádat změnit 
návrhy rozhodnutí národních regulačních orgánů. 
Nicméně stále byla zachována poměrně vysoká 
autonomie národních regulátorů.

V roce 2009 byla ukončena první revize regulační-
ho balíčku a vydány dvě směrnice, Směrnice o lepší 
regulaci8, kterou byly novelizovány Rámcová směr-
nice a Přístupová směrnice a Směrnice o právech 
občanů9, která novelizovala Směrnici o univerzální 
službě a další směrnice, jak je uvedeno v názvu. 
Tyto změny byly shledány jako odůvodněné 
navzdory tomu, že bylo dosaženo významného po-
kroku v cenách, nabídce, vysoké penetrace mobil-
ních služeb a rostoucí penetraci širokopásmového 
připojení. Hlavním důvodem byla nutnost spravo-
vat efektivněji radiové spektrum, zjednodušit pro-
ces analýz trhu, posílit postavení uživatele a zvýšit 

Do roku 
2002 byla 
hlavním cílem 
demonopolizace
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bezpečnost. Zdůrazněným zájmem a důvodem 
pro změnu bylo zlepšení konzistentnosti regulační 
politiky členských států. A opět zde byla věnována 
mimořádná pozornost harmonizaci opatření na 
vnitřním (jednotném) trhu. Tato snaha zplodila 
nový orgán BEREC (Body of European Regulators 
for Electronic Communications). Je třeba konsta-
tovat, že to nebyl lehký proces a původní záměry 
předkladatelů, pokud jde o roli BEREC, byly mno-
hem ambicióznější, než se nakonec podařilo prosa-
dit. Proti záměru vytvořit evropského super-regu-
látora, který by řešil všechny hranice překračující 
otázky včetně harmonizované správy radiového 
spektra, se zvedl silný odpor ze strany národních 
regulátorů a následně členských států. Předklada-
telka, komisařka Vivian Reding, nakonec musela ze 
svého záměru slevit. Původně zamýšlený evropský 
super-regulátor tak nevznikl a místo toho vzniklo 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací BEREC ze zástupců 
národních regulátorů. Základním cílem BEREC je 
podporovat vzájemnou spoluprací vnitrostátních 
regulačních orgánů k dosažení cílů regulačního 
rámce. BEREC je vybaven Kanceláří (BEREC Office), 
o 27 zaměstnancích, která sídlí v Rize v Lotyšsku. 
Je třeba konstatovat, že koncept BEREC, tak jak se 
realizoval, je na hony vzdálen původní představě 
a lze ho označit za užitečnou a efektivní alternativu 
k původnímu značně megalomanskému záměru. 
Pokud má čtenář pocit, že tím vše skončilo, tak se 
mýlí. Myšlenka na super-regulátora žije dál.

V současné době probíhá druhá revize regulačního 
balíčku. Tento proces začal zhruba před rokem, 
v září 2015 a rok na to, 14. září 2016, byly doku-
menty předloženy Evropskou komisí Evropskému 
parlamentu a Evropské radě k projednání. Jde cel-
kem o pět dokumentů10, z nichž budeme komento-
vat dva, a to Návrh směrnice o Evropském kodexu 
o elektronických komunikacích a Návrh směrnice 
o ustavení Orgánu evropských regulátorů elek-
tronických komunikací BEREC. Dokumenty jsou 
dostupné na adrese ec.europa.eu.11 V tomto článku 
nejde o souhrnný komentář obsahu navrhovaných 
změn. Zaměřím se pouze na vybrané návrhy, které 
podle mého názoru dávají odpověď na otázku, 
zda revize přináší další centralizaci nebo naopak 
decentralizaci výkonu regulace na orgány Unie. 
Na tomto místě je důležité zdůraznit, že následu-
jící komentáře jsou mým osobním stanoviskem 
a nelze je v žádném případě ztotožňovat s pozicí 
orgánů, zejména ICTU, s nimiž spolupracuji.

Harmonizace a jednotný trh 
Jednotný trh, zejména ten digitální, se stává pro 
Evropskou komisi zaklínadlem, uhlířskou vírou12. 
Chtějí, aby se věřilo tomu, v co věří oni a tahle víra 
je zdá se nezlomná. Co je to vlastně ten jednot-
ný trh. Smlouva ES z roku 1957 o tom mluví jako 
o čtyřech svobodách, volný pohyb zboží, volný 
pohyb služeb, volný pohyb osob a volný pohyb 
kapitálu. I přes obrovský posun vpřed nic z těchto 
svobod nefunguje (a stěží může fungovat) sto-
procentně. V případě regulace elektronických 
komunikací jde však zejména o snahu odstranit 
překážky v pohybu služeb. Na ostatní tři svobody 
nemá regulace v elektronických komunikacích vliv. 
Ve zdůvodnění k návrhu Směrnice se píše: „Je zde 
mnoho hranice překračujících aspektů, které vyža-
dují konzistentní regulaci napříč členskými státy. 
Unijní orgán s takovými aspekty se může vypo-
řádat lépe než individuální členské státy. To platí 
obzvláště pro služby jako je M2M. Tyto služby musí 
být zajišťovány takovým způsobem, aby mohly 
‚bezešvě‘ překračovat národní hranice. Stále také 
existující národní bariéry v hranice překračujících 
obchodních službách.“

Je nebo není podmínkou pro „bezešvé“ fungová-
ní hranice překračujících komunikačních služeb 
nadnárodní (unijní) regulátor? Komise, nebo mi-
nimálně autoři předlohy, věří, že ano a jako přímý 
účastník diskuzí kolem návrhu BEREC v roce 2009 
musím potvrdit, že v tom jsou vzorně konzistentní. 
Nevěří, že postačí dohodnout pro konkrétní služby 
regulační nástroje přijaté národními regulátory 
v rámci jejich kompetencí. Nechtějí se spolehnout 
na to, že takové nástroje národní regulátoři jsou 
schopni vyvinou a dodržet. Proto navrhují, aby byl 
BEREC oprávněn identifikovat nadnárodní trhy 
a nadnárodní poptávku (čl. 63 a 64 návrhu), a to 
i v případě, že trh je národní. BEREC by v takovém 
případě mohl přijmout doporučení pro národní re-
gulátory, jak mají přijmout společný postup, který 
by uspokojil nadnárodní (v textu se používá slovo 
„transnational“) poptávku. To ovšem může BEREC 
i nyní. Nově je však navrhováno rozšířit pravomoc 
Komise, která by mohla ve spolupráci s BEREC 
stanovit harmonizované technické specifikace 
pro velkoobchodní přístup k uspokojení přeshra-
niční komunikace, speciálně pro obchodní služby 
v případech, kdy neexistence takových nástrojů 
brzdí společný trh. Tyto specifikace by mohly být 
mezi konkrétní nápravná opatření doplněny Komisí 
v procesu nazvaném „double lock“.

Jednotný trh se 
pro Evropskou 

komisi stává 
zaklínadlem
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Oč jde? Jde o novou pravomoc komise vetovat ná-
vrh nápravných opatření (ve shodě s BEREC) spo-
lečně s návrhem vlastních nových opatření. Tato 
pojistka (double lock) umožní Komisi společně 
s BEREC formulovat, pokud dojdou k přesvědčení, 
že je to nutné pro rozvoj společného trhu, vlastní 
nápravná opatření bez ohledu na výsledky analýzy 
národního trhu. Rizika této „dálkové“ regulace jsou 
zřejmá. Stanovování dalších nápravných opatření, 
kdy na jednom národním trhu není identifikováno 
selhání, či soutěžní překážka představují administ-
rativní zátěž a nikoliv nápravu selhání trhu. Přínos 
této nové pravomoci Komise není zřejmý, existuje 
tu spíše vážná pochybnost, zda to bude fungovat 
ve prospěch trhu. Spíše to komplikuje proces při-
jímání nápravných opatření. Tak či tak je to jasný 
směr k další centralizaci regulace.

Sdružení evropských regulačních orgá-
nů v oblasti elektronických komunikací 
BEREC
Jak jsem již uvedl, při první revizi regulačního rámce 
v roce 2009 se kolem poslání a pravomocí BEREC 
se odehrál poměrně tuhý boj. Tehdy představitelé 
Komise ustoupili názoru národních regulátorů. Nyní 
však téma znovu otevírá na základě vyhodnocení 
činnosti BEREC. Nicméně tato hodnocení nevyzní-
vají jednoznačně pro změnu statutu BEREC, spíš 
upozorňují na to, že by záběr agentury mohl být 
širší. Určité stručné a podle mého názoru výstižné 
hodnocení současného stavu nalezneme v kapitole 
3 Návrhu Směrnice o založení BEREC v podkapitole 
Impact assessment, kde jsou komentovány do-
pady čtyř možných variant budoucího uspořádání 
BEREC. U prvního scénáře, tj. zachování současného 
stavu, je uvedeno: „(na toto uspořádání) má vliv 
nedostatečná harmonizace kompetencí národních 
regulačních orgánů. Je to dáno tím, že zákonodárce 
dal BEREC kompetence, které nejsou harmonizová-
ny (které se nevyskytují) na národní úrovni, jako je 
např. řešení hranice překračující spory.“ Je to do jisté 
míry pravda, BEREC jako Sdružení regulátorů má 
jen ty kompetence, které mají národní regulátoři. 
Proč však nelze rozšířit a harmonizovat kompetence 
národních regulátorů, když v případech regulace 
národního trhu jsou kompetence detailně vyjmeno-
vány Směrnicemi se již neříká.

Jak jsem již naznačil, návrh vyhodnocuje čtyři 
možné scénáře dalšího řešení BEREC. Je třeba pře-
deslat, že všechny čtyři scénáře jsou poměřovány 
ke kritériu, které je nezpochybněno: nadnárodní 

jednotný trh potřebuje jednotnou regulaci a ko-
mise potřebuje silný úřad s řadou kompetencí nad 
národními regulátory.

První varianta je, jak je uvedeno výše, zachovaní 
současného stavu. 

Druhá varianta navrhuje posílit poradní roli a rozší-
řit kompetence. Tato varianta předpokládá úpravu 
stávajícího fungování na základě zkušeností z regu-
lací v uplynulých letech a posílení role národních 
operátorů tím, že se vytvoří minimální soubor 
kompetencí, které by měli národní operátoři mít 
na území celé Unie. To je návrh nejbližší tomu, co 
uvádím výše, nicméně není doporučen.

Třetí varianta by k tomu co již obsahuje varianta 
druhá přidala další kompetence a úkoly pro BEREC, 
zejména pravomoc stanovovat závazná opatření 
na nadnárodních trzích a vzorové smlouvy, a dále 
tzv. kvazi závazné pravomoci při určování postupů 
zohlednění nadnárodních trhů do návrhů náprav-
ných opatření národní tržní regulace (již zmíně-
ný double lock systém), stanovení jednotných 
terminačních poplatků a doporučení v řadě dalších 
oblastí. Základní rozdíl proti druhé variantě je, že 
z konzultačního orgánu vydávajícího nezávazná do-
poručení na základě shody národních regulátorů by 
se stal orgán, který by ve spolupráci s Komisí mohl 
vydávat závazná stanoviska a nápravná opatření, 
tedy přímo regulovat. Jde o zřetelnou centraliza-
ci rozhodování a to nikoliv jen té části, která se 
týká přeshraničních trhů. Je třeba si uvědomit, že 
double lock by blokoval přijetí i těch nápravných 
opatření, která se týkají pouze národního trhu.

Čtvrtá varianta završuje celou snahu a původní zá-
měr z roku 2009 na vytvoření plnohodnotné unijní 
regulační agentury.

Preferovaná je třetí varianta, která by byla za-
bezpečena institucionálně jako decentralizovaná 
unijní agentura. Návrh samozřejmě obsahuje 
organizační strukturu a procedury agentury, ale 
to už by přesahovalo záměr tohoto článku. Nám 
jde o základní otázku. Cui bono? V čí prospěch? 
Pomůže to opravdu rozvoji evropského digitálního 
trhu. Nebo je to jen další úřad? Podle mého názoru 
je správná ta druhá odpověď. Je to o to horší, že 
autoři znají jiné řešení. Je to druhá varianta. Přitom 
tato varianta je nejbližší principům subsidiarity, na 
nichž je právo EU založeno.13 Tak proč váhat?

Proč nelze 
rozšířit 
a harmonizovat 
kompetence 
národních 
regulátorů již 
BEREC neříká
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Správa rádiového spektra.
Návrhy regulace rádiového spektra představují 
pravděpodobně jednu z nejkonfliktnějších částí 
nové legislativy. Předkladatelé vychází z nesporné-
ho faktu, že význam rádiového spektra, společně 
s tím jak se rozšiřuje jeho využití díky novým tech-
nologiím, výrazně roste. Regulace z roku 2002 dala 
vzniknout dvěma poradním orgánům složených 
ze zástupců členských států a Komise, Výboru pro 
rádiové spektrum a Skupina pro politiku rádiové-
ho spektra. Nicméně rozhodující pravomoce při 
řízení rádiového spektra byly ponechány národním 
regulátorům. Tato nezávislost a určitá flexibilita 
národní regulace byla fakticky potvrzena při revizi 
regulačního rámce v roce 2009. A zde nastává zají-
mavý moment. V analýze regulačního rámce, která 
má být zdůvodněním nutnosti jeho další revize, 
stěží naleznete argumenty ve smyslu „toto uspo-
řádání se neosvědčilo z těchto a těchto důvodů 
a je překážkou dalšího efektivního využití spektra“. 
Namísto toho nalézáme jiný argument: „na rozdíl 
od regulace přístupu, která podléhá procedurám 
podle Článku 7, není na úseku politiky rádiové-
ho spektra a obzvláště práv užití spektra žádné 
opatření umožňující posouzení návrhů národních 
opatření z úrovně EU“. 

Připomeňme si, že Článek 7 Rámcové směrnice 
stanovuje postupy pro upevnění vnitřního trhu, 
a to při přijímání opatření vymezení a analýzy 
relevantních trhů, povinností pro operátory s vý-
znamnou tržní silou a rozsah univerzální služby. 
Ukládá povinnost pro národní regulační orgány 
„průhledným způsobem spolupracovat mezi sebou 
navzájem a s Komisí“ a „usilovat zejména o to, aby 
se shodly na nástrojích a nápravných opatřeních, 
které nejlépe vyhovují při zvládání konkrétních 
situací na trhu“. Nikde však není doloženo, že by 
absence tohoto mechanismu v případě spolupráce 
v oblasti řízení rádiového spektra vedla k nespolu-
práci národním orgánům či dokonce ke konfliktům 
a neefektivnímu chování. Aby se tomu zabránilo, 
navrhuje se v článku 35 revidovaného regulačního 
rámce „peer review process“ (proces vzájemného 
zhodnocení), podle kterého by většina záměrů ná-
rodních regulátorů při správě spektra byla posuzo-
vána (a schvalována) novou agenturou EU, kterou 
by se měl stát zásadně nově přetvořený BEREC 
s výrazně rozšířenou pravomocí a působností. 

V souladu s uhlířskou vírou, že pouze unifikace 
pravidel a jejich jednotná exekuce Komisí zaručí 
jednotný trh (který prý je podmínkou blahobytu), 
se tak přesouvá značná část pravomocí při správě 
spektra na EK. Přesněji řečeno, pravomoce zůstá-
vají, ale jsou podrobeny supervizi v procesu peer 
review. Je to opravdu ta správná a hlavně jediná 

cesta, jak harmonizovat správu spektra v prostoru 
evropského vnitřního trhu? Odpověď není snadná.

Nepochybně unifikace a zejména centralizace 
rozhodování o spektru vyhovuje globálním ope-
rátorům. To usnadní komunikaci s regulátorem, 
ušetří náklady. Chování rozhodovatelů může být 
průhlednější, předvídatelnější. Všichni se nakonec 
budou chovat a hlavně rozhodovat stejně. Ale také 
pomaleji. Objasněme si, o co v návrhu jde. Jak již 
bylo řečeno jedná se o tzv. „peer review process“ 
který předchází vydání práv ke spektru národním 
regulátorem, a to v těchto případech:

a)  podmínky udělení individuálních práv pro limito-
vaný počet uživatelů,

b)  kriteria způsobilosti uchazeče o přidělení práv,
c)  výše poplatků za udělení práv ke spektru ev. 

práv na instalaci zařízení,
d)  dobu trvání práv a podmínky pro jejich obnovení,
e)  jakákoliv opatření na podporu hospodářské 

soutěže,
f)  podmínky postoupení, převodu obchodování 

a pronájmu práv, sdílení práv a infrastruktury,
g)  parametry pokrytí.

V těchto případech je národní regulační orgán 
podle návrhu povinen informovat BEREC, Komisi 
a ostatní regulátory před udělením práv. Národní 
regulátor je povinen zohlednit stanoviska výše 
jmenovaných subjektů.

Komplikovanost a problematičnost opatření je 
zřejmá a zdá se, že proces je ušit trochu horkou 
jehlou. Jestliže jedním z cílů je zvýšit míru harmo-
nizace rozhodnutí národních regulátorů pro-
střednictvím BEREC (k tomu byl ustaven), proč je 
najednou stanovisko BEREC postaveno na úroveň 
stanoviskům (vzájemně nezkoordinovaným) 
ostatních národních regulátorů? Teoreticky může 
nastat situace, kdy se dotčený národní regulátor 
se bude potýkat s názory nejen BEREC a Komise 
(proč, když Komise by měla vycházet z podkladů 
BEREC?), ale také 26 národních regulátorů. Zdá 
se, že „peer review proces“ je mimo realitu života 
a vznáší se tak jako biblický Duch nad vodami. 
Jenže ten nakonec oddělil vody a zemi a vytvořil 
pevnou půdu pod nohama. Aby to nebylo tak pros-
té dodejme, že návrh opatření upravený o komen-
táře podléhá dalšímu „peer review“ procesu až je 
dosaženo shody. A nyní perlička nakonec. Podle 
návrhu může národní regulátor požádat (ucházet 
se, hledat) o podporu u BEREC. Takže formálně 
nejsou práva národních regulátorů vydávat indivi-
duální oprávnění k určitým kmitočtům rádiového 
spektra dotčena, na druhé straně je jejich rozhodo-
vání zkomplikováno tak, že se proces stává velmi 

Proces je ušit 
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neprůchodným a uvolnit ho zřejmě může jen těsná 
a vstřícná spolupráce s BEREC. Jde o harmonizaci? 
Nebo jde o centralizaci? 

Samozřejmě, existuje a vždy bude existovat 
rozdílný pohled na potřebnou míru harmonizace 
a centralizace rozhodování v případě tak unikát-
ního trhu, jakým EU je. A to platí nejen v oblasti 
elektronických komunikací. Jsem však přesvědčen, 
že náklady, které provází unifikaci, harmonizaci 
a centralizaci (a které nepochybně vznikají), je nutno 
porovnávat s reálnými efekty, a také, a to zejména, 
s potencionálními ztrátami efektů volby. Vzniká 

tu totiž paradoxní situace, kdy je na jedné straně 
silná snaha (a do značné míry i úspěšná) eliminovat 
monopol podnikatelů na trhu a na druhé straně se 
upevňuje a rozšiřuje monopol vládnoucí byrokracie. 
Opět nutno podotknout, že úspěšně (bohužel, třeba 
dodat). Přitom se opomíjí, že monopol byrokracie 
je pro svobodu, možnost volby, stejně nebezpečný 
jako monopol podnikatelů. Pojem „vládní selhání“ 
a jeho příčiny související se silnou angažovaností 
vlád (byrokracie) v ekonomickém sektoru je dobré 
mít vždy na paměti. Je vždy dobré si klást otázku, 
zda cílů nejde dosáhnout jinou, méně byrokratickou 
(nejlépe nebyrokratickou) cestou. 

Poznámky:
 1/  Na americkém kontinentu se vyvinul odlišný systém, kterému dávaly podobu soukromé podniky Bell Systems, ale 

o tom tento článek nepojednává.
 2/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES. ze dne 7. března 2002. o společném předpisovém rámci pro 

sítě a služby elektronických komunikací
 3/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických 

komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení 
 4/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektro-

nických komunikací 
 5/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživa-

telů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací 
 6/  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března. 2002 o předpisovém rámci pro poli-

tiku rádiového spektra v Evropském společenství
 7/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů 

a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 
 8/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 

2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES 
o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 
2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

 9/  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 
2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 
2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) 
č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu 
zájmů spotřebitele

10/  Communication – Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society 
Communication – 5G for Europe: An Action Plan and accompanying Staff Working Document 
Proposed Directive establishing the European Electronic Communications Code 
Proposed Regulation establishing the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 
Proposed Regulation on the promotion of Internet connectivity in local communities and public spaces (WiFi4EU)

11/  http://ec.europa.eu/priorities/publications/commission-paves-way-more-and-better-internet-connectivity-all-
-citizens-and-businesses_en

12/  Možná stojí za to připomenout, jak toto rčení o uhlířské víře vzniklo. Je to německá zkazka o uhlíři pálícím dřevěné 
uhlí v milířích v hlubokém lese. Navštíví ho čert oblečený za biskupa a ptá se ho, v co věří? A on mu na to odpoví, že 
věří v to, v co věří církev. Čert se ptá dál. A v co věří církev? To uhlíře nezaskočilo a odpověděl: V to, v co věřím já. 

13/  princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má 
odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat 
jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje

Vždy bude 
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Celkem se na výstavě IFA 2016 v Berlíně sešlo 

1 823 vystavovatelů (+13%) a představilo své 

nejnovější produkty na výstavní ploše 158 tisíc m2 

(+5%). Nejdůležitější světový veletrh spotřební 

a domácí elektroniky skončil očekávaným obje-

mem objednávek ve výší 4,5 miliard EUR a účastí 

240 tisíc návštěvníků, kteří byli vzrušeni rozma-

nitostí inovací. Tímto úctyhodným úspěchem 

položila IFA 2016 dobré základy pro silný konec 

obchodního roku.

“IFA byla schopna opět stavět na svém postavení 

vedoucího veletrhu pro průmysl a obchod a skvělé 

platformy pro objednávky. Počet inovací a před-

stavených nových produktů byl téměř nekonečný. 

Proto je příspěvek IFA k pozitivním trendům v těch-

to odvětvích odpovídajícím způsobem velký. IFA je 

světově jedinečná platforma pro propagování po-

zitivní obchodní výkonnosti. Skutečnost, že objem 

objednávek dosáhl 4,5 miliard EUR, je impozantní 

potvrzení jejího významu,” řekl na závěr výstavy 

Hans-Joachim Kamp, předseda dozorčí rady gfu 

Consumer & Home Electronics GmbH, společnos-

ti, která IFA organizuje.

“IFA opět podtrhla svojí roli světově nejdůležitěj-

šího místa setkání průmyslu domácích spotřebičů 

s prodejci a zákazníky. Velké množství velmi zají-

mavých inovací umožnilo velmi pozitivní odezvu. 

Jsme nesmírně uspokojeni s výsledkem, který 

předjímá silné zakončení obchodního roku,” řekl 

Dr. Reinhard Zinkann, předseda Divize domácích 

spotřebičů v asociaci ZVEI a prezident Evropského 

výboru výrobců domácích spotřebičů (CECED).

IFA znovu ukázala jak jsou veletrhy opravdovým 

“podnikáním lidí”. Dr. 

Aktuálním tématem Internetu věcí se zabývala 

keynote Harriet Green, generální ředitelky IBM 

Watson IoT. „S nástupem pokročilých technologií, 

jako kognitivní výpočetní systémy, IoT a robotika, 

se nepochybně nacházíme v nepoutavější a nej-

transformativnější éře v historii – řada lidí ji pova-

žuje za čtvrtou průmyslovou revoluci,“ řekla paní 

Green a výstava IFA 2016 tento názor potvrdila.

Nová éra přinese bouřlivé změny, které budou 

podporovány inovací IoT. Využití senzorů bude 

zlepšovat náš vztah s fyzickým světem. Senzory 

poskytnou jeho objektům oči a uši, takže budou 

moci vnímat a lépe s námi interagovat. „Naše 

vztahy s budovami, městy, automobily, zařízeními 

a domácími spotřebiči se budou měnit“, shrnula 

paní Green. 

IFA 2016 
v nejpoutavější éře
Více zahraničních návštěvníků, více zahraničních médií, více vy-
stavovatelů a inovací než kdykoliv dříve – to jsou dobré zprávy pro 
obchod i průmysl. 

Růst 
vystavovatelů 

o 13 %

Petr Beneš
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Velkou výzvou v příštích několika letech bude sku-

tečnost, že se Internet věcí stane největším zdro-

jem dat. Zde se právě uplatní kognitivní výpočetní 

systém IBM Watson. Využití postupů machine 

learning umožní mimo jiné prozkoumávat tyto 

nové bohaté zdroje dat a generovat analýzu, která 

pomůže automatizovat činnosti, zdokonalovat de-

sign produktu, vytvářet nové služby a přijímat lepší 

rozhodnutí. Nové technologie „změní způsob, jak 

budeme žít, vyrábět a konzumovat – naruší mnoho 

našich existujících modelů pro podnikání a ino-

vace“. Zvláště zajímavé bude, jaký vliv bude mít 

IoT na život v našich domovech. IBM Watson chce 

být „orchestrátorem“ Smart Home umožněného 

IoT. Společnost zřídila v minulém roce v Mnichově 

celosvětovou centrálu pro svoje IoT aktivity, která 

zaměstnává stovky vývojářů, návrhářů a výzkum-

níků. IBM má nyní přibližně 750 patentů v obalsti 

IoT. 

Některé z významných značek v oblasti spotřební 

elekroniky a domácích spotřebičů se již na IBM 

obracejí a zajímají se o pomoc při transformaci 

jejich produktů a služeb. Příkladem může být 

firma Whirlpool, která používá platformu IoT IBM 

Watson, aby jí pomohla poskytovat vynikající 

zákaznickou službu umožňující propojení domácích 

spotřebičů mezi sebou a s jejich uživateli. To oteví-

rá novou éru spolupráce člověk-stroj v domácnos-

ti. Také společnost Panasonic používá technologie 

IBM Watson pro vytváření smart domácností, 

které svým uživatelům nabízejí větší komfort. 

V budoucnosti rostoucí schopnosti kognitivních 

výpočetních systémů věcí připojených do Inter-

netu umožní, aby tyto věci viděly, cítily a slyše-

ly. „Lidé budou schopni mnohem komfortněji 

komunikovat se svými domovy, věcmi ve svých 

domácnostech, se svými automobily a dalšími 

zařízeními,“ řekla paní Green. „A jak se zařízení 

budou stávat chytřejší a propojenější, lidé budou 

chtít s věcmi okolo sebe komunikovat ještě více, 

aby využili své znalosti, řešili problémy a zlepšili 

své životy“. 

Lidé budou chtít 
komunikovat 

s chytrými věcmi 
kolem sebe stále 

více

Petr Beneš
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Optické sítě jsou v USA významnou 
prioritou rozvoje podnikání

Jako podpory ekonomického rozvoje a investic 
v Severní Karolíně, ohlásila v listopadu společnost 
AT&T, že její „ncDataCampus“ může nést označení 
jako AT&T Fiber Ready. Je to první business park 
v Severní Karolíně, který se může pyšnit tímto 
označením. Pro AT&T je to jeden z mnoha projek-
tů, který staví na tom, že v globální ekonomice je 
konektivita zásadní pro budování nových pracov-
ních míst a všeobecný rozvoj podnikání. Označení 
„AT& T Fiber Ready“ zdůrazňuje, že daná lokalita 
má dostupný vysokorychlostní internet a služby 
na bázi optických vláken. AT&T oznámila již letos 
v lednu, že má 1 milion zákazníků na své optické 
síti. Přitom její agresivní expanze v oblasti optiky 
začala teprve v roce 2012.

AT&T širokopásmová optická síť ideálně podporuje 
služby spojené s intenzivním využíváním dat. To je 
například video, online spolupráce na projektech, 
cloudové služby a další činnosti využívané prostřed-
nictvím produktů jako je Ethernet, virtuální privátní 
sítě či MIS (Managed Internet Service) Zákazníci si 
mohou doplnit svůj vysokorychlostní internet o sí-
ťové zabezpečení a zálohování online a přispět tak 
k ochraně jejich dat. V roce 2017 chce AT&T nabízet 
zákazníkům také tzv. Stream Saver, kdy umožní 
zákazníkům získat více svých dat v rámci flexibilní-
ho tarifu, kdy budou lidé moci využívat jen ty data, 
která nezbytně potřebují. Významným prvkem bude 
možnost snížení rozlišení videa na standardních 
480p, kdy AT&T operuje tím, že stejně jako u CO2 
emisí, by byli zákazníci pobouřeni, kdyby by měli 
platit za něco, co pro ně není nezbytné.

Potom, co se stal Samsung v červnu oficiálně 
členem China Mobile 5G Innovation Centre, což 
představovalo nový milník ve vzájemných vztazích, 
bylo začátkem listopadu oznámeno, že po mnoha 
letech výzkumu byly úspěšně provedeny zkoušky 
5G sítě. Zkoušky prováděné v Pekingu prokázaly, že 
klíčové jsou dvě technologie – prostorová modula-
ce, která umožní zvýšení rychlosti přenesených dat 
bez zvýšených požadavků na šířku pásma a FBMC 
(Filter Bank Multicarrier), což je nový způsob dělení 
nosných signálů na různých kanálech při stejném 
stavu frekvenčního spektra. Samsung a China Mo-
bile přitom používají dvě pásma spektra – 28 GHz 
a 3,5 GHz – při zkoušce v terénu.

China Mobile se jako státní mobilního operátor 
může pochlubit přibližně 840 miliony předplati-
telů! Tato obrovská uživatelská základna umožní 
společnosti Samsung proniknout na jeden z nej-
větších světových telekomunikačních trhů. Navíc 
společnost Samsung Electronics již získala licenci 
k provádění prvních zkoušek 5G sítě u čínského 
ministerstva průmyslu a informačních technologií. 
Samsung hrál také klíčovou roli ve tvorbě standar-
dů 3GPP a usiluje o dosažení globálního a jednot-
ného standardu sítě 5G, který má být dokončen 
v roce 2018.

AT&T posiluje 
optickou síť 
a ohlašuje službu 
„Stream Server“

Samsung s China 
Mobile provedli 
úspěšně zkoušku 
prototypu 5G sítě

Aktuálně 
ze světa

Foto© Shutterstock.com
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UNICAPITAL koupil 29,04 % v ČD-Te-
lematika

Akciová společnost UNICAPITAL koupila od Dial 
Telecom 29,04% podíl ve společnosti ČD-Tele-
matika. Majoritním vlastníkem ČD-Telematika 
(69,18 %) zůstávají České dráhy. Zbývajících 
1,78 % drží OHL ŽS.

Vláda schválila Národní plán sítí nové 
generace

Vláda ČR na svém zasedání 5. října 2016 schválila 
Národní plán sítí nové generace. Ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek (ČSSD) sdělil, že na zákla-
dě materiálu dojde ke zvýšení míry dostupnosti 
kvalitního vysokorychlostního připojení domác-
ností a podnikatelů k internetu, které v konečném 
důsledku pozitivně ovlivní hospodářský růst České 
republiky a přispěje ke zvýšení konkurenceschop-
nosti českých podnikatelů.

Vláda schválila opatření ke snižování 
nákladů na budování sítí

Vláda ČR schválila 5. října 2016 zákon o opatřeních 
ke snižování nákladů na budování vysokorych-
lostních sítí elektronických komunikací. Ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, 
že cílem vlády je zajistit pro všechny obyvatele 
do roku 2030 přístup k internetu rychlejšímu než 
30 Mbit/s. Nejméně polovina domácností by měla 
mít internetové připojení rychlejší než 100 Mbit/s. 
Tuto vizi lze dle ministra Mládka realizovat pro-
střednictvím veřejné podpory a odstraňováním 
překážek bránící rozvoji sítí nové generace.

Operátoři žádají od státu jasnou stra-
tegii

Ředitelé O2, T-Mobilu a Vodafonu se shodují na 
tom, že pro miliardové investice do datových sítí 
a mobilních technologií potřebují znát jasnou stra-
tegii státu, uvádějí Hospodářské noviny. Mobilní 
sítě nové generace s označením 5G budou v tuzem-
sku spuštěny nejdříve v roce 2020. Pilotní projekty 
této technologie mohou vznikat už příští rok.

Informační servis 
z domova Obrazem ze 

zahraničních 
výstav.
Archiv společnosti MICOS Telcom

Barevná Afrika – AFRICA COM, Cape Town ISE EXPO, San Antonio

GITEX, Dubai Klíčové oblasti... 3D tisk

SMART CITIES, Dubai OLED velkoplošné displeje

Klíčové oblasti... drony A někdy je třeba se zdravě najíst
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Vlákno
Optické vlákno toť dielektrický vlnovod,
průřezem něco jako vejcovod.
Ovšem funkcí zcela jinou,
jelikož se v něm světlo neb záření šinou.
 
Je propracovaně imunní,
vůči elektromagnetickému rušení.
Až 111 gigabitů umí,
měděný drátek jen čumí.
 
Pro výstavbu komunikačních sítí je vhodné,
na vysoké přenosové rychlosti plodné.
Princip totálního odrazu,
šíří světlo jako nákazu.
 
Na rozhraní dvou prostředí, 
index lomu se soustředí.
Vyšší rychlost v jádru je žádoucí
a nezastaví ho ani Chuck Norris stárnoucí. 
 
Pouze nečekaný ohyb signál zastaví,
ale i tak je útlum mrňavý.
Standard G657 je trendy,
podobně jako arménská brandy.
 
Jednovidové zatím nemá soupeře,
 a ovládá meziměstské páteře.
V poslední míli WiFi se namáhá,
soupeřit s FTTH se nezdráhá.
 
Chtěla by omílané dotace, 
časem ji ovšem čeká kremace.
I vysunutý DSLAM uždibuje,
Cetin s nim v Česku úřaduje.
 
Ovšem vlákno na vrcholu jest,
a zvládne každý test.
Jen u nás má odpůrce,
stejně jako hambugry v bulce.

Jeho vývoj, aplikace či použití,
nezastaví ani politici rozpačití.
Co na to EU a vlastně celá planeta?
Optickými vlákny by byla ráda oseta.

Příště na FTTH si dupnu, 
ale to bude až v dubnu.

Pavel Schuster
ředitel zahraničního obchodu MICOS Telcom
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Dodavatel technologicky vyspělých produktů 
  
FTTx měřicí technika pro ICT 

 OTDR, optické testery a analyzátory 
 IP protocol testing – RFC 2544, ITU-T 1564 
 xDSL – VDSL/VDSL2 testing 
 Monitorovací a měřicí systémy 

 
 
 
 
FTTx instalační technika 

 Svářečky optických vláken 
 Certifikace LAN sítí a kabeláže 

 
 
 
 
Platformy a systémy digitální televize 

 Modulární IPTV, DVB platformy  
 HFC/CATV hlavní stanice 
 RFoG 
 DOCSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Komplexní a pružné služby 
 
  

 Základní otevřené kurzy 
 Specializované kurzy 
 Kurzy na zakázku 
 Profesionální a kvalitní školení za dostupné ceny 
 Tým lektorů se zkušenostmi z praxe v oboru 

 
 
 
Návrh a konzultace sítí FTTx 

 Aktivní prvky 
 Technologie P2P, PON, WDM-PON,  

 HFC/CATV/RFoG 
 
 
 
Služby 

 Servis a kalibrace 
 Expertní měření a testy 
 Akceptační testy a audity 
 Krátkodobé testování služeb u zákazníka 
 Pronájem techniky pro montáž a měření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…umění optické komunikace 
 

 
…umění optické komunikace 
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Do nového roku Vám přejeme, abyste toho co nejvíce stihli ještě letos!Na odlehčené frekvenci...



www.altron.net               Víc než jen datové centrum

Přinášíme moderní ICT řešení pro vysokou dostup-
nost, bezpečnost velkých objemů dat bez ohledu na 
obor vašeho podnikání. Realizovali jsme již 2 000 
projektů datových center a IT služeb po celém světě.

Vytváříme infrastrukturu pro digitální business


