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Uložení sítě pod zem patří mezi nejpoužívanější řešení při výstavbě FTTx sítí. Micos FTTx 
podzemní řešení nabízí komplexní pohled na vzájemnou kompatibilitu všech prvků v síti. 
Ukazuje použití komor, trubiček a kabelů na konkrétních příkladech od připojení centrall offi  ce 
z metropolitní sítě, přes velké bytové jednotky až po malé rodinné domy. 
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SÍŤUJE SE CELÝ SVĚT  
aneb FIBRE TO EVERYTHING
Vážení čtenáři, vážení členové klubu,
dostává se vám do rukou letošní první číslo časopisu NEXT GENERATION/
Telekomunikace, zkráceně NG/T. Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
nastartovat opět vydávání „hmatatelného“ odborného media. Tím 
udržujeme více než padesátiletou tradici tohoto časopisu, dříve pod názvem 
Telekomunikace. 

Tento úvodník píši na malém konferenčním stolku v Marseille, na FTTH 
Conference 2017, v obležení stovek telekomunikačních odborníků a vysta-
vujících firem.

GIGABIT SOCIETY, to je pojem, který je vidět na mnoha místech této 
konference. Ať jsou datové mobilní služby nebo bezdrátové technologie 
v rychlém rozvoji, vše se zde orientuje k optickým sítím. Největší důraz 
je kladen na „poslední míli“, na snadnou a levnou instalaci, na vlákno až 
k samotnému uživateli. Konektivita je základním fundamentem všech nám 
známým výrazům jako je IoT, e-health, IPTV, smart home, smart metering, 
autonomní řízení vozidel, atd. Proto byl na FTTH Conference 2017 defino-
ván nový směr Moving from FTTH to Fibre to Everything. Nejpříznačnější 
vyjádření jsem si přečetl v dokumentu FTTH Council o „chytrých měs-
tech“… „SMART CITIES, IT´S THE NETWORK, STUPID!“. A je to pravda, 
nic z oblasti SMART by nemohlo fungovat bez spojení a sítí. S návazností na 
nové SMART telefony/počítače a aplikace je otevřeno neuvěřitelné pole pro 
kreativitu a vynalézavost. A to je dobře. Tedy nejen pro náš telekomunikační 
obor, ale i pro všechny další oblasti života. Samozřejmě na druhé straně 
jistá ztráta soukromí a osobní bezpečnosti je negativem těchto nových věcí. 
Rád bych se s vámi podělil o několik momentů, které mě zaujali.

Vlákno má zelenou! To je znát ve všech prezentacích různých operátorů, 
ISPs a ve svém důsledku i politiků. Ti chytří, svou podporou a účastí, na tom 
reálně staví nejen svou vlastní politickou kariéru, ale hlavně tím pomáhají 
lidem a podnikání v obcích všeho druhu. Bohužel v mnoha případech u poli-
tiků vidíme a slyšíme jen hesla, která přečtou z papíru, a vzápětí již nevědí, 
o čem hovořili. Britský ministr, odpovědný za stát a digitální politiku prohlá-
sil: „Se zájmem jsem přečetl INCA´s report (Building Britain Report), který říká, 
že pouze plně „fiber optic“ infrastruktura je dostatečným důkazem pro britský 
digitální růst. Souhlasím s tím: vlákno je budoucnost.“ Zajistil vytvoření “Full 
Fibre and 5G“ státní politiku, která pomáhá operátorům a podnikatelům 
realizovat optické sítě, služby a aplikace. Jednoznačná politika, která zame-
zuje hádkám mezi ICT podnikateli, lobování za technologie, která zamezila 
„brzdným“ efektům ohrožených operátorů starších technologií, ale hlavně 
pomáhá k čerpání 1 bilionu € pro digitální infrastrukturu a 850 milionům € 
pro rozvoj mobilní 5G sítě. Asi dobrý případ pro náš „český dvoreček“. 

Mile mě překvapila prezentace Marca Hudsona, CEO společnosti Rocket 
Fiber https://rocketfiber.com/. Tato společnost nedávno vznikla na „zelené 
louce“ v městě automobilek, v Detroitu, jako poskytovatel sítě internetu. 
Nemusím popisovat tristní stav tohoto města po finančních krizích a pře-
sunování výroby do levných zemí. Tato firma začala budovat super rychlou 
optickou síť nejen v kdysi vylidněném centru města, ale i v dalších místech 
státu Michigan. Tato síť je motorem rozvoje nových podnikatelských aktivit 
ve městě a významně podporuje příchod lidí a rodin zpět do města. To je 
přesně to, co by se mělo propagovat a ukazovat u nás, v rámci podpory eko-
nomicky slabých regionů, např. formou dotací na budování sítí vysokorych-
lostního internetu. To znamená, že to není jen o finanční podpoře ze strany 
státu/EU na pokrytí části nákladů nově budovaných sítí, ale je nezbytně 
nutné ukazovat obyvatelům těchto regionů, co mohou s takovou sítí dělat. 
Samozřejmě takovou osvětovou činnost musí podporovat zejména vláda, 
ministerstvo pro místní rozvoj a kraje. Zkoušel jsem jim to v minulosti 
vysvětlovat přes jeden výbor Rady vlády, ale marně. Snad se k někomu 
z nich dostane i tento časopis a snad uvidí, co lze dělat. Je mi jasné, že 
nejde jen o super rychlou síť, ale jde přece o souhrn aktivit aktivních lidí, 
municipalit a odpovědných ministerských úředníků, kteří opravdu mohou 
vybudovat něco jedinečného, o čem budou psát třeba i v Detroitu.

Svatoslav Novák
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Rozhovor s předsedou Rady ČTÚ

Rozhovor vedl Svatoslav Novák

V kontextu doby 
je dobře, že 

Digitální Česko 
vzniklo.

Jaromírem Novákem

Od Vašeho jmenování členem Rady ČTÚ a posléze 
jeho předsedou uplynuly 4 roky, co přinesly, jaké 
úspěchy nebo jste s něčím vyloženě nespokojen?

Jsem rád, že se povedlo zrealizovat dvě úspěšné 
aukce, které přinesly do Česka rychlý mobilní 
internet. Úřad také více klade důraz na komu-
nikaci a nebojí se nových technologií. Výrazně 
jsme zrychlili vyřizování sporů o nezaplacené 
faktury a zvyšujeme naši expertízu v NGA sítích 
a v internetu věcí. Bohužel mě mrzí, že v části trhu 
jsou negativně vnímané naše aktivity v ochraně 
spotřebitele a naprosto přehlížena role, kterou 

jsme například sehráli při přípravě národního plánu 
rozvoje NGA nebo implementace směrnice na sní-
žení nákladů na výstavbu NGA sítí. Ale jak se říká, 
kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. 

Byl jste u zrodu státní politiky Digitální Česko, kte-
rou ve dvou následujících verzích schválila Vláda 
ČR. Jak hodnotíte její plnění. A co s ní dál?

Na nedávném jednání jakéhosi digitálního výboru 
jsem se dozvěděl, že Digitální Česko je příkladem, 
jak se strategie nedělají a nepíšou. Optikou dneška 
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je to asi pravda. Osobně si myslím, že je dobře, že 
v kontextu doby Digitální Česko vzniklo, a jsem 
rád, že úkoly, které šly za ČTÚ, se podařilo splnit, 
ať se to týká strategie správy spektra, úspěšná 
aukce 800 MHz, prosazení rozvojových kritérií, aby 
Česko nevypadalo jak cedník atd. 

Jak dlouhá bude cesta k digitální ekonomice a do-
čkáme se jí i u nás?

Bohužel vše nasvědčuje tomu, že ta cesta ještě 
bude klikatá. Ale třeba se v dalším volebním 
období podaří již na začátku zařadit priority české 
digitální ekonomiky nejen do vládního prohlášení, 
ale také do hlavních úkolů klíčových ministerstev, 
tedy Ministerstva vnitra, co se týče e-govern-
mentu, a Ministerstva průmyslu a obchodu jako 
gesčního ministerstva pro digitální ekonomiku jako 
celek. Můžeme se teď tady vsadit, jestli se v příštím 
roce podaří České republice poskočit v hodnocení 
Evropské komise v tzv. DESI indexu. 

Byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové 
generace, připravuje se Akční plán k jeho provede-
ní. Není těch politik a plánů moc a faktické kroky, 
které by posunuly ČR o krůček dál, chybí?

Chtělo by se říct, příliš mnoho náčelníků a málo 
indiánů. Některé věci se posouvají spontánně, 
díky úsilí pár nevyhořelých nadšenců (například 
problematika open dat v gesci národního koordi-
nátora otevřených dat). Některé věci, vezmu si za 
příklad stavební řízení, úplné elektronické podání, 
se posouvají pomalu. 

Jak Vy osobně vidíte realitu čerpání evropských 
dotací (14 mld. Kč) na rozvoj budování přístupo-
vých sítí nové generace v ekonomicky slabých 
regionech v období několika příštích roků? Stihne 
se jejich čerpání?

Bohužel ani na konci prvního kvartálu 2017 si 
nedokážu udělat kvalifikovaný odhad, jak tenhle 
příběh skončí. Kolegové na MPO udělali v přípravě 
pokrok, na druhou stranu, pokud by se před třemi 
lety připravil zákon, který by snížil cenu výstavby, 
omezil administrativní zátěž, snížil cenu věcných 
břemen, bylo by to pro všechny lepší a efekt 
bychom viděli hned. 

Rozdělení českého telekomunikačního trhu na 
levný firemní a podstatně dražší rezidentní je nyní 
hodně diskutováno. Co může regulátor udělat pro-

to, aby se odstranila situace, kdy spotřebitelé svý-
mi cenami fakticky dotují ceny, za které se prodává 
do státní správy a někdy do korporací. Je možné 
takovému křížovému financování v neprospěch 
spotřebitelů zabránit vhodnou státní regulací?

Současná situace, kdy existuje naprosto šílený 
rozdíl mezi rezidenčním a firemním trhem možná 
nahrává rádoby manažerům některých operátorů, 
ale střílí sektor do nohy a na konci tenhle boj pro-
hrají všichni – operátoři, uživatelé, stát. Regulace 
formou nápravných opatření nahradí nefungující 
hospodářskou soutěž, ale v konečném důsledku 
operátoři zaplatí víc, než kdyby usměrnili svou 
zběsilou cenovou politiku. 

V návaznosti na efektivnost využití frekvenčních 
pásem je reálné v Česku stihnout termín 2020 pro 
uvolnění pásma 700 MHz nebo bude Česko uvol-
ňovat toto pásmo až v prodloužené lhůtě, jsou-li 
pro zpoždění vážné důvody?

Vládou schválená strategie terestrického televiz-
ního vysílání předpokládá termín nejpozději únor 
2021 s tím, že přesné datum stanoví vláda tech-
nickým plánem přechodu. Z pohledu regulátora je 
klíčové, aby přechod na DVB-T2 standard proběhl 
bez technických problémů a bez ohrožení exis-
tence terestrické platformy a zároveň stát nabídl 
další balík kmitočtů pro mobilní vysokorychlostní 
internet. 

Projekt WiFi4EU. Co si myslíte o tomto projektu 
pro podporu výstavby wifi technologií z evrop-
ských fondů? Nedojde ke konfliktu s budováním 
dotovaných NGA sítí případně ke zmaření in-
vestic do LTE či jiných datových sítí? Přidělování 
prostředků místním komunitám působí trochu 
amatérsky…kdo dřív přijde, ten mele… Nemáte 
obavu, že může opět vypuknout předvolební kam-
paň typu „Internet zadarmo“?

(Pozn. SN: Rada 2. prosince 2016 přijala částečný 
obecný přístup k návrhu, který má podporovat bez-
platný internet v místních komunitách prostřednic-
tvím programu financovaného Unií, jenž je označo-
ván jako „WiFi4EU“. 

Návrh má pomoci zajistit bezplatné bezdrátové 
připojení k internetu na radnicích, ve veřejných 
parcích a na dalších místech, kde se soustřeďuje 
veřejný život. EU bude financovat zřizování místních 
bezdrátových přístupových bodů a příjemce této 
finanční podpory zabezpečí vlastní službu. Bez-
platnou síť budou moci občané snadno rozpoznat 

Klíčové je, 
aby přechod 
na DVB-T2 
standard 
proběhl
bez technických 
problémů.

Existuje napros-
to šílený
rozdíl mezi rezi-
denčním a fi-
remním trhem.
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prostřednictvím označení WiFi4EUPeníze na tento 
program poskytne Nástroj pro propojení Evropy. 
K pokrytí až 100 % přípustných nákladů budou vyu-
žívány jednoduché nástroje financování, jako jsou 
poukázky. Finanční prostředky budou přidělovány 
geograficky vyváženým způsobem v celé EU a podle 
pořadí, v jakém se zájemci přihlásí. Počet místních 
komunit, které budou moci tohoto programu využít, 
bude záviset na jeho konečném rozpočtu.)

Iniciativa WiFi4EU je příkladem „nízko visícího 
ovoce“, po kterém sahá Evropská komise. Samo-
zřejmě jsme za Českou republiku prosazovali, aby 
tyto veřejné prostředky nebyly v případě čerpání 
schopny negativně ovlivnit již provedené inves-
tice. Což se lépe napíše, než kontroluje v reálném 
provozu. Nicméně tyto veřejné prostředky by 
měly být určeny primárně na vybavení a mělo 
by být vyloučeno jimi hradit poskytování služby. 
Negativně dotčený operátor má vždy možnost 
se úspěšně bránit poukázáním na nedovolenou 
veřejnou podporu. 

Rodí se plán na vznik regulačního superúřadu, kte-
rý bude dohlížet na veškerý byznys v energetice, 
telekomunikacích, dopravě nebo vodárenství. Co 
je důvodem pro takové úvahy? Existuje již někde 
takto rozkročený regulátor?

Autoři koncepce superregulátora se tuším inspi-
rovali v Německu a tamní BundesnetzAgentur, 
která má v kompetenci síťová odvětví – elektřinu, 
plyn, telekomunikace, pošty a železnice. Nejsem 
si jist, zda tato koncepce by byla stejně úspěšná 
jako v Německu. Dával by mi smysl spojení ČTÚ 
a ÚOOÚ, nebo model Ofcom, kdy by ČTÚ dohlí-
žel na soutěž ex ante i ex post. Myslím, že by to 
vyřešilo hned několik problémů a regulace by byla 
mnohem efektivnější. 

Na evropské úrovni se začal projednávat Kodex 
– revize regulačního rámce. Jedním z cílů je větší 
předvídatelnost regulace a podpora infrastruktur-
ních investic. Existuje nějaký posun vpřed tak, aby 
se podnítily vyšší investice.

Jedni zmiňují regulační prázdniny. Já si však 
myslím, že nejlepší stimul pro investice je zdravé 
konkurenční prostředí. A pokud jako v případě 
mobilních operátorů nelze předpokládat soutěž 
na infrastruktuře z důvodů omezeného množství 
kmitočtů, musí stát/regulátor podmínit investice 
například stanovením rozvojových kritérií. 

A jste spokojen s úrovní investic ze strany českých 
operátorů? 

Nejsem spokojen s mírou penetrace optických 
sítí v České republice a díky bohu za všechny 
operátory, kteří investují a rozšiřují NGA v České 
republice. 

Jaké nejvýznamnější úkoly čekají ČTÚ v roce 2017?

Těch klíčových úkolů je moc. Regulační aktivity 
na trhu mobilních dat v úzké spolupráci s ÚOHS. 
Úspěšná realizace aukce na kmitočty v pásmu 
3,7 GHz, která by měla podpořit infrastrukturní 
soutěž na části datového trhu, implementace 
směrnice o snížení nákladů na výstavbu NGA sítí, 
která je nyní ve sněmovně, a která předpokládá, 
že od poloviny tohoto roku bude ČTÚ rozhodovat 
spory a fungovat jako Jednotné informační místo. 
Aktualizace Strategie správy spektra, která by měla 
již v sobě nést principy další aukce na kmitočty 
z pásem 700 MHz, 1,4 GHz a 3,4 GHz. A další 
a další.

Nejsem spokojen 
s mírou 

penetrace 
optických
sítí v ČR.

Nejlepší stimul 
pro investice 

je zdravé 
konkurenční 

prostředí.

Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. 
Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně a Fakultu informačního 
managementu na Univerzitě Hradec Králové.
V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky 
do odboru elektronických komunikací a po zrušení 
tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele 
odboru elektronických komunikací a následně 
ředitele sekce digitální ekonomiky.
Do jeho kompetence patřila problematika 
poštovních služeb, služeb informační společnosti 
a agenda odboru elektronických komunikací. 
Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání 
tzv. telekomunikačního balíčku v době českého 
předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem 
týmu pro implementaci nových regulačních pravidel 
do českého právního prostředí.
V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena 
Rady ČTÚ do roku 2017.
Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu 
byl vládou jmenován 15. května 2013.
Mezi jeho záliby patří literatura a moderní 
technologie.

Jaromír Novák
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GDPR: již se připravujete? 
GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vol-
ném pohybu těchto údajů je přelomová nová legis-
lativa, přinášející zásadní posílení ochrany osobních 
údajů a řadu nových povinností nebo změny stávají-
cích povinností pro všechny správce a zpracovatele. 

Průzkum mezi členy Svazu průmyslu a dopravy 
České republiky z počátku tohoto roku ukázal, 
že více než 50 % průmyslových firem, které se 
průzkumu zúčastnily, si nejsou vědomy základních 
povinností, které jim GDPR přináší. 

GDPR bylo přijato 27. 4. 2016 a začne platit od 25. 
5. 2018. Větší firmy a organizace v rámci veřejné 
správy potřebují zahájit přípravu na GDPR již nyní. 

Pokud jste větší firmou, asociací firem nebo minis-
terstvem, proč je třeba se na GDPR začít připravo-
vat již nyní?
 1.  Bude zapotřebí realizovat nákladné a náročné 

změny ve vašich informačních systémech 
a interních procesech z následujících důvodů: 
a.  GDPR rozšiřuje nutnost aktivního souhlasu 

subjektů údajů i na oblasti, kde to nyní není 
zapotřebí;

  b.  klade důraz na zvýšení zabezpečení dat, 
zejména prostřednictvím šifrování či 
pseudonymizace;

  c.  zpřísnění stávajících a zavedení nových 
práv subjektů údajů (např. právo na 
přístup, právo na výmaz, přenositelnost 
osobních údajů aj.), jejichž realizace je 
technicky náročná;

  d.  bude třeba provést změny ve vaší interní 
organizační struktuře (např. zavedení tzv. 
pověřence neboli data protection officer, 
DPO), zavádění principů tzv. „privacy by 
design“ (např. nezbytné posuzování vlivu 
jakýchkoliv významnějších opatření nebo 
projektů na ochranu osobních údajů);

 2.  Bude zapotřebí změnit smlouvy s vašimi 
dodavateli – zpracovateli osobních údajů, 
protože GDPR významně mění postavení 
zpracovatelů osobních údajů a zvyšuje rozsah 
jejich povinností a odpovědnosti; 

 3.  S ohledem na rozsáhlé změny a další orga-
nizační opatření bude nutné provést zaško-
lení zaměstnanců o nových povinnostech 
a pravidlech;

Jsem odpovědný za 
implementaci GDPR  
v mé organizaci – jak 
mám postupovat?

V souvislosti s postupující výstavbou sítí nové generace dochází i k radikálnímu 
zvyšování objemu dat přenesených novými sítěmi. S pohybem a zpracováním 
údajů, zejména osobních, souvisí i vysoce aktuální problematika ochrany 
těchto údajů. Jak se vypořádat s touto problematikou v návaznosti na přijatou 
legislativu EU? 

Více než 50 %
průmyslových
firem, které si
není vědomo
základních
povinností
spojených
s GDPR.

Mgr. Zbyněk Loebl, LLM
Vedoucí práva ICT a of counsel, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Několik 
poznámek 
k případné další 
diskusi.
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GDPR zavádí 
mnohonásobné 

zpřísnění sankcí.

Nejlepší je mít 
interní audit.

 4.  GDPR je doprovázeno dalšími regulačními 
opatřeními EU, zejména v oblasti platebních 
služeb tzv. PSD2 nebo nyní finalizovaným 
nařízením o e-privacy. Z této další legisla-
tivy EU vyplývají další konkrétní úkoly pro 
dotčené organizace, neboť tato regulační 
opatření doplňují GDPR, nepřekrývají se 
s ním.

 5.  GDPR zavádí mnohonásobné zpřísnění sankcí 
– pokuty v milionech EUR namísto milionů 
Kč – s tím, že s ohledem na tlak na jednotný 
výklad GDPR v rámci EU nelze vyloučit 
výrazný nárůst udělovaných pokut; 

 6.  Ještě větší rizika než sankce představuje 
v případě nesouladu činnosti organizace 
s GDPR poškození dobrého jména organizace 
v celoevropském měřítku. Pořádek v oblasti 
ochrany osobních údajů je v kybernetickém 
světě samozřejmým požadavkem. Část 
soukromé i veřejné sféry využije implemen-
taci GDPR k tomu, aby se prezentovala svým 
zákazníkům jako „bezpečný digitální partner“.

Nejlepší začátek je udělat si pořádek (interní audit)
Implementaci GDPR nejlépe začnete, když si 
uděláte pořádek v osobních údajích, které zpraco-
váváte, podle stávajícího zákona č. 101/2000 Sb. 
v platném znění. Pokud jste tento krok již provedli, 
myslím, že mi dáte za pravdu.

Pro provedení pořádku je nejlepší interní audit, 
provedený buď vlastními silami nebo externími 
poradci. Interní audity dnes nabízí řada advokát-
ních kanceláří i konzultačních firem. Pro ilustraci 
uvádím hodně jednoduchý dotazník, který jsme 
před řadou let připravili s panem Prof. Telcem: 

 1. Jaká zpracování provádíme, zejména:
  – personální agenda
  – klientská agenda
  •  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně 

anebo automatizovaně?
 2.  Proč a na základě jakého právního titulu 

osobní údaje zpracováváme?
  –  k plnění úkolů uložených zákonem – např. 

vedení agendy sociálního zabezpečení

  –  k jiným účelům, zejména plnění smlouvy, 
plnění podnikatelského záměru na základě 
souhlasu subjektu údajů, s využitím veřej-
ných zdrojů, pro ochranu práv správce apod.

  •  Splňuji požadavky pro zákonné zpracování?
  •  Udal jsem dostatečný důvod pro shromáždění 

osobních údajů?
 3.  V jakém rozsahu se osobní údaje shromažďují? 
  •  Provádím zpracování dat podle účelu, který 

jsem specifikoval?

  •  Jsou shromážděná data adekvátní, přesná 
a účelná?

 4. V jakém termínu se osobní údaje likvidují? 
  •  Uchovávám osobní data pouze po dobu 

nezbytně nutnou?
 5.  Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují?
  •  Jsou shromážděná data přesná a aktualizovaná 

dle potřeby?
 6.  Komu mohou být osobní údaje 

zpřístupněny?
 7.  Kdo je za dodržení interní normy týkající se 

výše uvedených bodů odpovědný?
 8.  Kdo je odpovědný za komunikaci se subjekty 

údajů?
  •  Mám k dispozici proceduru k určení práv 

subjektů dat s ohledem na jejich data, která 
zpracovávám?

 9.  Zabraňují nasazené technické prostředky 
a uplatňovaná organizační opatření naho-
dilému přístupu k osobním údajům, jejich 
změně, zničení nebo ztrátě? 

  •  Chráním dostatečně osobní údaje?
 10.  Jaká interní dokumentace řeší výše uvedené 

body? 
Důležité je do zpracování dotazníku zapojit kolegy 
z různých oddělení a po sesbírání informací se 
s kolegy sejít osobně. Vždycky mě překvapilo, 
kolik nových informací se dozvím při osobním 
rozhovoru, a které osoba, se kterou mluvím, neu-
vedla v dotazníku.

Jak postupovat po interním auditu
Po dobře provedeném interním auditu byste 
měli být schopni zpracovat následující přehledy 
a dokumenty:
(a)  Detailní přehled zpracování osobních údajů 

ve vaší organizaci podle jednotlivých agend 
(např. personální). Tento přehled by měl 
obsahovat následující komponenty:

 –  Typy zpracování osobních údajů podle účelu 
zpracování;

 –  Jaké kategorie subjektů údajů se zpracování 
týká (např. klienti, potenciální klienti, …);

 –  Právní tituly ke každému zpracování (např. se 
souhlasem subjektů údajů);

 –  Délka zpracování osobních údajů v závislosti 
na účelu zpracování;

 –  Uplatňování práv subjektů údajů (např. právo 
na přístup k osobním údajům);

 –  Archivace a následná likvidace osobních 
údajů;

 –  Zda jsou údaje předávány nebo zpřístupňo-
vány třetím osobám;

 –  Informační systémy zpracovávající osobní 
údaje a jejich provázanost;

 –  Zásady zabezpečení osobních údajů ve vztahu 
k příslušné agendě;
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(b) Seznam všech povinností; 
(c)  Seznam odpovědností jednotlivých osob ve 

vztahu k povinnostem; a
(d) Seznam všech úkolů. 
  Úkoly jsou přitom jednak průběžné, tj. ty, které 

zajistí compliance do budoucna, a jednak jed-
norázové, což je zejména řešení tzv. kostlivců 
ve skříni nalezených při interním auditu.

Systém, který by vám měl umožnit s body (a) – 
(d) výše pracovat efektivně, se nazývá reporting. 
Reporty musí vycházet z výše uvedených přehledů. 
Jedná se možná zjednodušeně buď o reporty moni-
torovací, které vám umožní se přesvědčit, že vše ve 
vztahu ke zpracování osobních údajů jde normálně, 
a jednak jsou to reporty událostní, které vás infor-
mují, že nastalo něco, co vyžaduje vaši akci (např. 
havárie informačního systému, zpracovávajícího 
osobní údaje).

V rámci reportingu byste se měli snažit využít 
v maximální míře moderní technologii. Moderní 
technologické nástroje vám umožní:
–  definovat Role, Skupiny, Organizační strukturu;
–  v rámci číselníků lze sledovat jednotlivé agendy 

i typy zpracování;
–  lze načítat data z aplikací a ty dále dle nastave-

ných procesů zpracovat;
–  lze definovat reporty a procesy na základě rolí, 

skupin a organizační struktury;
–  veškeré dokumenty lze archivovat a opatřovat 

elektronickým podpisem;
–  k dokumentům lze na konci procesu vytvářet 

souhrnnou zprávu; nebo dokonce 
–  data pro regulátory lze odesílat přímo datovou 

schránkou.
Je možné, že hotové technologické nástroje umož-
ňující řízení implementace GDPR zatím nejsou 
na trhu. Do doby než na trhu budou je třeba si 
vystačit s nástroji, které máme k dispozici. Interní 
systém lze přesto efektivně nastavit. 

Přehled nových povinností a jak se dobrat plánu 
jejich implementace
Jakmile budete mít zavedený váš interní systém 
a reporting začne fungovat ve vztahu ke stávající 
regulaci ochrany osobních údajů, bude třeba se 
věnovat novým povinnostem, vyplývajícím nejen 
s GDPR, ale např. i ze schvalovaného Nařízení na 
ochranu soukromí, které má podle EK platit od 
stejného okamžiku jako GDPR.

Budete se muset naučit např.:
–  zavedení nových mechanismů pro přeshraniční 

přenos dat v rámci EU a mimo ni včetně přípravy 
tzv. Binding Corporate Rules nebo jiných práv-
ních nástrojů;

–  jak řešit nová pravidla pro cookies;

–  jak najít správného pověřence (tzv. Data Pro-
tection Officer), a jestli ho vaše organizace 
potřebuje;

–  jak správně využívat online reklamu a zda je 
možné využívat online profilování;

–  jak je třeba změnit smlouvy se zpracovateli osob-
ních údajů;

–  jak realizovat právo být zapomenut za co nejniž-
ších nákladů;

–  jaké nové postupy uplatnit při zjištěném poru-
šení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů; 
a

–  řadu dalších povinností. V této souvislosti bych 
chtěl upozornit na chvályhodnou iniciativu Svazu 
průmyslu a dopravy, který zpracoval řadu užiteč-
ných dokumentů, řešících implementaci GDPR 
a související regulace, včetně přehledu nových 
povinností z GDPR vyplývajících. Tyto doku-
menty by měly být k dispozici na webu SPČR.

Jakmile budete mít připravený seznam nových 
povinností, které se vaší organizace týkají, měli 
byste se vrátit k přehledům, zpracovaným jako 
výstup interního auditu, a nové povinnosti do 
nich zapracovat. Bude to současně zkouška, jak 
váš interní systém a metodika funguje. Pokud jste 
si je nastavili správně, měli byste snáze rozpo-
znat nutné změny ve vašem reportingu, jaké 
nové reporty potřebujete a jak musíte změnit ty 
stávající.

Závěr 
GDPR není jen spousta práce a snahy řešit ote-
vřené otázky, ale taky obchodní příležitost. Jednak 
je opravdu potřeba si udělat pořádek v oblasti 
zpracování osobních údajů. Tím, že ochrana 
osobních údajů prostupuje jako digitální krev 
celým systémem internetové ekonomiky, udělání 
si pořádku v této oblasti znamená povýšit svoje 
podnikání na vyšší úroveň.

Další příležitost, kterou GDPR přináší, je ve vztahu 
k zákazníkům. Vzniká možnost dát do popředí to, 
co se zatím příliš neukazovalo – že organizace dbá 
na práva svých zákazníkům k osobním údajům 
a že je opravdu chrání a pečuje o ně. To je zpráva, 
která by se měla vrátit ve zvýšení počtu zákaz-
níků a jejich důvěry. Implementace GDPR je tak 
věcí marketingových oddělení stejně jako IT nebo 
firemních právníků. 

Snažte se využít 
moderní techno-
logie.

GDPR je taky 
obchodní 
příležitost.
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Iniciativa veřejně přístupných sítí WiFi 
Z bezplatného poskytnutí přístupových bodů by 
měli mít užitek všichni občané, aniž by záleželo 
na tom, kde žijí a jaký je jejich příjem. Program 
WiFi4EU umožní místním obyvatelům i návštěv-
níkům EU vysokorychlostní připojení k internetu 
na radnicích, ve veřejných budovách, v parcích, 
knihovnách, muzeích, náměstích a v dalších cent-
rech společenského dění. To má význam zejména 
pro obyvatele, kteří nemusí mít přístup k internetu 
ve svých domácnostech nebo v místech aktu-
álního ubytování. Pro místní orgány to má být 
současně výzva, aby rozvíjely a podporovaly rozvoj 
vlastních digitálních služeb zejména v oblastech 

elektronické veřejné správy, elektronického zdra-
votnictví a elektronického cestovního ruchu a tím 
zároveň napomohly ke zvyšování všeobecného 
povědomí o výhodách tohoto připojení. 

I když předseda Evropské komise Juncker při před-
stavování této iniciativy naznačil, že by se týkala 
každého města či vesnice v EU, prosadil se realis-
tičtější plán s tím, že má do roku 2020 benefity 
tohoto nového programu využívat minimálně 6 
000 až 8 000 místních komunit a program by tím 
mohl zajistit propojení tisíců veřejných prostorů 
a vytvořit tak 40 až 50 milionů připojení k bezdrá-
tové síti denně. 

Bezplatný internet pro všechny
Na prosincovém zasedání Rady pro telekomunikace členských států EU (2. prosince 
2017) přijali ministři obecný přístup k iniciativě EU s názvem WiFi4EU. Díky této 
iniciativě by se měla počínaje rokem 2018 budovat v EU veřejná Wi-Fi síť, která bude 
dostupná pro širokou veřejnost do roku 2020. 
EU navrhuje, aby podle této iniciativy bylo do roku 2020 vybaveno bezplatným Wi-Fi 
přístupem k internetu okolí hlavních center veřejného života v místních komunitách 
celé EU1. 

Jan Vašátko

1 
 Jean-Claude JUNCKER 
v projevu o stavu Unie, září 
2016.  
 https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/
wifi4eu-free-wi-fi-euro-
peans
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Program WiFi4EU má být realizován za použití 
jednoduchých a nebyrokratických postupů – online 
žádostí, voucherů a nezatěžujícího monitorování. 
Projekty pak budou mít tím větší šanci na úspěch, 
čím dříve budou předloženy. Urychlení výstavby 
místních přístupových bodů má být docíleno 
vhodně upravenými podmínkami v oblastech 
plánování i regulace. Kromě toho budou finanční 
pobídky poskytovány výhradně prostřednictvím 
evropského rozpočtu. 

Do programu se mohou zapojit orgány místní 
správy (obce a skupiny obcí)
•  které chtějí zavést Wi-Fi v prostorách, kde 

veřejné ani soukromé Wi-Fi připojení s podob-
nými charakteristikami ještě není k dispozici,

•  které budou moci využít technické vybavení 
a instalaci financované Evropskou unií a samy 
budou moci po dobu nejméně několika let hradit 
bezplatné internetové připojení, 

Příjemci obdrží jednu poukázku na obec, která 
bude sloužit k uhrazení až 100 % vyhrazených 
nákladů. 

Rozpočet programu a zdroje
Počáteční rozpočet programu WiFi4EU na období 
2017–2019 činí 120 milionů eur. Z programu mají 
být hrazeny celkové náklady na vybavení a insta-
lace přístupových míst (CAPEX), na straně druhé 
místní subjekt bude platit za samotné připojení 
a údržbu technického vybavení (OPEX). V této 
fázi nejsou známy další informace o tom, jak by 
měly místní orgány zajišťovat další náklady na 
provoz. Lze předpokládat, že budou muset sáh-
nout do stávajících ročních rozpočtů. Prostředky 
pro schválené projekty mají být podle navrženého 
schématu poskytnuty z fondu Connecting Europe 
Facility (CEF). 

O skutečnosti, že se jedná o živé téma, svědčí 
i názory ze zasedání Evropského výboru regionů, 
který byl požádán o vyjádření stanoviska k původ-
nímu návrhu2. Výbor v závěrech ze svého zasedání 
konaného v Bruselu 9. února 2017 uvedl mimo 
jiné, že bezdrátové připojení má být dostupné bez-
platně jen za podmínky, že by uživatelé na oplátku 
ničím neplatili, ani poskytováním svých osobních 
dat, což by mimo jiné mohlo vést k obavě, že 
tyto údaje mohou být použity pro reklamní a jiné 
nežádoucí účely. Výbor dále poukázal na nejas-
nosti ve způsobu přidělování finančních prostředků 
z nového investičního fondu a zejména požadoval 
upřesnění ke způsobu dodržení zeměpisné vyváže-
nosti při rozdělování vyčleněných prostředků, což 
ostatně vyplynulo i z požadavků ze zasedání Rady 
pro telekomunikace ministrů členských států EU 
v Bruselu. (2. prosince). 

Finanční prostředky určené na instalaci místních 
bezdrátových přístupových bodů by měly být 
k dispozici co nejrychleji po přijetí tohoto systému 
Evropským parlamentem a členskými státy. Před-
pokládá se, že první projekty se začnou realizovat 
od léta 2017 a v této fázi se počítá s uvolněním 
20 milionů eur pro 1000 obcí. Žádosti se budou 
přijímat online. 

Proces schvalování
Rada pro telekomunikace členských států na pro-
sincovém zasedání přijala obecný návrh k iniciativě 
i když v pracovním materiálu, který pro přípravu 
před jednáním vypracovalo slovenské předsednic-
tví Rady EU3 udělali několik změn. Ministři člen-
ských států poukázali zejména na nedostatečné 
posouzení dopadů realizace a na neurčitosti ve 
způsobu přidělování prostředků způsobilým sub-
jektům. Rovněž zdůraznili potřebu zeměpisně vyvá-
ženého rozdělování prostředků mezi členské státy. 
Podle ministrů obecná formulace v původním 
návrhu Komise, že „internetové připojení vysoké 
kvality založené na širokopásmových službách 
s velmi vysokou rychlostí“ rychlost přístupu nijak 
neupřesňuje. Podle radou vydaného stanoviska 
by měl postačit přístup počínající na rychlosti 
30 Mbit/s, což má jistou logiku v tom, že například 
ve Švédsku, evropské zemi s nejrychlejším připo-
jením na internet, je průměrná rychlost přístupu 
19,1 Mbit/s. Ministři chtějí dalším požadavkem 
dosáhnout záruky že Wi-Fi nebude narušovat 
investice současných poskytovatelů připojení nebo 
budoucí výstavbu sítí 5G.

Návrh bude v dalším kroku projednán výborem 
ITRE4 Evropského parlamentu pravděpodobně na 
jeho příštím zasedání koncem března. Na pořadu 
jednání budou mimo otázek rozpočtu i překážky, 
které by místní správě mohly z legislativních 
důvodů zabránit poskytování služeb veřejné Wi-Fi 
sítě. Jde zejména o otázky zabezpečení přístupu 
k sítím Wi-Fi, pro něž například ECJ (Evropský 
soudní dvůr) nedávno vydal rozhodnutí, že ote-
vřené Wi-Fi spoty mohou vyžadovat přístupová 
hesla a ověřovat identitu uživatele, aby se zabrá-
nilo porušování autorských práv.

Konečná verze materiálu připraveného k projednání 
programu WiFi4EU v první instanci Parlamentu EU 
zatím není známa. Pokud program schválí Evrop-
ský parlament a Rada ministrů, bude zveřejněna 
první výzva k předkládání projektů. Úspěch budou 
mít projekty, které zareagují na výzvu s nejkratší 
odezvou. 

WiFi4EU má 
být realizován 
za použití ne-
byrokratických 
postupů.

4 
http://www.europarl.

europa.eu/committees/
en/itre/home.html

2  
http://cor.europa.eu/en/

activities/opinions/pages/
opinion-factsheet.aspx?O-

pinionNumber=CDR%20
5113/2016

3 
http://data.consilium.

europa.eu/doc/document/
ST-14442-2016-INIT/

en/pdf 
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Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci získáte na 
www.stech.cz, konference@stech.cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz

Konference 

o systémové integraci v budovách a domácnostech zaměřená na rezidenční 

aplikace Internetu věcí, na propojování aplikací od multimediální zábavy po 

energetický management a domácí bezpečnost prostřednictvím vznikající 

infrastruktury vysokorychlostního Internetu, který se stává nezbytnou součástí 

našeho života. Síťové propojení domovních a bytových funkcí a systémů znamená 

velkou perspektivní fl exibilitu. 

Konference přinese informace 

o dopadu rostoucí inteligence 

a konektivity na plánování 

a realizaci inteligentních 

domácností a o implementaci 

těchto smart technologií 

v bytové výstavbě.

Účast na konferenci je podmíněna 
předchozí registrací na www.stech.cz. 

Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.
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1.  Neschválení klíčových dokumentů Vládou ČR 
a EC a tím významný časový skluz. Podmínkou 
nutnou pro čerpání dotací bylo vypracování 
a schválení klíčového dokumentu se jménem 
„Národní plán rozvoje sítí nové generace“ nejen 
naší vládou, ale i Evropskou komisí. Ten byl 
nakonec po skoro třech a půl letech schválen 5. 
října 2016 vládou. 

2.  Ne-transponování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 
května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů 
na budování sítí elektronických komunikací 

do českého právního řádu. Dne 5. října 2016 
vláda na svém zasedání schválila návrh zákona 
o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komuni-
kací a o změně některých souvisejících zákonů. 
Přestože podklady pro tento zákon vypracované 
oborovými asociacemi byly předloženy MPO 
a MMR (Stavební odbor), vypracování návrhu 
tohoto zákonu trvalo skoro tři roky. Přitom by 
se mělo jednat o nejdůležitější a nejpraktičtější 
právní dokument, který by významně pomohl 
v budování a rozvoji moderních telekomuni-
kačních sítí. A to zda budou či nebudou dotace. 

Potenciální rizika národního pro-
jektu Vysokorychlostní internet

Svatoslav Novák

Všechny firmy podnikající v ČR v oblasti provozování sítí elektronických komunika-
cí, operátoři, ISP, provozovatelé metropolitních optických sítí, instalační firmy a do-
davatelé technologií pro FTTx již několik let netrpělivě očekávají, jak vlastně dopad-
ne společný projekt státu a podnikatelů v budování přístupových vysokorychlostních 
sítí v ekonomicky slabých oblastech naší republiky. Před pár dny bychom „oslavili“ 
čtyřleté výročí vzniku státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální 
Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, kdy ji 20.3.2013 schválila Vláda ČR. 
Tzn., že již čtyři roky trvá příprava podmiňujících dokumentů, tak aby se mohlo 
investovat alokovaných 14 miliard Kč z Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (tzv. OP PIK), který byl zveřejněn koncem roku 2013 a po-
pisoval dotační tituly v období mezi lety 2014 až 2020.
Před několika lety jsem upozorňoval na rizika, která projekt mohou potkat. Pojďme 
si je zopakovat a konstatovat kde se nacházíme.
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V blízké době se ukáže, zda navržený zákon ve 
skutečnosti bude pomáhat či naopak škodit 
investorům a realizačním firmám.

3.  Nefunkční řízení projektu ze strany státu. 
Míra rizika nefunkčního či zdlouhavého řízení 
projektu ze strany státu bude úměrná úrovni 
odbornosti nejen středních úředníků, ale 
i náměstků, a schopností koordinovat přípravu 
klíčových dokumentů s odbornou veřejností, 
s ostatními zainteresovanými ministerstvy 
a institucemi. Obecně lze říci, že sestavení 
odborného týmu na MPO a urgentnost tohoto 
projektu byla podceněna. Přístup odborné 
veřejnosti byl v počátku brán více méně vlažně. 
Nedávno byl odvolán ministr Jan Mládek a nový 
náměstek Luboš Bokštefl, což ve svém důsledku 
může mít dopad na další průběh projektu. 

4.  Špatně definované procesy a parametry 
přidělování dotací, nepřipravenost standardů, 
norem a plánování po odborné stránce. Kvalita 
příruček, kritérií výběru zhotovitelů a procesů 
pro výzvy budou absolutně klíčové pro hladký 
průběh soutěží a realizace projektu. 

5.  Nemožnost „vysoutěžení“ realizátorů dílčích 
výzev (ZoVZ). Pokud bude zveřejněna Výzva 
Vysokorychlostní internet k podání projektů 
– žádostí o dotace pak dojde k soutěži jednot-
livých projektů. Otázkou však zůstává, jak moc 
se zdrží realizace budování nových sítí, pokud 
budou neúspěšní soutěžitelé neoprávněně využí-
vat Zákon o veřejných zakázkách k napadení 
vítězných projektů. 

6.  Nemožnost stavět levněji a blokace pro-
jektů ze strany stavebních úřadů. Již zmíněný 
návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí elektro-
nických komunikací ukáže v praxi, zda bude či 
nebude efektivní. Otázkou však stále zůstává 
cenová úroveň věcných břemen, která pokud se 
v zájmu státu nesníží, bude nadále významně 
prodražovat liniovou stavbu. Dalším časovým 
rizikem může být různý výklad a aplikace tohoto 
nového zákona. 

7.  Zásadní neshoda a blokace přípravy projektu 
ze strany průmyslu. Telekomunikační asociace 

byly aktivní v tomto významném projektu od 
samého počátku, tedy od vzniku první verze 
Digitálního Česka. Připravovaly praktická dopo-
ručení, co by se mělo legislativně udělat a změ-
nit. V pozdější době se přihlásily další subjekty, 
které považovaly projekt za dotační pomoc 
pouze operátorům pevných sítí. A to poměrně 
velmi bojově. Je možné říci, že názorová kon-
solidace trvala jistou dobu, která mohla o pár 
měsíců zpozdit projekt, ale ve svém důsledku 
to bylo nezbytné pro dosažení shody v mnoha 
bodech a odstranění budoucích zásadních 
problémů. 

8.  Ztráta podpory projektu na vládní či poli-
tické úrovni. Toto riziko se ukázalo jako reálné. 
Počáteční laxnost odpovědných ministerstev 
(MPO a MMR) vytvořila prostor pro Minister-
stvo vnitra k pokusu převzít tento projekt pod 
svou odpovědnost a realizovat vysokorychlostní 
sítě v ekonomicky slabých oblastech pod jejich 
„taktovkou“. Tato událost zpomalila realizaci 
projektu o mnoho měsíců. Muselo dojít až 
k zásadnímu negativnímu postoji oborových 
asociací a vyvolání mediálního tlaku na odpo-
vědné členy vlády. Až tento zásah vrátil projekt 
opět „na koleje“. 

9.  Zásadní nenávratnost soukromých investic 
a neudržitelnost projektů. Toto riziko se může 
projevit až po realizaci liniových staveb a využití 
sítí uživateli. Po té se ukáže, zda jsou projekty 
dlouhodobě ekonomicky udržitelné dle podmí-
nek dotací. 

10.  Nesplnění zadaných cílových parametrů pro-
jektu NGA Evropskou komisí. Pokud nebudou 
splněny předepsané parametry sítí (rychlost 
přenosu dat, apod.), pak může dojít k vracení 
dotací a tím ke krachu některých projektů. 

11.  Převedení finančních zdrojů do jiných odvětví. 
Pokud by se rizika kumulovala a projekt budo-
vání vysokorychlostních sítí s účastí dotací 
získá významné zpoždění, teoreticky může dojít 
k převodu plánovaných dotačních prostředků 
v rámci OP PIK do jiných programů, tak aby 
čerpání nebylo ohroženo. Samozřejmě takový 
proces je velmi náročný a věřím, že si to nikdo 
nepřeje. 

Nejdůležitější informace na závěr: Dle náměstka ministra průmyslu a obchodu, odpovědného za OP 
PIK, Tomáše Novotného, pan premiér Sobotka rozhodl, že první výzva musí být vypsána do 31. 3. 
2017 a v částce dotací až 11, 5 mld. Časový prostor pro podávání žádostí bude pravděpodobně 4 až 5 
měsíců. Tím by došlo konečně ke konkrétnímu zahájení projektu.
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Nezbývá než nové optické kabely pokládat do 

země. I zde máme několik variant, jak k výstavbě 

přistoupit. Praxe z minulých let určila směr, kterým 

se výstavba ubírá. Ustupuje se od kabelů přímo 

položených do země z mnoha nepraktických dů-

vodů, jako jsou komplikace při výstavbě samotné, 

nebo následná zranitelnost kabelů. Nastupuje éra 

plastových chrániček v podobě mikrotrubičkových 

systémů. Systém jednoduchý pro výstavbu umož-

ňující následné zafukování kabelů, dle různých kon-

figurací. Systém, kde za rozumnou cenu, můžeme 

dát do země mnoho rezerv do budoucna.

Jako distribuční body můžeme použít také něko-

lik řešení. Můžeme osazovat sloupky nad úroveň 

terénu. Řešení, které je populární pro svoji násled-

nou dostupnost technikům a kde není třeba řešit 

vysoké krytí proti vodě, kterou vlákna nemají příliš 

v oblibě. Na mnoha místech, ale operátoři naráží 

na problém s úřady, protože sloupky jdou zkrát-

ka vidět a pro mnoho především památkových 

oblastí je tento způsob nepřípustný. Další faktor je 

vandalismus, kde i v roce 2017 sloupek umístěný 

v blízkosti fotbalového stadionu zpravidla nepřežie 

po prohře hostů a někdy i domácích.

Distribuční body můžeme umisťovat do budov, je to 

nejekonomičtější řešení, ale v mnoha případech je 

nutné zdlouhavé vyjednávání s majiteli, nebo předse-

dy nemovitostí a uzavírání smluv s nejistou budouc-

ností a často i následným finančním zatížením. 

Jako poslední řešení máme kompletní uložení sítě 

pod úroveň terénu. Jediné řešení, proti kterému není 

z výše uvedených hledisek co vytknout. Distribuční 

bod uložený v zemní komoře, z principu odolný proti 

vandalismu a nenarušující okolní prostředí. Nicméně 

náročný na jiné požadavky. Máme tu nutnost IP 

krytí 68, což odpovídá trvalému ponoření do vody. 

Potřebujeme zkušené techniky. A i když se již pod 

zem postupně dostávají i konektorová spojení, stále 

zde spíše svařujeme. Takto vybudovaná síť stojí 

vysoké počáteční náklady, ale co je jednou v zemi, 

vydrží tam dlouho. Životnost podzemního řešení je 

zpravidla dvojnásobná oproti ostatním druhům vý-

stavby. Náklady na údržbu jsou minimální. Jediným 

neduhem, který dokáže síť na krátkou dobu vyřa-

dit z provozu je tzv. syndrom vášnivého bagristy. 

Uložení kabelů v plastových chráničkách nám ale 

umožňuje snadnou opravu takto poškozených kabe-

lů, protože si do místa závady dokážeme posunout 

kabelovou rezervu z nejbližšího bodu, kde je uložena 

a to i na vzdálenost několika kilometrů. 

Výstavba v ČR  
a nejpoužívanější řešení  
v poslední míli
Způsoby budování optických sítí v poslední míli jsou různé, ale není jich nekonečně 
mnoho. Mezi ty levnější patří výstavba pomocí závěsných kabelů, nebo vedení po 
fasádách. Výstavba pomocí závěsných kabelů je populární například ve skandinávských 
zemích kde výstavbu provádí především energetické firmy na své vlastní vedení. 
Fasádní řešení je zase oblíbené v zemích jako Španělsko a Belgie. Obě tyto varianty jsou 
v České republice brány jako okrajové. Energetické firmy na své sloupy telekomunikační 
operátory nepustí a vlastní výstavbou se nezabývají. Jediné převěsy, které můžeme v ČR 
vidět jsou mezi panelovými domy a ty jsou z velké části úřady brány jako dočasné řešení 
a povolují se s podmínkou umístění do země v horizontu 5 až 10 roků. Fasádní řešení 
naráží kromě úřadů samotných i na majitele objektů. 

Nastupuje éra 
plastových chrá-
niček v podobě 
mikrotrubičko-
vých systémů. 
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Na co je potřeba při výstavbě dávat pozor? Když pomi-

neme celé byrokratické martýrium, které nás v České 

republice čeká a dostaneme se až ke stavbě samotné, 

máme tu výkopové práce, pokládku, záfuk a montáž. 

U pokládky zpravidla přijdeme na to, že zdaleka ne 

všechny inženýrské sítě jsou tam, kde říká doku-

mentace. Všechny sítě je opravdu potřeba nechat 

pečlivě vytyčit a i tak s železnou pravidelností 

vznikne nějaké poškození jiné sítě a dodnes na to 

není v rozpočtech výstavby počítáno. Zpravidla je 

potřeba kopat ručně, protože v každém vyjádření 

jiné společnosti je zakázáno používat techniku 

v blízkosti vedení. Prostorové normy nám po vytý-

čení sítí ukáží, že občas je potřeba přivřít oko.

Mezi další úskalí patří kázeň při pokládce trubiček 

samotných. Pokud se budeme bavit o mikrotrubič-

kových systémech máme tu hned několik úskalí, 

které ovlivňují délku záfuku. První a nejvíce se pro-

jevující problém, je vertikální zvlnění trubičky, kte-

ré dokáže délku záfuku i několikanásobně zkrátit. 

Horizontální zvlnění sice taky působí problémy, ale 

ne tolik. Pokud nám ale trubičky budou vybíhat ze 

společného svazku, dramaticky zvětšujeme pravdě-

podobnost budoucího překopnutí trubičky jinou 

společností. Třetí problém je zmáčknutí, nebo jiné 

poškození, které způsobí neprůchodnost a je tedy 

nutné nalezení a vykopání závady. Spojkování na 

trase, je další kapitola. Při záfuku je velmi užitečné 

vědět kde jsou na trase spojky a je nutné dbát na 

používání spojek pro stejný vnitřní průměr trubi-

ček, které používáme. Pokud spojky nejsou určeny 

přímo do země, je potřeba je opatřit krytkou, 

protože jinak v budoucnosti nepůjdou rozpojit.

Pokud máme šikovné lidi na pokládku, tak záfuk 

můžeme zvládnout velice rychle. Záfuk samotný 

prodlužuje nedostupnost koncových objektů z dů-

vodu absence vlastníků nemovitostí. 

Pokud máme 
šikovné lidi na 
pokládku, tak 

záfuk můžeme 
zvládnout velice 

rychle.

MUC 425B
Max. 192 svárů 
Max. 18 SC simplex 
Možnost libovolného PLC splitteru 
Max. kabelových vstupů 
Možnost instalace průchozího kabelu 
Využívá principu zvonu 
Uzamykatelná šrouby 
Možnost víka až do 12,5 t/m² 
Široké spektrum volitelného příslušenství 
Možnost prázdné komory MUC 425E

MTTH Easy – Vnitřní 
optický nástěnný 
rozvaděč
Max. 48 svárů 
Max. 6 SC duplex nebo 6× LC quad 
Max. 1× PLC splitter 1:8 
Možnost instalace průchozího kabelu 
Kabelové vstupy ze všech stran 
Široké spektrum volitelného příslušenství

MTTH UNI – Vnitřní 
optický nástěnný 
rozvaděč
Max. 72 svárů 
Max. 24 SC nebo 48 LC  
Max. 1× PLC splitter 1:32 
Možnost instalace průchozího kabelu 
Kabelové vstupy ze všech stran 
Velmi univerzální použití

MUC 600B
Již brzy 

Možnost prázdné komory MUC 600E

JIŽ BRZY 

MICOS FTTx PODZEMNÍ řešení

METROPOLITNÍ SÍŤ 

CENTRAL  
OFFICE 

BUDOVY 

MIKROTRUBIČKA 12/8
kabel AL00
12 vláken Mikrotrubička 12/8

kabel Z238
24 vláken

Mikrotrubička 10/6
kabel Z006
12 vláken

Mikrotrubička 12/8
kabel Z006
6 vláken

Mikrotrubička 12/8
kabel TM01
72 vláken

Mikrotrubička 14/10
kabel Z024
144 vláken

Mikrotrubička 14/10
kabel Z024
144 vláken

Mikrotrubička 10/6
kabel Z238
24 vláken

TRUBKA 40/33
kabel Z079
48 vláken

Mikrotrubička 10/6
kabel Z008
6 vláken
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Jen velice těžko dokážeme z distribučního bodu na 

první pokus zafouknout kabely do všech objektů. Člo-

věk co obsluhuje zafukovací stroj, potom musí vždy 

vědět, kolik metrů kabelu má v trubičce, protože je to 

velice užitečná informace, když se kabel zasekne.

Nakonec usazení komor a montáž spojek. Kabelové 

rezervy by měly být minimálně tak dlouhé, aby tech-

nik mohl provést montáž ideálně ve vozidle přizpůso-

beném pro tuto činnost. Konce kabelů je nutné mít 

řádně označené po celou dobu montáže, aby nedošlo 

k záměně, protože z praktických důvodů vyvazujeme 

všechny kabely do společného svazku. Nejdůležitější 

je dodržet všechny montážní postupy u prostupu 

kabelů, abychom zachovali vysoké krytí proti vodě, 

která je pod zemí trvalým problémem. Nakonec roz-

vláknění a samotné svaření v připravených kazetách. 

Jak již bylo výše řečeno, v různých zemích se používají 

různé způsoby instalace, které jsou mnohdy poplatné 

tomu, jak se instalovaly v minulosti metalické sítě.

Naše nové podzemní řešení bylo inspirováno poža-

davky některých operátorů v Jihoafrické republice, kde 

vzhledem k docela rozšířenému vandalismu vznikla 

potřeba instalovat nové optické sítě téměř výhrad-

ně pod zemí, tedy nejenom možnost svařování ale 

i relativně snadnou možnost přepojování. Vzhledem 

k tomu, že klasické optické hrncové spojky nejsou 

konstruovány na časté otevírání, přišli jsme s řešením, 

které tento nedostatek odstraňuje. Klasická spojka je 

nahrazena snadno přístupným rozvaděčem s možností 

mnohonásobného otevření bez ztráty schopnosti 

dostatečného krytí, který je proti vodě chráněn speci-

álním zvonem – viz následující obrázek. 

Toto řešení bylo velmi příznivě přijato a postupně 

se jeho použití začíná rozšiřovat i do dalších zemí!

Toto řešení bylo 
velmi příznivě 
přijato.

ORM 1 – Mini zásuvka
Max. 4 sváry 
Max. 2 SC simplex nebo 2× LC duplex

MUC 250
Max. 24 svárů 
Max. 2× PLC splitter 1:8 
Max. 18 kabelových vstupů 
Vláknový management 
Uzamykatelná šroubem

MUC 160
Max. 12 svárů 

Max. 1× PLC splitter 1:8 
Max. 9 kabelových vstupů 

Vláknový management

MUC 315L
Max. 24 svárů 
Max. 2× PLC splitter 1:8 
Max. 18 kabelových vstupů 
Vláknový management 
Uzamykatelná šroubem 
Možnost víka až do 12,5 t/m² 
Široké spektrum volitelného příslušenství

MTTH Easy – Vnitřní 
optický nástěnný 
rozvaděč
Max. 48 svárů 
Max. 6 SC duplex nebo 6× LC quad 
Max. 1× PLC splitter 1:8 
Možnost instalace průchozího kabelu 
Kabelové vstupy ze všech stran 
Široké spektrum volitelného příslušenství

MUC 315B
Max. 96 svárů 

Max. 18 SC simplex 
Možnost libovolného PLC splitteru 

Max. 81 kabelových vstupů 
Možnost instalace průchozího kabelu 

Využívá principu zvonu 
Uzamykatelná šrouby 

Možnost víka až do 12,5 t/m² 
Široké spektrum volitelného příslušenství 

Možnost prázdné komory MUC 315E

RODINNÉ 
DOMY

Mikrotrubička 10/6
kabel Z044
4 vlákna

Mikrotrubička 14/10
kabel Z024
144 vláken

Mikrotrubička 12/8
kabel TM01
72 vláken

Mikrotrubička 12/8
kabel TM01
72 vláken

Mikrotrubička 10/6
kabel Z006
12 vláken

Mikrotrubička 7/3,5
kabel Z044
2 vlákna

Mikrotrubička 7/3,5
kabel Z044
2 vlákna

Mikrotrubička 7/3,5
kabel Z044
2 vlákna
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7 mm 10 mm 12 mm 14 mm 40 mm16 mm

Z081 
ø 13,1 mm

max.  
96 vláken

Z082 
ø 16,0 mm

max.  
144 vláken

LR0I 
ø 9,2 mm

max.  
48 vláken

FR0I 
ø 10,6 mm

max.  
72 vláken

GE0I 
ø 11,9 mm

max.  
96 vláken

HE0I 
ø 14,8 mm

max.  
144 vláken

Z079 
ø 10,1 mm

max. 
48 vláken

Z080 
ø 11,8 mm

max.  
72 vlákenZ024 

ø 6,2 mm
max.  

144 vláken

QM0I 
ø 6,5 mm

max.  
96 vláken

Z202 
ø 7,1 mm

max.  
144 vláken

Z108 
ø 8,0 mm

max.  
192 vláken

WM0I 
ø 8,6 mm

max.  
144 vláken

EM0I 
ø 8,8 mm

max.  
216 vláken

Z021 
ø 4,6 mm

max.  
48 vláken

Z019 
ø 5,2 mm

max.  
60 vláken

TM0I 
ø 5,8 mm

max.  
72 vláken

Z044 
ø 2,0 mm

max 4 fibers

Z008 
ø 2,5 mm

max. 12 fibers

Z339 
ø 2,5 mm

max. 12 vláken

Z006 
ø 2,8 mm

max. 12 vláken

Z238 
ø 3,2 mm

max. 24 vláken

AL00
ø 3,4 mm

max. 12 vláken

M
IK

R
O

TR
U

B
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K
Y

Z
E

M
N

Í K
O

M
O
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Y
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A

B
E

LY

12 /810 /5,5 10 /65 /3,5 7 /3,5 8 /4 14 /10 16 /12 40 /33

MUC 160 MUC 250

MUC315L

MUC 315B
MUC 315E*

MUC 425B
MUC 425E*

MUC 600B
MUC 600E*

Popis:

* typ „E“ je prázdná komora. Komoru je možné upgradovat pomocí expansion 
pack na typ „B“ až v případě budoucí potřeby. 

Pozor! Sleduj barevné značení v celém řešení, znázorňuje průměr 
mikrotrubiček a jejich vzájemnou kompatibilitu s kabely a komorami.

Rezerva mikrotubiček se v komorách neuvažuje, do boxu vstupuje vždy pouze 
kabel.

Kabely menších průměrů je možné zafouknout do trubiček větších průměrů, 
průměr kabelu by měl být 40% až 60% vnitřního průměru trubičky.

Již brzy

MICOS FTTx –  ZEMNÍ KOMORY, MIKROTRUBIČKY A KABELY  

PRO PODZEMNÍ řešení
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Podle tiskové zprávy z konference se počet uživatelů optického připo-
jení domácnosti (FTTH) nebo vlákna přivedeného k budově (FTTB) 
v Evropě za prvních devět měsíců roku 2016 zvýšil o 23 % a celkem 
dosáhl počtu téměř 44,3 milionů. 

Publikovaná data při bližším pohledu poukazují 
zejména na dominanci velkých zemí. Organi-
zace Idate zahrnula do svého výzkumu 39 zemí 
kontinentální Evropy včetně Ruska, které samo 
o sobě dospělo do stavu 17 milionů uživatelů, 
přičemž na konci září 2016 bylo v 28 členských 
státech Evropské unie (EU28) připojeno sítí FTTH 
nebo FTTB 20,5 milionu uživatelů. Po Rusku 
dominovalo trzích FTTH / B v absolutních číslech 
i Španělsko, které za devět měsíců dosáhlo růstu 
72 procent s počtem 4,5 milionu uživatelů, násle-
dované Francií, jejíž počet 3,2 milionů uživatelů 

představoval nárůst o 32 procent. Rumunsko 
s 2,7 miliony uživatelů dosáhlo růstu 17 %. 

Zvláštní pozornost byla v diskusních příspěvcích 
přirozeně věnována Francii, jako hostitelské zemi 
konference, zejména pro vysoké tempo budování 
optické infrastruktury, která má do roku 2022 
pokrýt vysokorychlostním připojením všechny 
domácnosti, obchody firmy a státní instituce. 
Rozvoj počítá s dalším zapojováním místní 
orgánů, což zrychlí zavádění FTTH postupnými 
etapami ve venkovských a příměstských oblas-

V Evropě je 44 milionů uživatelů 
připojených sítí FTTH
Na konferenci FTTH 2017, která se konala v polovině února 2017 
v Marseille představila sdružení FTTH Council Europe se svým partnerem 
při výzkumu Idate čerstvou studii, která shrnuje aktualizovaná data 
o stavu rozvoje optických přístupových sítí v Evropě. 

Počet 
připojených 
domácností 
v Evropě 
významně roste.

Hlavní heslo konference
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tech. Tímto přístupem se již nyní podstatně 
podpořil růst penetrace ke konci září 2016 na 11,1 
procenta (z 8,8 % v minulém roce).

Po dosažení 1 % penetrace se do hodnoceného 
pořadí FTTH dostaly dvě nové země – Rakousko 
a Srbsko. V Rakousku se k hlavním hráčům na 
trhu FTTH, jimiž jsou Austria Telecom a CityCom 
Graz přiřadili místní poskytovatelé optického 
připojení s podílem téměř 50 % připojených 
uživatelů. V Srbsku je nyní na trhu FTTH / B 
vedoucím hráčem dominantní operátor Telekom 
Srbija, opatření přijaté novou národní politikou 
broadbandu však podstatně zvyšují podporu inici-
ativ soukromého sektoru. 

V penetraci dosáhlo významného pokroku 
Lotyšsko, jehož vedoucí postavení v žebříčku 
hodnocení FTTH evropských zemí představuje 
penetrace 45,2 %. V pořadí za Lotyšskem násle-
duje Švédsko, které rovněž udrželo vysoký růst 
s penetrací 40,7 % a dále Litva, která sice ztratila 
první pořadí, ale dosaženou penetrací 40,3 % má 
dále v hodnocení dobré postavení. 

„Poslední vývoj postavení zemí v evropském 
žebříčku FTTH potvrzuje to, co FTTH Coun-
cil Europe v posledních létech předpokládal: 
zejména pohled na Francii a Španělsko a rovněž 
na celkový růst FTTH v Evropě potvrzuje, že 

posun k FTTH je stále silnější“ řekl prezident 
FTTH Council Europe Ronan Kelly a pozname-
nal, že dokonce i země, které tradičně odmítaly 
optickou infrastrukturu a upředňostňovaly 
klasické síťové technologie nyní procházejí fází 
přechodu k optickým sítím. Je to patrné zejména 
v Irsku, kde Národní plán broadbandu v nové 
specifikaci sítí přechod k bázi FTTH požaduje. Za 
pozornost však rovněž stojí pozice zemí v žeb-
říčku ještě nezařazených: jde především o Vel-
kou Británii, zemi s významnou ekonomikou, 
která pod hranicí penetrace 1 % stále zaostává 
za zbytkem Evropy (Německo vstoupilo do FTTH 
žebříčku loni). Britská vláda nově založila fond 
speciálně určený k zavádění FTTH a v nadchá-
zejících měsících se očekávají další podobné 
iniciativy. 

Podle stanoviska FTTH Council Europe jsou téměř 
všichni hráči na poli FTTH názoru, a to včetně těch, 
kteří se doposud do zavádění optického přístupu 
příliš nezapojili, že teprve FTTH je finálním řešením.

Konference FTTH je jednou z nejvýznamnějších 
odborných akcí v oblasti zavádění optických sítí. 
Akce upoutala pozornost na 3000 účastníků z 94 
zemí a v letošním roce hostila 120 vystavovatelů 
a partnerů. Významní odborníci připravili více než 100 
vysoce hodnotných prezentací a případových studií.

-sat-

I země,
které tradičně 

odmítaly 
optickou 

infrastrukturu
nyní procházejí 

fází přechodu 
k optickým sítím
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Obrazem z:

FTTH Conference 2017
President RONAN_KELLY

Známé značky

Známé značky

Známé značky

Tématický Workshop
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Stánek  
MICOS TELCOM 

Stánek  
MICOS TELCOM 

Každý se mohl výtvarně prezentovat

Najdete i české firmy
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Na naší politické scéně mezitím vrcholí lokální boj 
za ochranu spotřebitelů na trhu mobilních služeb. 
Věcná problematika se přenáší na úroveň politic-
kých debat, které se momentálně vedou v oblas-
tech cen za objem mobilních dat, nevyváženosti 
tarifů firemních a spotřebitelských, a konečně 
ve střetech politických špiček o podobách další 
regulace v procesu přípravy novely zákona o elek-
tronických komunikacích. Mimoběžné linie postojů 
vládních činitelů, soutěžního úřadu a regulátora, 
které navíc probíhají v ovzduší vzájemné nedůvěry, 

tak postrádají srozumitelný způsob komunikace, 
odvádí pozornost od merita věci a nebrání dalšímu 
matení uživatelské veřejnosti. V popředí je tvrzení, 
že očekávání uživatelů služeb při strmě rostoucí 
„spotřebě pásma“ a potřeb pokrytí populace se 
dají zajistit zejména ráznějšími nástroji regulace 
a případně přísliby rychlé nápravy. Ostatně v této 
situaci nejsme sami, obdobným procesem prochá-
zely i další země vyspělého světa, ovšem na kon-
solidovanější politické základně a mnohem dříve. 
Směr působení politických a regulatorních opatření 

Budeme v digitální transformaci 
EU usilovat o lepší pořadí? 
Všeobecná očekávání jsou vysoká. Za samozřejmost se pokládá, že pokrytí a konek-
tivita jsou hygienické faktory a pevné, mobilní a Wi-Fi sítě budou hladce spolupra-
covat. Rovněž používání zařízení má být snadnější a přizpůsobené té konektivitě, 
která je k dispozici, nebo nejlépe poskytuje požadovanou službu. Inteligentní domy, 
energie a města se mají stát normou.
Pokrok, jakého Česká republika dosahuje v roce 2017 v přípravě na celkovou digitální 
transformaci společnosti a posun k těmto metám v oblasti konektivity, digitálních do-
vedností, ale i veřejných služeb, vynikne ve srovnání s nejlépe hodnocenými členskými 
státy Evropské unie, jejichž výsledky přinášíme v poslední části tohoto příspěvku.

Jan Vašátko
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však vždy bude závislý na plnění základních podmí-
nek, jimiž jsou odbornost, uvážlivost a pochopení 
věci, bez nichž nemá žádná regulace smysl.

Ponechme prozatím uvedené problémy našeho 
spletitého stavu stranou a k výsledkům slibované 
nápravy k ochraně spotřebitele nahlédněme za 
kulisy našich poměrů po podzimních volbách. 

Broadband rodí nové aplikace a hodnoty
Země se zostřeným vnímáním digitální trans-
formace v oblastech ekonomik a relevantních 
sociálních potřeb (zejména flexibility na trhu 
práce, dosahování vynikajících výsledků ve vzdě-
lávání a výzkumu a vysoké kvality infrastruktury) 
se za těmito hodnotami vydaly svižným tempem 
a vkládají do pokrývání svých území prostředky 
rychlého přístupu významné investice. Nové kapa-
citní požadavky na objem přenosu mezi datovými 
zdroji zcela setřely hranice kdysi přísně střežených 
technických domén operátorů a vedoucí roli defi-
nitivně převzala infrastruktura vysokorychlostních 
pevných optických sítí, která již nabízí konektivitu 
v řádu stovek Mbit/s i řádově výše. 

Pro využívání nových digitálních služeb hraje roz-
hodující roli rychlost pokrytí zejména s technologií 
optických vláken až ke koncovému bodu sítě v pro-
storách koncového uživatele. Penetrace s vysoko-
rychlostním připojením zákazníků v ČR v optické 
síti (FTTH, jinak FTTP) v porovnání s ostatními 
vyspělými zeměmi však zatím zaostává, viz obr. 1. 

K cílům pokrytí území a vysokorychlostního 
přístupu postupně směřuje i výstavba mobilních 
sítí čtvrté generace (LTE). Zachování současné 
vysoké dynamiky rozvoje přístupu v síti je vázáno 
včasným poskytnutím zdrojů, zejména kmitočtů, 
přičemž další pokrývání území vysokorychlostní 

sítí je ve značné míře závislé i na aktualizaci 
nástrojů regulace. Ve výhledu je infrastruktura 
páté generace jejíž nové technologie skýtají výhled 
na gigabitové rychlosti, milisekundovou latenci 
a symetrický přístup. 

Pokud jde o mobilitu informace a datovou ekono-
miku zdá se, že se realita páté mobilní generace 
posunula blíže k cílům. Svědčí o tom nedávná jed-
nání v Bruselu. Evropský parlament, Rada a Komise 
se dohodly na koordinaci využívání pásma 
700 MHz, pásma 3,4–3,8 GHz a 24 GHz, pří-
padně i 28 GHz a 37 GHz, které usnadní zavádění 
technologie 5G nejpozději od roku 2020. Uvolnění 
kmitočtového pásma 700 MHz (včetně pásma UKV 
470–790 MHz) a jeho přidělení musí potvrdit člen-
ské státy do června 2020, aby mohla být vypraco-
vána politická opatření pro usnadnění investic do 
zavádění sítí, což klade nároky na zajištění účel-
ného využívání kmitočtového spektra a koordinaci 
základních parametrů. Pátá generace sítí umožní 
přípravu a hlavně zavedení nových obchodních 
modelů s připojením na míru v automobilovém 
průmyslu, zdravotnictví, pro inteligentní továrny 
nebo energie. 

K oběma výše uvedeným základním možnostem 
rychlého přístupu se aktuálně připojuje iniciativa, 
která má podpořit subjekty pověřené výkonem 
veřejné správy a další poskytovatele veřejných 
služeb při nabídce bezplatného bezdrátového 
připojení (WI-FI). Jde o přístup ke službám veřejné 
správy v rámci její místní působnosti nebo při 
poskytování jejich vlastních služeb (např. knihovny, 
střediska zdravotní péče, venkovní prostory aj.). 
První finanční pobídky ve prospěch obcí, které 
počítají s poskytováním místního bezplatného 
vysokokapacitního připojení mají být na žádost 
poskytnuty pravděpodobně již v srpnu tohoto roku. 

Obr. 1 Stav pokrytí vysokorychlostním přístupem FTTP. Zdroj: EK červen 2015

Penetrace s vy-
sokorychlost-
ním připojením 
zákazníků v ČR 
zatím zaostává.
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Technologie však samy o sobě nemohou před-
stavovat ucelené řešení digitální transformace – 
k tomu je třeba vytvářet odpovídající prostředí 
rozvojem „měkké části“ ICT, např. dovedností, 
vzdělání, institucionální působnosti s koncepční 
vazbou na jejich vnitřní obsah, až po nové hranice 
ICT v rodícím se ‚Internetu věcí‘. Čelní předsta-
vitelé musí digitální transformaci usnadňovat 
a podporovat ji kdykoli je to potřebné, zejména 
uvolňováním prostoru na trhu zdravé konkurenci 
a vykrýváním „bílých“ území, např. na bázi pří-
kladné spolupráce velkých poskytovatelů služeb 
vysokorychlostního přístupu s místními samo-
správnými orgány. 

Náklady na gigabitovou společnost 
jsou značné, zdroje diferencované 
Zajímavou informaci o stavu dostupnosti pří-
stupových optických sítí v členských zemích EU 
zveřejnil FTTH Council Europe. V únoru 2017 tato 
rada představila studii, která by měla přispět 
k věcnému směrování diskuse probíhající v rámci 
tvorby nového evropského kodexu elektronických 
komunikací. Studie uvádí, že zavedení FTTH ve 
fixní síti v celé Evropské unii (100 % v patě domů, 
50 % připojených) bude stát 156 miliard EUR 
i když využití již zainvestované infrastruktury by 
mohlo náklady snížit. Model počítá s již existujícím 
rozsahem pokrytí optikou a připojením (v dosahu 
30 % domácností, 10 % připojených). PR titulek 
k tomu uvádí, že „Evropě na to bude stačit při 
současném tempu zavádění optiky do domu celých 
92 roků“. Je to silné poselství a jasná motivace pro 
změnu, včetně modelů financování1.

Část přijímaných opatření je vzhledem k inves-
tiční náročnosti budování vysokorychlostních 
přístupových fixních sítí (zejména NGA) logicky 
směrována na využití prostředků podpory z veřej-
ných zdrojů. Podle pokynů Evropské komise2 je 
použití podpory vázáno na projekty se sdílenou 
infrastrukturou, které by přiblížily cíle Digitální 
agendy 2020 na dohled (minimální rychlost pří-
stupu 30 Mbit/s v každé lokalitě). Evropská komise 
barevným rozlišením tzv. bílých, šedých a černých 
lokalit stanovuje tři úrovně pokrytí a tím indikuje, 
zda je případná podpora z veřejných zdrojů budo-
vání infrastruktury slučitelná s vnitřním trhem, tj. 
zda by v daném územním celku případná podpora 
nenarušila existující konkurenční prostředí. Podle 
těchto pokynů mají pověřené orgány členských 
států povinnost identifikovat cílové bílé plochy 
a ověřovat je v otevřené veřejné konzultaci. 

Některé země EU přistoupily při výstavbě infra-
struktury NGA ve vybraných místech i k zatím 
netradičním způsobům financování, resp. sdružo-
vání investičních prostředků. O úspěchu využití 
těchto modelů financování např. ze zdrojů sdru-
žených s místními samosprávami, inženýrskými 
organizacemi nebo družstvy svědčí řada již reali-
zovaných staveb ve venkovských odlehlejších ale 
i městských lokalitách, (např. případové studie ve 
Švédsku, Holandsku nebo Německu)3. Používané 
jsou rovněž modely financování ve skupině pro-
jektů typu PPP, např. DBO (Design-Build-Operate) 
nebo BTO (Build-Transfer-Operate)4. Ekonomický 
potenciál těchto řešení a souvisejících problémů, 
v neposlední řadě i v oblasti bezpečnosti je značný, 
ale evidentně vyžaduje koordinaci právních před-
pisů na národní a případně mezinárodní úrovni. 

Jak je na tom Česká republika s přecho-
dem k digitální ekonomice?
Evropská komise zveřejnila počátkem března 
zprávu o vývoji digitální ekonomiky a společnosti 
DESI 2017. Pomocí kompozitního indexu v ní 
hodnotí a dokumentuje výsledky, kterých členské 
státy od začátku naplňování strategie pro jednotný 
digitální trh až do konce roku 2016 v digitalizaci 
dosáhly. Index odráží nejen specifika ekonomic-
kých a sociálních problémů členských států, ale 
poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro vytváření 
národních reformních snah jednotlivých zemí. 
Zpráva je rozdělena do tematických kapitol, které 
zkoumají vždy jednu věcnou oblast současně ve 
všech členských státech.

Index digitalizace ekonomiky a společnosti hod-
notí pokrok v digitální oblasti prostřednictvím pěti 
složek:
1.  Připojení pevné vysokorychlostní sítě, mobilní 

vysokorychlostní sítě, rychlost a ceny vysoko-
rychlostního připojení 

2.  Lidský kapitál využívání internetu, základní 
a pokročilé digitální dovednosti 

3.  Používání internetu využívání obsahu, komuni-
kace a transakcí online občany 

4.  Integrace digitálních technologií digitali-
zace podniků a elektronické obchodování 
(eCommerce) 

5. Digitální veřejné služby

Zavedení 
FTTH v EU 

bude stát 156 
miliard EUR.
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Profil EU
Na bázi skóre DESI byly členské země EU sesku-
peny do tří výkonnostních skupin5: 
•  Země s nevyšším skóre: Dánsko, Finsko, Švédsko, 

Nizozemí, Lucembursko, Belgie, Velká Británie 
Irsko a Estonsko. Dánsko, Finsko a Švédsko se 
umisťují i v globálním pořadí na čelních místech 
a jsou v těsném předstihu před Jižní Koreou, Spo-
jenými státy a Japonskem. 

•  Země se střední výkonností, které se blíží prů-
měrnému skóre EU: Rakousko, Německo, Malta, 
Litva, Španělsko, Portugalsko, Francie, Slovinsko, 
Česká republika, a Lotyšsko.

•  Země s nízkou výkonností: Slovensko, Maďarsko, 
Kypr, Polsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Bulharsko 
a Rumunsko. 

Výsledky DESI 2017 potvrzují, že nejrychleji 
rostoucí složkou indexu je oblast konektivity. 
Připojení k internetu v pevné síti využívá 74 % 
domácností, z níž vysokorychlostního přístupu 
využívá více než třetina těchto připojení (během 
dvou let nárůst o 74 %). Mobilní sítě 4G pokrývají 
v průměru 84 % populace. 

Online aktivity uživatelů internetu začínají 
u odběru zpráv (70 %), nákupů online (66 %) uží-
vání sociálních sítí (63 %), využívání online služeb 
v bankovnictví (59 %), až po přenosy videa nebo 
audio volání (39 %). Přesto, že je používání inter-
netu na vzestupu, 44 procentům obyvatelů Evropy 
stále chybí základní počítačové dovednosti.

Při pohledu na integraci digitálních technologií je 
patrný růst využívání digitálních technologií pod-
niky, zejména používání podnikového softwaru pro 
elektronické sdílení informací (z 26 % v roce 2013 
na 36 % v roce 2015), zasílání elektronických fak-
tur (z 11 % v roce 2014 na 18 % v roce 2016), nebo 
propojení se zákazníky nebo partnery prostřednic-
tvím sociálních médií (z 14 % v roce 2013 na 20 % 
v roce 2016).

Stále propracovanější je přístup uživatelů k vyspě-
lým službám veřejné správy. Online přístupu 
k těmto službám využilo 34 % uživatelů internetu 
(27 % v roce 2013). 

Obr. 2  
Profil EU. V roce 
2016 dosáhly 
členské země EU 
v ukazateli DESI 
zlepšení ve všech 
pěti složkách 
indexu. Nejrychleji 
rostoucími ukaza-
teli v indexu byly 
konektivita a inte-
grace digitálních 
technologií.

44% obyvatel 
Evropy stále  
nemá základní 
počítačové do-
vednosti.
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Profil České republiky 

ČR Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 18 0.50 0.54 0.52

DESI 2016  17 0.46 0.51 0.49

 
Česká republika se v roce 2017 umístila dle indexu 
DESI se skóre 0,50 na 18. místě, což nás řadí do 
skupiny zemí EU se střední výkonností. Ve srovnání 
s minulým rokem dosáhla Česká republika pokroku 
v digitálních veřejných službách, zachovala si 
svou pozici, pokud jde o lidský kapitál, ale v jiných 
aspektech si pohoršila. Dobré výsledky dosahuje 
v integraci digitálních technologií, zejména tím, 
že malé a střední podniky ve větší míře využívají 
služby elektronického obchodování. Největším 
úkolem do blízké budoucnosti je zlepšení míry 
dostupnosti elektronických online služeb veřejné 
správy i dalších služeb pro společenské účely.

Následující údaje vyjadřují pozici ČR v jednotli-
vých ukazatelích indexu v porovnání se souborem 
ukazatelů ve skupině zemí se střední výkonností 
a zemí EU: 

1. Připojení 

 
ČR Skupina  EU

pořadí skóre  skóre skóre

DESI 2017 16 0.62 0.63 0.63

DESI 2016  13  0.61  0.60 0.59

Pokrytí mobilními sítěmi 4G v České republice 
je na dobré úrovni, což možnosti rozšíření vyso-
korychlostního připojení významně podporuje. 
Pokrok však nebyl dosažen zejména ve využívání 
vysokorychlostního připojení v pevné síti, kde se 
procentní růst uživatelů v domácnostech snížil 
a dosahuje 71 %, což znamená pokles v ukaza-
teli z 9. na 16. místo. Vysokorychlostní přístup 
v pevné síti využívá 75 % českých domácností 
(v EU 76 %), z toho 36 % s rychlostí přístupu nad 
30 Mbit/s (NGA). V EU využívá vysokorychlostní 
připojení s rychlostí nad 30 Mbit/s 37 % uživa-
telů. Pokrytí území ČR s připojením v optické síti 
(FTTH) v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi 
zatím zaostává (viz obr. č. 1). V harmonizaci kmi-
točtového spektra pro vysokorychlostní přístup 
v mobilní síti ČR dosáhla 61 % cíle EU (v EU dosa-
ženo celkem 68 % stanoveného cíle).

Obr. 3  
Pořadí v hodnocení 
indexu digitalizace 

ekonomiky a společ-
nosti (DESI)
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2. Lidský kapitál

ČR Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 13 0.53 0.57 0.55

DESI 2016 13 0.52  0.55 0.53

 
Česká republika je zde mírně pod průměrem EU: 
% uživatelů s přístupem online je vyšší, avšak 
alespoň základními digitálními dovednostmi dispo-
nuje pouze 54 % populace (ve skupině dosaženo 
57 %)6. Disponibilita pracovní síly v oblasti ICT 
specialistů je nad průměrem EU.

3. Využívání internetu 

ČR Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 22 0.42 0.45 0.48

DESI 2016 21 0.40 0.42 0.45

Uživatelé internetu v Česku využívají online ban-
kovní transakce více než v průměru EU a dále rostou 
nákupy přes internet. Míra získávání obsahů (zpráv, 
hudby a videí) je v ČR v porovnání s průměrem v EU 
nižší. Při využívání sociálních sítí pro komunikaci ČR 
klesá s 55 % až na 26. místo (EU 63 %).

4. Integrace digitálních technologií

ČR Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 12 0.41 0.40 0.37

DESI 2016 11 0.37 0.37 0.35

 

Malé a střední podniky ve velké míře využívají 
internet jako prodejní kanál. Čtvrtina z nich pro-
dává online, polovina i přeshraničně, a pokud jde 
o obrat elektronického obchodu SME ČR zaujímá 
druhé místo v EU. Využívání jiných digitálních 
technologií je však omezenější. 

5. Digitální veřejné služby
ČR Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 22 0.44 0.59 0.55

DESI 2016 26 0.29 0.56 0.51

Česká republika za poslední rok částečně pokročila 
jak v oblasti nabídky služeb elektronické veřejné 
správy i poptávky po nich, ačkoli výkonnost 
zůstává pod průměrem EU. 

Při poskytování veřejných digitálních služeb se ČR 
při skóre 0,44 zařadila v EU na 22. místo. V ukaza-
teli využívání digitálních veřejných služeb uživateli 
internetu je Česká republika s 15 % až na 26. místě 
(v předchozím roce 27. místo). 

V ukazateli stažených předvyplněných formulářů 
s informacemi (které jsou veřejné správě o uživateli 
známy) ČR pokročila a má skóre 43 (rozsah 0–100) 
a mezi zeměmi EU obsadila v tomto ukazateli 15. 
místo. Průměr EU činí 49 bodů.

Stupeň úplnosti který měří rozsah kroků v interakci 
s veřejnou správou (skóre 0–100), které se uskuteční 
kompletně online je v České republice na úrovni 77 
bodů (v EU 82 %), což nás v EU řadí na 20. místo. 

U elektronické 
veřejné správy 
zůstává ČR pod 
průměrem EU.
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Obr. 4 Index digitalizace ekonomiky a společnosti Dánska

Obr. 5 Index digitalizace ekonomiky a společnosti Finska

Obr. 6 Index digitalizace ekonomiky a společnosti Švédska
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Hodnocení evropských premiantů
Profil Dánska

Dánsko Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017  1 0.71 0.63 0.52

DESI 2016  1 0.67 0.60 0.49

Dánsko je v hodnocení DESI 2017 premiantem. 
Země dosáhla pokroku ve všech pěti sledova-
ných položkách a nejdále postoupila ve využívání 
digitálních technologií v elektronickém obchodo-
vání, cloud computingu a sociálních médií podniky 
i obyvateli a v tomto směru se Dánsko umisťuje 
nejen v čele EU, ale i čele globálního pořadí. 

V oblasti konektivity si Dánsko upevnilo skóre díky 
pokrytí země rychlou fixní sítí (NGA) a rozvojem 
mobilních sítí (4G) a rovněž mírou jejich využívání 
a řadí se vysoko nad úroveň dalších evropských 
zemí. 94 % uživatelů internetu využívá elek-
tronické bankovnictví a 82 % nakupuje on-line. 
Jediným stagnujícím ukazatelem je podíl ICT speci-
alistů na zaměstnanosti.

Díky důslednému způsobu prosazení strategie 
e-Government má 73 % ze všech uživatelů inter-
netu přístup ke službám veřejné správy. Elektronic-
kou cestou je zpracováno 71 % všech požadavků 
na služby veřejné správy. Stupeň úplnosti elektro-
nické nabídky služeb veřejné správy (skóre 0–100), 
které lze dosáhnout kompletně online je v Dánsku 
na úrovni 95 bodů (EU 82 %).

Profil Finska

 Finsko Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 2 0.68 0.63 0.52

DESI 2016 2 0.66 0.60 0.49

Finsko je v hodnocení DESI 2017 v EU na druhém 
místě. Finsko se řadí mezi země s nejvyvinutěj-
ším prostředím digitalizace na světě. Úspěšně 
skóruje ve všech pěti sledovaných ukazatelích 
a zvláště v digitálních dovednostech uživatelů, kde 
je s odstupem v čele dalších členských zemí EU. 
V konektivitě je Finsko na průměrné úrovni. Mírou 
využívání internetu udržuje Finsko vedoucí pozici 
a v bankovních službách má blízko k jejich univer-
zálnímu využívání. Nákupy online používá 72 % 
uživatelů internetu. Finsko se 40 % podniků užíva-
jících cloud computing a e-fakturace je evropskou 
jedničkou (EU 13 %) a roste podíl sociálních médií, 
využívaných pro komunikaci se zákazníky. 

Finsko je velmi silné v poskytování digitálních služeb 
veřejného sektoru. Přístup k využívání veřejných 
služeb online má 64 % ze všech uživatelů internetu. 
Stupeň úplnosti elektronické nabídky služeb veřejné 
správy (skóre 0–100), které se uskuteční kompletně 
online je v Dánsku na úrovni 93 bodů (EU 82 %).

Profil Švédska

 Švédsko Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2017 3 0.67 0.63 0.52

DESI 2016 3 0.65 0.60 0.49

Švédsko se umístilo v DESI 2017 na třetím místě 
s velmi dobrými výsledky ve všech pěti sledova-
ných ukazatelích. Mírou užívání služeb internetu se 
řadí mezi vrcholně rozvinuté země, nejen v Evropě. 
Na trhu dále roste poptávka po vysokorychlostním 
připojení zejména díky vysoce rozvinuté mobilní 
síti (4G) a fixní síti nové generace (NGA) s pokry-
tím 79 % domácností, což je vzhledem ke geogra-
fickému rozložení země pozoruhodný výsledek. 

80 % uživatelů internetu provádí nákupy online. 
V podnikové sféře roste využívání cloud com-
putingu, online prodejů e-fakturace a sociálních 
médií využívaných pro komunikaci se zákazníky. 

V digitalizaci služeb veřejného sektoru a v míře růstu 
jejich uživatelů je Švédsko vysoko nad úrovní EU. 
Stupeň úplnosti elektronické nabídky služeb veřejné 
správy (skóre 0–100), které se uskuteční kompletně 
online, je ve Švédsku na úrovni 90 bodů (EU 82 %).

Na závěr poučení od úspěšných 
Z aktuálního vývoje dění na naší politické scéně je 
patrné, že ve světle široce komentovaných událostí 
kolem problematiky elektronických komunikací se 
naši politici z nějakých důvodů zdrželi hodnocení 
vývoje, kterým prochází Česká republika v pře-
chodu k digitální společnosti. 

Čerstvé informace o výkonnosti České republiky 
v tomto směru přinesla v březnu Evropská komise 
v ukazatelích kompozitního indexu digitální ekono-
miky a společnosti, ve kterém se Česká republika 
řadí do skupiny jen středně prosperujících člen-
ských zemí EU. 

Přesto, že hodnocení ČR ze strany EK poukazuje 
na rostoucí míru využívání internetu, upozorňuje 
zároveň, že i přes částečný pokrok stále zaostává 
rozvoj reformních snah o lepší přístup občanů 
k digitálním službám veřejné správy. 

V EU dominuje 
Dánsko před 
Finskem  
a Švédskem.
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V tomto ohledu může být příkladem úspěš-
ného řešení dánská strategie e-Government na 
období 2011–2015, zaštítěná hezkým heslem 
„Digital by default“, která byla cílově zaměřena 
na elektronické zpracování objemu 80 % všech 
požadavků veřejnosti na veřejné služby. Během 
tohoto procesu byli občané postupně přeoriento-
váni do „povinného digitálního samoobslužného 
režimu“, ve kterém se oběh veškerých podkladů 
vůči veřejným orgánům uskutečňuje výhradně 
v digitální formě. První vlna (do prosince 2012) 
zavedla celkem 10 služeb v oblasti „základních“ 
on-line aplikací. Druhá vlna (prosinec 2013) 
musela zvládnout 29 služeb počínaje agendou 
prohlášení o otcovství přes zpracování daňových 
formulářů až po vyřizování pasových záležitosti. 
Následovala třetí vlna s 27 novými službami, 
které zpracovávaly žádosti o přídavky a všechny 
druhy sociálních dávek. Čtvrtá vlna zahrnovala 
dalších 25 služeb, např. poskytování zdravot-
ních dávek, nemocenských dávek a povolování 
trvalého pobytu. V roce 2015 bylo v povinné 
digitální samoobsluze již 91 služeb, což předsta-
vovalo oněch 80 procent úspěšnosti, ke kterému 
čelní představitelé země cílevědomě směřovali. 
Aktuálně je naplňována strategie eGovernment 
2020, jejímž vrcholem je automatizace veřejných 
správních postupů, poskytnutí vyššího uživatel-
ského komfortu pro občany a podniky, sdílení dat 
a mimo jiné i společně řízený postup další digita-
lizace procesů vedený ve veřejné správě ústřední 
vládou, pěti kraji a téměř stovkou obcí i při zapo-
jení veřejných a soukromých společností.

V podmínkách České republiky jsou cíle státní 
politiky přechodu k digitální ekonomice a spo-
lečnosti shrnuty v dokumentech Akční plán pro 
rozvoj digitálního trhu a Národní plán rozvoje sítí 
nové generace. Oba materiály akcentují v oblasti 
elektronických komunikací potřebu zvýšení dostup-
nosti přístupu k internetu výstavbou infrastruktury 
s technologií nových generací. Realizace má být 
ze strany politiky a regulace jištěna poskytováním 
pravidel a odborným vedením pro stabilitu pod-
mínek při realizaci rozsáhlých investic, které budou 
k vybudování základu nových pevných a mobilních 
sítí potřebné. Akční plán dále rozpracovává koor-
dinace postupu digitalizace v prioritních oblastech 
(e-skills, e-commerce, e-government, e-bezpečnost 
a e-výzvy) a v sektorových prioritách stanovuje 
gesce za oblasti rozvoje infrastruktury, digitálních 
kompetencí, přístupu ke zboží a službám na inter-
netu až po nástup nových trendů Společnost 4.0, 
Otevřená data, Smart cities, ale zejména v potřeb-
ném rozvoji elektronické veřejné správy, kde v řadě 
oblastí není postup státní správy dosud připraven. 

Příklady již zavedených postupů vyspělých států 
naznačují, že vedle značných prostředků nutných 
k financování základu nových elektronických 
komunikací je pro prosazení přechodu k digitální 
ekonomice zásadním předpokladem reálná politika 
bez výrazných kompromisů, spolupráce všech 
relevantních autorit ale i veřejnosti. Hluboký změ-
nový proces při současném odstraňování zpravidla 
vnucených bariér nemůže být chápán jen jako 
separátní politické, regulatorní a právní cvičení. 

Poznámky:
1/  http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/FTTH_Finance_Report.pdf
2/  European Commission, EU Guidelines for the application of state aid rules in relation to the rapid deployment of broadband 

networks (2013/C 25/01), 26.1.2013, a reg. EC 651/2014,
3/  Mölleryd, B. (2015), “Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks”, OECD Science, Technology 

and Industry Policy Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jrqdl7rvns3-en
4/  https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/financing/mechanisms
5/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017
6/ Zdroj: Eurostat - Community survey on ICT usage

V řadě oblastí 
není postup 

státní správy 
dosud připra-

ven.
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KDO ZA TO ASI MŮŽE?
Je zajímavé a pozoruhodné zároveň, jak často se opakují jevy v různých oblastech 
lidského konání, včetně našeho oboru, ať jej již nazýváme „telekomunikacemi“ (jak 
to například důsledně činí ve svých dokumentech Evropská komise), „elektronický-
mi komunikacemi“ či jinak. Vybavuji si například svůj článek z roku 2002 USA se 
ubírají širokopásmově, Česko zatím veseloherně • Poznámka na okraj senátního 
návrhu zákona o širokopásmových telekomunikacích1. 
 Dovolil jsem si v něm hned v úvodu napsat:
 „Americký senátor Ernest Hollings, předseda vlivného senátního Výbo-
ru pro obchod, předložil návrh zákona o  širokopásmových telekomunikacích 
(„Broadband Telecommunications Act“). Nový zákon má pomoci při financo-
vání činnosti těch poskytovatelů a přepravců širokopásmových služeb, kteří na-
jdou způsob, jak je dovést do venkovských oblastí a tam, kde panuje nedostatek 
vhodných komunikačních infrastruktur (kromě jiného do menších měst a vesnic 
a do univerzit).“

Zdeněk Vaníček
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Tento už patnáct let starý článek mne napadl 
nedávno, když jsem v rámci řady prohlášení našich 
vládních představitelů o cenách mobilních dat 
zaznamenal názor důležitého politika, že to jsou 
operátoři, „kteří zavinili velké zpoždění při zavá-
dění sítí nové generace“. Protože vyznávám zásadu 
„budiž slyšena i druhá strana“, pokusím se na 
tento svérázný názor, které jsem vyslechl v pořadu 
televize veřejné služby, podívat z oné druhé strany, 
byť ji nezastupuji, nebráním a její postupy nechci 
obhajovat.

Tak tedy především: Vedeme tu nepochybně řeč 
o tzv. Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020, který má 
pět hlavních oblastí, tzv. prioritních os. Čtvrtou 
z nich je „ Rozvoj vysokorychlostních přístupových 
sítí k internetu a informačních a komunikačních 
technologií“. Podle ní se má „zvětšit pokrytí vyso-
korychlostním přístupem k internetu“. Nu a jak 
se zvětší pokrytí vysokorychlostním přístupem 
k internetu? Například tak, že se ty sítě vybudují, 
zřídí, postaví. Podstatnou, téměř integrální součástí 
tohoto procesu je i snaha snížit náklady na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komuni-
kací, neboť rozhodně nepůjde o záležitost lacinou 
a jednoduchou.

A jsme u věci první: Z hlediska sémantiky tohoto 
předpokladu tu máme na první pohled co do činění 
se „snížením nákladů“, a ty vskutku budou nemalé, 
a s „budováním“, chcete-li „výstavbou“. Touto, 
z mnoha důvodů velmi důležitou věcí, se proto již 
před několika roky (v roce 2010) obsáhle zabývala 
Evropské komise. Členské státy EU uznaly již tehdy 
význam zavádění vysokorychlostního širokopás-
mového připojení, a proto schválily ambiciózní cíle 
pro širokopásmový Internet, které obsahuje sdělení 
Komise nazvané „Digitální agenda pro Evropu – Digi-
tální růst pro Evropu“ („Digitální agenda“) Tímto 
cílem bylo konkrétně vybavit do roku 2013 základ-
ním širokopásmovým připojením všechny obyvatele 
Evropy a zajistit, aby do roku 2020 měli všichni 
obyvatelé Evropy přístup k výrazně rychlejšímu 
internetu (rychlejší než 30 Mb/s), a aby nejméně 
polovina domácností v Unii měla internetové připo-
jení rychlejší než 100 Mb/s.2 

Zásadní pomůcku ke snížení nákladů představuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/
EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elek-
tronických komunikací.3 Tato směrnice vstoupila 
v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie, tj. počátkem června 2014. 
Podle článku 13 měly členské státy povinnost při-
jmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu vnitrostátního práva s touto 
směrnicí do 1. ledna 2016 a použít tyto předpisy ode 
dne 1. července 2016. 

Kdo tedy měl bez zbytečného otálení v polovině 
června 2014, před téměř třemi roky, zahájit trans-
pozici této směrnice, aby se mohla stát součástí 
českého právního řádu do 1. července 2016? Státní 
správa nebo operátoři? Ministerstva mající tuto 
problematiku ze zákona4 v gesci, nebo ti, kteří 
zajišťují sítě elektronických komunikací a jejich 
prostřednictvím poskytují služby elektronických 
komunikací? Učinili tito operátoři snad chybu, 
když – protože se v tomto směru u nás vskutku 
téměř nic nedělo – společně nabídli 18. prosince 
2014 dotčenému ministerstvu pomoc? V dopise 
zástupci šesti asociací v oboru elektronických 
komunikací tehdy zdůraznili, že „rozvoj vysokorych-
lostních sítí elektronických komunikací bude bez-
prostředně souviset s přesnou a včasnou transpozicí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/
EU ze dne 15. května 2014, proto se společně hlásí 
ke spolupráci a nabízí v rámci svých společných 
kapacit odbornou a věcnou podporu a asistenci 
při plnění tohoto důležitého a aktuálního úkolu 
českého právního řádu“. Dopis se dočkal přívětivé 
odpovědi, jinak se ale nic nestalo. 

A jaký je nyní stav? Transpoziční zákon5 nejenže 
není a ještě dlouho nebude účinný a bloudí Posla-
neckou sněmovnou. 

Dlužno dodat, že v představách evropských zákono-
dárců bylo původně vydat nařízení6, nikoliv směrnici. 
Nařízení EU je pro členské státy závazné a přede-
vším přímo použitelné. Cílem původně navrženého 
nařízení7 bylo snížení nákladů a zvýšení efektivity 
zavádění infrastruktury vysokorychlostních elek-
tronických komunikací rozšiřováním stávajících 
osvědčených postupů po celé EU, čímž se měly 
zlepšit podmínky pro vytvoření a fungování vnitř-
ního trhu v oblasti, jež podporuje rozvoj prakticky 
všech odvětví ekonomiky. Konstatovalo, že „sta-
vební práce představují dominantní část celkových 
nákladů na zavádění sítí, bez ohledu na použitou 
technologii, přičemž u některých technologií se 
tento podíl odhaduje až na 80 %“. Dále uvedlo, 
že „stanovení několika přímo použitelných práv 
a povinností platných v různých fázích zavádění 
infrastruktury může vést k významnému snížení 
nákladů. Překážky pro investice a vstup na trh 
mohou být zredukovány umožněním intenzivnějšího 
využití stávajících fyzických infrastruktur, posílenou 
spoluprací při plánování stavebních prací, zefektiv-
něním postupů udělování povolení a odstraněním 

Učinili snad 
chybu operátoři?
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překážek pro infrastrukturu připravenou pro vyso-
korychlostní připojení, zastavěnou v budovách“.

Sítě informační a komunikační infrastruktury jsou 
páteří digitálních produktů a služeb, které mají 
potenciál podporovat všechny aspekty našeho 
života a být hnací silou hospodářského oživení 
Evropy. Dobře fungující trhy umožňují přístup 
k vysoce výkonné pevné a bezdrátové infrastruktuře 
za dostupné ceny. Další úpravy pravidel pro elek-
tronické komunikace EU v kombinaci s uplatňová-
ním pravidel hospodářské soutěže EU mají zásadní 
význam pro zajištění toho, aby trhy byly konku-
renceschopnější, pro snížení cen a pro lepší kvalitu 
služeb z hlediska spotřebitelů i podniků. Účinná hos-
podářská soutěž je klíčovým faktorem pro investice 
do sítí elektronických komunikací. Plnohodnotná 
hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury se navíc 
u pevných sítí projevila jen velmi málo, s výjimkou 
velmi hustě osídlených oblastí, kde již kabelové 
sítě existovaly, nebo oblastí, kde byly aktivní místní 
orgány. V těchto oblastech, kde se hospodářská 
soutěž v oblasti infrastruktury vytvořila na regio-
nální nebo vnitrostátní úrovni, je zapotřebí dosáh-
nout jednodušší a přiměřenější regulace. Je třeba 
podpořit zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou 
a zároveň zachovat účinnou hospodářskou soutěž 
a výnosy odpovídající rizikům. Otázka, jak pokrýt 
nejnepřístupnější oblasti a realizovat cíle veřejného 
zájmu (jako je vysokokapacitní konektivita pro školy, 
univerzity či výzkumná střediska), zůstane proto 
klíčovou oblastí zájmu, kromě jiného i v rámci pře-
zkumu směrnice o univerzální službě.8 

Vcelku to pro naše prostředí prostě znamená, že 
kromě Ministerstva průmyslu a obchodu leží tíže 
popisovaného procesu také – a možná daleko více – 
na Ministerstvu pro místní rozvoj. (Ne)spolupráce 
těchto dvou ústředních orgánů státní správy by jed-
nak asi měla být předmětem jiného článku, jednak 
se obloukem vrací k původní otázce, kdo a v jakém 
rozsahu za zdržení příprav budování vysokorychlost-
ních sítí elektronických komunikací v České repub-
lice skutečně může.

Co k tomu říci na závěr?

Snad opakovat povzdech z článku citovaného na 
úvod této stati: „Tam, kde mají moderní technolo-
gie a systémy přinášet užitek koncovým uživatelům, 
nelze „pěstovat“ nadměrnou a nezdravou regulaci, 
ať již jde o regulaci odvětvovou, finanční, cenovou, 
obsahovou či soutěžní. Všude tam, kde naopak 
státní regulace a byrokracie bují, tam rozvoj moder-
ních infrastruktur stagnuje.“

Tedy nikoliv „zlí operátoři“ či odborná podnikatelská 
veřejnost, ale nepružná a pomalá státní správa má 
(a nejen v této věci) „máslo na hlavě“.

Jednotný trh se 
pro Evropskou 

komisi stává 
zaklínadlem.

1  Vaníček, Z.: USA se ubírají širokopásmově, Česko zatím veseloherně, Právní zpravodaj, časopis pro právo a podnikání, 6/2002 – čer-
ven 2002, str. IV, reg. MK ČR 83 18, ISSN 1212-8694

2 Brusel, 19. května 2010.
3 Úřední věstník Evropské unie, L 155, 23. května 2014, str. 1.
4  Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické repub-

liky, ve znění pozdějších předpisů.
5  Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně 

některých souvisejících zákonů – sněmovní tisk 936.
6  Nařízení EU je právním aktem Evropské unie a nejúplnějším a nejbezprostřednějším opatřením v rámci nástrojů sbližování práva, 

který mají orgány EU k dispozici. Má unifikační efekt. Představuje součást sekundárních pramenů komunitárního práva EU. Sekun-
dární právo vytváří akty přijímané orgány EU pouze v případě, že jsou k tomu zmocněny právem primárním. Nařízení EU jsou pro 
členské státy závazná a přímo použitelná.

7  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací, COM (2013) 147 final, Brusel 26. března 2013.

8  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univer-
zální 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; Úřední věstník Evropské unie L 33, Brusel 
18. 12. 2009, str. 11.
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Bylo 9. ledna 2007, kdy se na pódiu v San Franciském divadle ode-
hrála legendární prezentace. Právě zde představil v rámci Macworl-
du Steve Jobs revoluční mobilní telefon. iPhone byl na světě a výraz-
ně ovlivnil další trendy v segmentu smartphonů. 
Za uplynulých deset let prošel iPhone řadou vývo-
jových kroků a Steve Jobs tu již s námi více než pět 
let není. Nicméně není pochyb o tom, že žijeme 
v době, kdy je značka Apple opravdovou ikonou. 
Žebříček značek se u lidí utváří nejsilněji do 15 let 
věku a u našich teenagerů dnes zabírá nejčastěji 
Apple čelní místo tohoto pořadí. V posledních 
letech se, dle výzkumů agentury Millward Brown, 
předhání na trůnu nejdražších značek světa 
s Googlem. Čím je Apple tak výjimečný? Kupodivu 
to není tím, že by Apple prezentoval nejsilnější 

„reklamní příběh“, i když o Stevu Jobsovi již byly 
natočeny dva velkofilmy. Apple je prostě geniální 
marketingová strategie, která razí cestu být za 
každou cenu vůdčí značkou z pohledu toho, co je 
v reklamě nejdůležitější. A tím je bez debat image.

IPhone se v první řadě drží své filozofie být hezký, 
spolehlivý a přívětivý neboli tak zvaně uživa-
telsky intuitivní. To vždy odlišovalo Apple od 
IBM a ostatních značek, které sázeli zejména na 
technické parametry a širokou řadu produktů pro 

iPhone oslavil 10 let. 
Co bude dál, iqPhone?
V nedávném rozhovoru se Warren Buffett, jeden z nejbohatších lidí 
světa, vyjádřil, že sází na to, že firma Apple bude první firmou, jejíž tržní 
hodnota přesáhne bilion dolarů. Apple je prostě na vrcholu a její akcionáři 
si po vzoru slavného scény z filmu bratří Coenů „Záskok“, můžou jen 
říkat: „Prostě rýžujeme!“. Právě letos přitom uplynulo 10 let, kdy Steve 
Jobs představil první iPhone. 

Tomáš Sedláček
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různé zákazníky. Dnešní zákazník Applu je mana-
žer, stejně jako středoškolák, pro kterého je mobil 
součástí individuace. Kdekoli na světě potkáte 
lidi, kteří mají mobil značky Apple jako část své 
„tváře“. A právě tvář je tím, co je na Applu pro 
celosvětový vývoj to nejhodnotnější. Nastavuje 
totiž tvář celému dalšímu vývoji. Nynější gene-
rální ředitel Applu Tim Cook to ve výroční zprávě 
k desetiletému výročí iPhonu to nazval tak, že 
„iPhone nastavil standard“, se kterým se srovnávají 
všechny ostatní smartphony. Přitom právě Tim 
Cook uvedl, že jsme teprve na začátku a „to nej-
lepší teprve přijde“. Kam tedy míří Apple a co by 
mohlo být tím ještě lepším „zlatým jablkem“?

Mnoho názorů se objevuje na téma, že o mnoho 
lepší smartphone než aktuální iPhone 7 už nelze 
vyrobit. To „nejlepší, co přijde“ tedy asi nebude jen 
vylepšení rozlišení 4K videa, 12-megapixelového 
objektivu, bezdrátových sluchátek nebo vodě-
odolnost. Nová změna nebude asi představovat 
nějakou individuální funkcionalitu jako byla třeba 
hlasová asistentka Siri. Můžeme tedy čekat, že 
tím novým směrem, na němž bude chtít iPhone 
stavět svou výjimečnost, bude nějaká nová forma 
služeb. Tim Cook nechce prozradit, jakým směrem 
hodlá Apple nyní vykročit, ale něco málo můžeme 
vyvozovat z jeho prohlášení, že „iPhone je nezbyt-
nou součástí života našich zákazníků, a dnes více 
než kdy jindy definuje způsob komunikace, zábavy, 
práce a života“. Míři snad Tim Cook k novým 

funkcionalitám, které budou integrovat systémy 
služeb, servis či zjednodušení platebních procesů? 
Nebo hovoří o rychlejším přístupu Applu k roz-
víjejícímu se sektoru internetu věcí? Nebo přijde 
„pouze“ s technicky revolučním komunikačním 
náramkem místo hodinek? Inu, vše je asi možné. 

Nabízí se však i jiná spekulace. Zatím, co se 
řada mnohých investorů orientovala na trend 
budování tzv. sociálních sítí, vznikl nevyužitý 
potenciál v rovině jakési „individuální sítě“. 
Nabízí se tak možnost, že Apple by mohl 
udělat zásadní krok v tom, že integruje univer-
zální komunikátor s něčím, co více určuje naši 
individualitu. A to může být vytvoření nového 
systému, který bude dokonaleji integrovat 
naše vzpomínky, názory, zážitky a zkušenosti. 
To vše za pomoci rozvoje intuitivního učení 
a pokroku ve využívání umělé inteligence. Na 
pozadí našich potřeb může nová strategie smě-
řovat k nové formě iqPhonu, který mimo běžné 
komunikační dovednosti bude jakýmsi virtuál-
ním partnerem a pomocníkem. 

Nechme se překvapit. Třeba bude jen zásadní 
novinkou nového iPhone přístup ke starším 
hudebním nahrávkám v rámci iTunes zdarma. 
Což by byla jistě taky skvělá zpráva. Každopádně 
věřme, že Apple bude chtít po deseti letech pře-
kvapit něčím, co nás opravdu nemohlo napadnout. 
A tak snad se máme na co těšit.

Nový iPhone 
asi nebude jen 
o funkcionali-

tách.
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MSS ENERGO  
(Multifunkční  
sloupek SITEL)

Představujeme:

V kombinaci elektrických a datových zásuvek 
se nalézá ideální řešení pro připojení „stánkařů 
i pro elektronické pokladny (EET)“ nebo například 
pro zvukové aparatury hudebních skupin i pro 
„velkoplošné promítání sportovních přenosů“. 
Energetický sloupek je vybaven univerzálním 
víkem s nosností B125 (12,5 t) a s možností 
vložení 40 mm výplně do jeho vrchní části. To 
nabízí jedinečnou možnost výběru jeho vzhledu, 
v návaznosti na jeho okolí, například vyplněním 

zámkovou dlažbou. Znamená to, že pokud je 
sloupek v klidové poloze pod zemí, neruší vzhle-
dově okolí a navíc je tak chráněn i proti poškození 
a vandalům. 

Protože jde o stavebnicový systém, lze na jednu 
mechanickou kostru sloupku usadit jednu až čtyři 
elektrické rozvodnice. Zákazník si může vybrat 
potřebnou konfiguraci z této standardní nabídky 
rozvodnic:

Výsuvný energetický rozvaděč, který slouží 
k zajištění elektrické energie při pořádání 
trhů, poutí, koncertů a mediálních prezenta-
cí na veřejných i neveřejných plochách.  
Multifunkční sloupek SITEL se po většinu roku skrývá v zemi a slouží pouze v přípa-
dě, když je ho potřeba.

Součástí výběru jsou i datové rozvodnice s mož-
ností přivedení datové sítě a tedy i internetu na 
místo, kde je sloupek nainstalován. Firma SITEL 
nabízí a realizuje i související optické sítě, na které 
následně energetické sloupky vybavené datovou 
rozvodnicí, připojí. Nejčastěji provozované jsou 
rozvodnice s datovým převodníkem a rozvodnice 
s přímým optickým zakončením. 

Datové konektory RJ45 a optické konektory LC 
DUPLEX:
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Mimo tyto základní rozvodnice firma SITEL nabízí 
možnost vyrobit rozvodnice zcela zákaznicky 
nakonfigurované, což umožňuje splnit i zdánlivě 
neřešitelné požadavky. Špičková je i ochrana 
elektrických rozvodnic proti vlhkosti, prachu i proti 
krátkodobému ponoření do vody se stupněm krytí 
IP67. Navíc má výrobek i řadu dalších speciál-
ních řešení, která ho odlišují od jeho konkurence 
a odpovídají plně požadovaným celoročním pro-
vozním podmínkám. 

Sloupek MSS ENERGO lze provozovat ve třech 
polohách. Pro polohu pod zemí (3. poloha) dopo-
ručuje výrobce pouze malé jednofázové odběry, 
jako je napájení externí zásuvky vánočního stromu, 
čerpadla kašny, parkovacího automatu atd. V první 
poloze nad zemí jsou přístupné nejen zásuvky, 
ale také jističe a chrániče. V druhé poloze jsou 
přístupné pouze zásuvky. Tato poloha umožňuje 
vizuálně sloupek, zejména na veřejných plochách, 
minimalizovat při zachování jeho plného využití.

Výrobek získal v roce 2011 stříbrnou cenu akade-
mie a zlatou cenu od odborné veřejnosti v soutěži 
výrobek - technologie roku, kterou pořádá Česká 
stavební akademie. Multifunkční sloupek MSS 
ENERGO je vždy vyráběn na konkrétní zákaznický 
požadavek. Máme bohaté zkušenosti s instalacemi 
na více než 51 lokalitách ve městech a obcích. 

Konzultace a návrhy poskytuje výrobce, firma 
SITEL, zdarma a zajišťuje kromě projekční pomoci 
k výrobku také záruční i pozáruční servis. 

E-MAIL: sitel@sitel.cz

Vysunutí MSS 
ENERGO z kli-

dové polohy po-
mocí kliky nebo 
akumulátorové 

vrtačky
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ENERGETIKA

OBRANA

DOPRAVA

BEZPEČNOST

Budujeme kritickou infrastrukturu

Podporujeme řídíci systémy

Jsme průkopníkem internetu věcí

Cítíme zodpovědnost, dáváme jistotu
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Musí být naše komunikace 
v současné době opravdu 
jen digitální?
Jasnou odpověď na tuto lechtivou otázku najdeme především 
v “highendové” audiotechnice.
Kde jsou ty doby, kdy se vyhazovaly kazeťáky, gramofony a gra-
mofonové desky na smetiště ... jsou ale i tací, kterým to rozhod-
nutí trvalo trochu déle, jako mojí sousedce, která při posled-
ním úklidu vyhodila přes 400 vybraných gramofonových desek 
do kontejneru ... takže suma sumárum v dnešní době skoro 
600.000 Kč v háji ... pardón, v kontejneru.
Jenže časy se nejenom mění, ale i vrací, což se v první řádě dá 
napsat o highendové branži, kde dominují opět tranzistory, či 
elektronky a A-class zesilovače a která sbírá stále nové rekordy, jak 
je i vidět každý rok na největší výstavě v Evropě Highend Munich, 
která se bude konat opět v květnu 2017. 

K trvalým vystavovatelům patří i dlouholetý člen Highend society 
a majitel rodinného podniku Fischer&Fischer, pan Thomas Fischer, 
který vyrábí s manželkou a malým týmem kousek na jih od Dort-
mundu v malebném městečku Schmallenberg s plným ručním na-
sazením reprosoustavy z břidlice, ano čtete správně, z 500.000.000 
let staré břidlice.
Proč právě tento materiál ? 
Odpověď je jednoduchá, břidlice prakticky nerezonuje, ale není 
zase tak pevná jako mramor, beton apod., aby v průběhu let pu-
kala. Zkušenosti za skoro 40 let a hudby znalá klientela po celém 
světě dávají Thomasu Fischerovi za pravdu, nalezl ten správný ma-
teriál, čímž odpadají subwoofery a obrovské reproduktory, i když 
se nemění nic na kvalitě zvuku, jak se dozvíte v dalších odborných 
řádcích, včetně měřicích protokolů.

Výstava 
Highend Munich 

se bude konat 
v květnu 2017.

Představujeme:
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Německo je země “highendu” věru zaslíbená, 
najdeme tu ale i malosériovou produkci, která 
spíše než na efekt sází na kvalitu. Jednou z tako-
vých značek je Fischer&Fischer a jejich základní 
produkt SN/SL-70.

Jde o relativně kompaktní stojanovou reprosou-
stavu, dostupnou buď v přírodním provedení černé 
břidlice (Surface Natural), případně v leštěném 
a lakovaném provedení (Surface Lacquered), kdy si 
můžete zvolit libovolný odstín ze vzorníku, hlavně 
proto, že každé reprosoustava je unikát, vyráběný 
ručně a na zakázku, takže nic není ošizeno.

Tyto reprosoustavy SN/SL70 se vám 
snadno vejdou vlastně kamkoliv – s rozměry 
33 × 19 × 25 cm (v × š × h) a ortodoxními tvary jsou 
až nenápadné. Ozvučnice má pouze seříznuté rohy, 
respektive místa, kde se stýkají břidlicové desky 
(použity jsou 1,5 cm tlusté desky, na čelní stěně 
dokonce 2 cm).

Reprosoustavy samotné váží 17,5 kg, což už je 
hodně znát. Navíc je vhodné k nim dokoupit 
i stojan, tři hliníkové nohy vysypané pískem, které 

přišroubujete k ozvučnici a dole k masivní břidli-
cové základně s integrovanými hroty. Tento stojan 
přidá k hmotnosti dalších 11 kg. Díky zvolenému 
materiálu a hmotnosti je celá reprosoustava 
naprosto „mrtvá“ a ani při vysoké hlasitosti nepro-
chází zevnitř ven ani opačným směrem žádná rezo-
nance. SN/SL70 jsou prostě jedny z nejpevnějších 
reprosoustav vůbec, a to i bez ohledu na cenovou 
kategorii.

Reprosoustavy jsou koncipovány jako dvoupás-
mové bassreflexové monitory s dvojicí měničů. 
Dvojice bytelných bassreflexových nátrubků je 
vyvedena vpředu dole, spolu s velice rigidní ozvuč-
nicí. To zajišťuje možnost postavit je i relativně 
blízko zadní zdi. 

O výšky se stará měkká kopulka s průměrem 
2,5 cm, zatímco středobasy vyzařuje kónická 
membrána s dlouhým zdvihem, která je vyrobena 
ze slitiny s dominancí hliníku se speciální povrcho-
vou úpravou. Průměr této membrány činí 14,5 cm. 
Za ní je pak ještě jedna, která kopíruje jejich chod 
a linearizuje chod té první.

SN/SL70 dostaly do vínku spíše průměrnou 
citlivost 86 dB/W/1 m. Nominální impedance je 

Fischer&Fischer SN-70

Reprosoustavy 
samotné váží 
17,5 kg.

Představujeme:
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stanovena na 4 Ohmy. V toleranci +/- 3 dB by tyto 
monitory měly zahrát od 45 Hz po 25 000 Hz. Tak 
jako u všech stránek těchto reprosoustav, i u hod-
noty frekvenčního rozsahu je to rozhodně hodně 
nadprůměrné.

Výrobce doporučuje jako ideální systém highen-
dovou elektroniku Esoteric. Podle zkušeností 
dalších uživatelů ale hrají reprosoustavy dobře 
v podstatě s čímkoliv a není složité je rozehrát. 
Ostatně obecně se s nimi jednoduše žije, byť čím 
lepší podmínky jim zařídíte, tím více rozkvetou. 

Reprosoustavy při hudebním testu
Skladba „Born to Die“ ze stejnojmenné desky Lany 
del Rey (FLAC | 24 – 44,1 | 2012 | HD Tracks) nám 
ukázala, jak i de facto nevelká membrána v nevelké 
ozvučnici může bez sebemenší kolorace od kabi-
netu poskytnout plnohodnotný, věru dospělý 
bas. Uměle přisycené basové pásmo bylo výrazné 
a i když nejdou SN/SL70 tak hluboko a tak plno-
krevně jako (dobré) sloupky, nebudete chtít věřit, 
jak plnohodnotný bas vám předvedou. Definice 
a energie je úchvatná, reprosoustavy mají impuls 
a dokážou se prosadit i v rámcově 50 m2. Ve 20ti 
metrové místnosti jsou pak doslova okouzlující. 
Nutno říct, že v cenové kategorii do 100.000 jsme 
ještě takhle suverénní kontrolu basového pásma 
neslyšeli, rozhodně pak ne takto téměř nezávisle 
na elektronice. A co víc – břidlicová skříň se ani 
nezachvěje, hrajte si, jak nahlas chcete.

Track „Gadamaylin“ od I-Ching („Of the March 
and the Moon“ | 1996 | Chesky Records) je nahraný 
nádherně průzračně a právě tak umí hrát i výrobek 
z břidlice. Zvuk má výborně nadávkovanou váhu 
a temperament, působí živě, ale nevnucuje se. Ale 
ta transparentnost… Není to křišťálově přehnané, 
analytické podání, naopak působivě nenucené 
a čisté, nechávající s maximální jednoduchostí 
prostoupit přehrávaný signál až k vám. Břidlicový 
výrobek je dokonalým nástrojem na testování, 
jen tak mimochodem – právě díky úchvatné 
čistotě, vyrovnanosti a transparentnosti je slyšet 
úplně každá změna v sestavě. Při správně nasta-
vené hlasitosti jsme měli pocit, že ptáci v úvodu 
této skladby jsou snad skutečně v místnosti, že 
jejich švitoření je tak blízko… Zajímavé je, že přes 

všechnu bezprostřednost a detailnost nejsou SN/
SL70 studené či neosobní, vždy zůstávají příjemně 
muzikální a laskavé, neúnavné.

U Fischerů těmto reprosoustavám také darovali 
perfektní sladění a propojení obou pásem, sku-
tečně monitorová přesnost se tu blíží ideálu bodo-
vého zdroje zvuku. Tweeter tak odvádí svou práci 
naprosto přirozeně, nejvyšší pásmo v „Creepin In“ 
Norah Jones („Feels Like Home“ | 2004 | Blue Note 
| 50999 4 67079 5 4) bylo jemné, hladké a pevné, 
ovšem neútočné – zvuk čistý jako sklo vás prostě 
nadchne.

Navzdory papírově nijak oslnivé citlivosti využívají 
SN/SL70 energii, zdá se, velmi efektivně,. Mini-
málně to lze soudit z toho, jak snadno reagují na 
sebemenší změnu signálu. Pojí se s tím také skvělá 
práce s dynamikou – již od poměrně dost nízké 
hlasitosti zvuk dýchá a má hloubku, jakmile dopu-
tujete k věrné hlasitosti (tím není myšlen rockový 
koncert, ale reálná hlasitost akustických nástrojů), 
vše se ještě více otevře a ona živoucí jiskra je pro-
stě fantastická. „Out of This World“ George Mraz 
Trio („Manhattan“ | 2005 | Chesky Records) měla 
skutečný šarm, nástroje měly realistické proporce 
a reprosoustavy již velmi věrně vykreslily nejen 
dynamiku celkovou, ale zejména dění na úrovni 
jednotlivých instrumentů, dávající hudbě právě 
onen pocit skutečnosti a opravdovosti. Nebýt 
toho, že u spodní hranice rozsahu kontrabasu cítíte 
lehká omezení – takhle hluboké tóny nedostanete 
ze sebelepší reprosoustavy těchto rozměrů – 
nemělo by to nejmenší chybu.

Dá se říct, že SN/SL70 hrají tak dobře, jak dobře 
hraje vaše elektronika. To sice platí všeobecně, 
ovšem zde je to skutečně markantní. Platí to i pro 
rozlišení – reprosoustavy v zásadě zvládnou pře-
hrát cokoliv, co jim elektronika dodá. Skladba „No 
Rest for the Wicked“ od Likke Li („I Never Learn“ | 
2014 | LL Recordings) byla podaná bez důrazu na 
efekt nebo show, prostě a přitom uvolněně, přiro-
zeně. To je jedna z největších poklon, které umíme 
složit. Nádherně prokreslený hlas i kytara jsou 
bohaté a snadno čitelné. Buďte si jisti, že v katego-
rii elektroniky, kterou byste ke zhruba stotisícovým 
reprosoustavám pravděpodobně připojili, to stále 
nebudou SN/SL70, kdo bude omezovat rozlišení.

Titulní skladba alba „Bluesnotes“ Sonnyho Rollinse 
nádherně vystoupila kupředu, hudba pocitově při-
chází odevšad, není uzamčená ve skříních, pokud dáte 
reprosoustavy alespoň půl metru od zadní zdi, objeví 
se i krásný předozadní prostor, související s celkovou 

Přesnost se tu 
blíží ideálu 

bodového zdroje 
zvuku.
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suverénní přesností kresby… Není to vysloveně 
holografická reprodukce, kterou umí třeba Audio 
Physic, nebo třeba German Physiks (a rozhodně i pár 
dalších značek), je to nicméně nesmírně přirozené 
a příjemné, což je často důležitější.

„Another One Bites the Dust“ od Queen („Grea-
test Hits“ | 2011 | Universal | UIGY-9532) šlapala 
jako hodinky. Jeden každý tón je totiž perfektně 
kontrolovaný, nastupuje rychle a bez úsilí, aby 
byl také s nemenší přesností ukončen a nedozní-
val, kde nemá. To je velmi důležité pro celkovou 
plynulost a přesnost reprodukce, ale i pro pocit 
strhující atmosféry a pocitu, že jste součástí dění. 
Basová linka překypovala energií, úder do bubnu 
byl skutečně rychlý, pevný švih a vším se proplétal 
intenzivní Mercuryho hlas.

Že je vlastně úplně jedno, jakou hudbu si přes 
tuto reprosoustavu pustíte, to dokázal Hopkinson 
Smith se svou interpretací Bachových „Suit pro 
sólové cello 1,2,3“ (2012 | Naive | E8937), zvláště 
přímo v první suitě BWV1007. Témbr cella byl nád-
herně vystižený, bylo slyšet i malé rezonance těla 
a tahy smyčce byly téměř viditelné. Skoro bychom 
řekli, že pokud vnímáte prohřešek proti podání 

barev nástroje, chyba bude jinde, než v SN/SL70, 
ty jednoduše propouští, co do nich přichází.

S řečeným často souvisí i určitá nekompromisnost, 
kdy mizerné nahrávky zní téměř neposlouchatelně, 
únavně a hrubě – testované reprosoustavy jsou 
v tomto ohledu poměrně kultivované a tolerantní, 
aniž by si však vymýšlely. Třeba taková poměrně 
ostrá a dynamicky plošší nahrávka „Night of the 
Hunter“ od 30 Seconds to Mars (2009 | Virgin | 
5099996511121) vyzněla akceptovatelně, byť dala 
jasně najevo, kde na kvalitativním žebříčku stojí. 
Pokud ale takovou nahrávku máte a máte ji rádi kvůli 
obsahu, nemusíte se bát, že byste za 10 vteřin museli 
stahovat hlasitost a za minutu poslech vzdávali.

Reprosoustavy Fischer&Fischer SN/SL70 jsou výji-
mečné. Jsou tak odlišné, přitom ale dělají jen to, co 
je cílem “highendu” – blíží se původní ideji věrné 
reprodukce za pomoci neokázalých a neexotických 
prostředků, jednoduše optimální kvalitou každého 
prvku a jejich vzájemným sladěním. 

Jsou to jedny z nejlepších reprosoustav, které si 
můžete pořídit do malých místností. 

Reprosoustavy při měření
Měření frekvenční charakteristiky probíhalo v uza-
vřeném semireverberantním prostoru o výměře 
podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor 
není akusticky speciálně upraven, a proto jsou 
naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100 % 
věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10–200 
Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – 
konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo 
pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech 
v různou denní dobu, vybrána byla vždy střední 

Cílem 
„highendu“ je 
blížit se původní 
ideji věrné 
reprodukce 
za pomoci 
neokázalých 
a neexotických 
prostředků.
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křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 
a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní 
hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací 
frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Na to, jak jsou SN/SL70 malé, jsou až neskutečně 
„plnokrevné“. Solidní odezvu u nich najdete i někde 
kolem 40 Hz a to už je co říct. Slíbený nástup na 45 
Hz je tak naprosto bez problémů splněný.

Reprosoustavy také nemají žádné divoké výkyvy 
a pro reálný svět mají v kontextu své kategorie 
(ale vlastně i podstatně vyšší) v podstatě ideální 
frekvenční charakteristiku.

Impedanční charakteristika je spořádaná, ale 
propad u horních basů a nejvyšších tónů někam ke 

3 Ohmům je už na pováženou a rozhodně je tu na 
místě kvalitní, stabilní elektronika. To by ale snad 
u „highendu“ měl být samozřejmý předpoklad.

Klady 
originální, decentní a přitom výrazná estetika / na 
své rozměry umí zahrát velmi solidní bas / exce-
lentní přesnost a transparentnost / férová cena

Zápory
pokud si je dovedete představit ve svém prostoru, 
pak žádné

Závěr
A kde si můžete v Čechách břidlicové reprosoustavy 
osahat? Nejbližší příležitostí je výstava AUDIO 
VIDEO SHOW PRAHA od 31. 3. do 1. 4. 2017.

úvodní text Pavel Drda / IBD europe group / www.ibd-europe.eu 
test Fischer&Fischer SN-70 Daniel Březina / www.hifi-voice.com 

IBD europe group děkuje Danielovi Březinovi za přenechání jeho testu

Na to, jak jsou 
malé, jsou až 

neskutečně 
„plnokrevné“.

TURRACHER HÖHE – jedinečné místo pro letní relaxaci a sport.

www.turracher.com

• Horské sedlo mezi Korutany a Štýrskem ve výšce 1763 m n. m. je výjimečné největším borovicovým lesem v Rakousku.
• Ideální místo pro milovníky horských kol. Široká nabídka sportovních aktivit pro všechny generace.
• Ubytování v apartmánech pro 2-4 nebo 4-6 osob přímo v srdci borovicového lesa.
• Více informací a rezervace ubytování na www.turracher.com
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VOLTDRIVE s.r.o., Technologické centrum ICT MICOS, Průmyslová zóna B – Prostějov
část Háj 365, 798 12 Kralice na Hané, Czech Republic
Tel.: +420 582 307 603, Fax: +420 582 307 688
e-mail: info@voltdrive.com, www.voltdrive.com

ČISTÁ TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI
OD ČESKÉHO DODAVATELE

NABÍJECÍ 
STANICE

VOLTDRIVE

Nabíjecí stanice VoltDrive jsou určeny pro bezpečné nabíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem. 
Zahrnují celou škálu řešení od domovních stanic pro vnější i vnitřní montáž přes nabíjecí komplexy 
stojanů na velkokapacitních parkovištích až po samostatně stojící stojany na venkovních parkovištích 
s neomezeným přístupem.
Jednotlivé varianty jsou navrženy pro širokou škálu použití od garáží soukromých i fi remních, přes 
servisy a prodejny elektromobilů až po sofi stikovaná řešení velkokapacitních stání s možností 
dálkového dohledu. Stanice jsou vyrobeny z hliníkových slitin a vyznačují se masivním sloupkem 
i odolností proti povětrnostním vlivům a vandalismu.

NABÍJECÍ STANICE

NS 2 AC

NABÍJECÍ STANICE

NS 3 AC

NÁSTĚNNÁ NABÍJECÍ STANICE

NS4 AC

NÁSTĚNNÁ
RYCHLONABÍJECÍ STANICE

FNS6 DC

RYCHLONABÍJECÍ STANICE

FNS7 DC

NABÍJECÍ STANICE

SILENTIUM L
NABÍJECÍ STANICE

SILENTIUM W

NABÍJECÍ STANICE

NS 3 ACNS 3 AC

NÁSTĚNNÁ
RYCHLONABÍJECÍ STANICE

FNS6 DC

Voltdrive_Leták 01.indd   1 23.03.2017   7:57:30
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- Měření dle metodik ČTÚ (RFC 2544, 6349, Y.1564)

- Půjčte si měřicí přístroj k otestování vlastní sítě

- Využijte možnosti expertního měření našimi techniky

- Poraďte se s našimi odborníky jak měřit NGA sítě

Rodina testerů

PROFiber Networking CZ s.r.o.

Mezi Vodami 205/29 
143 00 Praha 4
Česká republika
IČO:  27894754

PROFiber Networking CZ  s.r.o. je společnost zapsaná do obchodního rejstříku, Městský soud v 
Praze, oddíl C, vložka 124831

NETBLAZER  FTB-1
870/880/890

NETBLAZER  FTB-2
FTBx 8870/8880
FTB 88100G/NGE

MAX TESTER
860/860G/880

ICT-13
NGN/NGA sítě nové generace a jejich měření

Odborné školení v rámci
Akademie vláknové optiky a optických komunikací

www.profiber.eu VÍCE INFORMACÍ:  
info@profiber.eu

 

iSAM = ETHERSAM RFC 6349+

TESTERY NGA 
EXFO NetBlazer
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PROFiber Networking CZ s.r.o. uspořádal 
společně se vzdělávací aktivitou AKADEMIE 
VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNI-
KACÍ® již dvanáctý ročník odborného semináře 
Sítě FTTx v roce 2017 se uskutečnil ve dnech 9. 
a 10. března 2017 na Střední škole informatiky, 
poštovnictví a finančnictví Brno.

Letošní ročník uvedl aktuální informace a nabídl 
zajímavé inovace, které mělo možnost shlédnout 
280 účastníků. Velký dík patří partnerům i předná-
šejícím, kteří se na setkání aktivně podíleli.

Během dvou dnů bylo k vidění 29 přednášek odbor-
níků a specialistů z oblasti ICT. Témata přednášek 
a způsob organizace semináře byly zvoleny tak, aby 
účastníci získali co možná nejvíce nových a uži-
tečných poznatků, včetně zkušeností z projektů 
realizovaných v rámci České a Slovenské republiky. 

Zároveň měli možnost setkat se s řadou expertů 
a kolegů z oboru. Veškeré přednášky z této akce jsou 
uveřejněny na webových stránkách www.profiber.
eu v sekci download a jsou volně ke stažení. 

Po celou dobu trvání semináře byla účastníkům 
k dispozici výstava s ukázkou produktů a služeb 
pro výstavbu a servis optických i metalických pří-
stupových sítí, na které se prezentovalo 19 firem.

Úvodní blok přednášek vystihl aktuální téma 
dneška – výstavbu sítí nové generace NGA (Next 
Generation Access) a připravovaný dotační pro-
gram OP PIK Vysokorychlostní internet: 

•  Jan Brouček, ředitel PROFiber Networking CZ s.r.o. 
a Vladimír Šimíček, ředitel SŠ informatiky, poštov-
nictví a finančnictví Brno: přivítali účastníky, zahájili 
seminář a přednesli úvodní slovo

Seminář Sítě FTTx v roce 2017
Motto: „Dotované sítě NGA – co se dá získat a co ztratit?“ 
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•  Svatoslav Novák, CNG s.r.o: NEXT GENER@
TION/TELEKOMUNIKACE. Uvedl nejenom nový 
časopis, ale upozornil na naplňující se rizika 
dotačního programu OP PIK vysokorychlostní 
internet

•  Jakub Rejzek, Rostislav Kocman Výbor nezá-
vislého ICT průmyslu NGA dotace nakonec 
pro každého?! Seznámili s podmínkami čerpání 
dotace vyjednanými mezi Platformou sektoru ICT 
a ministerstvem průmyslu a obchodu

•  Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o.: 
Technické parametry dotované infrastruktury 
NGA. Informoval o cílových technických parame-
trech, které musí dotovaná infrastruktura NGA 
splnit, stejně jako o kvalitativních parametrech 
takové nedotované infrastruktury NGA, která má 
být chráněna před státní dodací/intervencí OPIK 
Vysokorychlostní internet.

•  Hana Hankiewiczová, ČTÚ: Informace o sběru 
dat a stručně k otázce síťové neutrality. Se krátce 
zmínila o geografickém sběru dat o sítích NGA, 
odkázala na odpolední workshop a seznámila 
přítomné s kvalitativními parametry připojení 
k internetu, které dle doporučení BEREC budou 
regulátorem vyžadovány a kontrolovány.

•  Vladimír Petržílka, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu: OPPIK Vysokorychlostní internet. 
Informoval o způsobu a termínech jak MPO 
zveřejní na jaře 2017 výzvu dotačního titulu pro 
výstavbu a modernizaci sítí NGA.

•  Bronislav Jašek, APKT - Asociace provozovatelů 
kabelových a telekomunikačních sítí v ČR Typický 

pohled operátora kabelové televize na síte NGA. 
Informoval nejen o aktivitách APKT ale také 
o velkoobchodní nabídce pronájmu přenosové 
kapacity sítí NGA a o podmínkách, které stanovil 
referenční dokument vypracovaný Platformou 
ICT a ČTÚ.

•  Jakub Radoň, Lica: Měření NGA a DOCSIS – 
zkušenosti a praktické tipy, miniCMTS. Seznámil 
s výsledky měření rychlosti a dalších parametrů 
na sítích kabelové televize DOCSIS dle nové 
metodiky ČTÚ. Informoval také o novinkách 
v migraci CMTS blíže k účastníkovi a využití stá-
vajících koaxiálních rozvodů pro sítě NGA.

Každému, kdo se zajímá o investice do sítí NGA, 
poskytl seminář výbornou příležitost. Výbornou 
příležitostí získat tolik ceněné a aktuální informace 
byl díky výbornému složení osob, které přijali 
pozvání jako přednášející nebo diskutující, díky 
počtu témat i zaměření jednotlivých přednášek. 
Složení osob, které mají relevantní názory a vliv na 
dění v oblasti sítí NGA navíc umocnila konstruk-
tivní a neformální atmosféra, která přítomna po 
celé dva dyn konání semináře.

Kromě úvodního bloku o výhledech a investicích 
do přístupových sítí NGA, měli účastníci semináře 
možnost vyslechnout řadu technických přednášek 
s množstvím tipů, rad a zkušeností pro výstavbu 
a servis sítí. Nejen Fyzická vrstva a přenosové 
médium optického vlákna jsou středem pozor-
nosti, ale i aktivní prvky a vyšší přenosové vrstvy 
jsou důležité pro udržení kvality služeb QoS na 
IP infrastruktuře sítí NGA/NGN. To bylo znát 
jak z příspěvků přednášejících, tak z vystavených 
a prezentovaných produktů.
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Pro všechny odhodlané účastníky byla připra-
vena soutěž montážních skupin v instalaci vláken 
a zafukování do mikrotrubiček – Mistrovství světa 
v mikrotrubičkování. K dispozici byla nová trasa 
z mikrotrubiček pro zafukování – až do výšky 8. 
patra. Příležitosti představit svou techniku insta-
lace naživo využilo 5 montážních týmů. Nejrych-
lejší čas zafouknutí svazku vláken do smyčky tam 
a zpět byk 1:45 min. Pro ostatní přihlížející, na 
které již nezbyla soutěžní trasa, to byla názorná 
ukázka moderní technologie montáže optické 
infrastruktury. Soutěž se konala za odborné, tech-
nické a materiální podpory partnerů OFA s.r.o., 
Dura-line CT, s.r.o., MICOS spol. s r.o., s.r.o. a Fibre 
Optics Service s.r.o. 

Na aktuální téma se zaměřil pracovní workshop 
Mapy a dokumentace sítí NGA/NGN, který se 
uskutečnil zároveň se seminářem. Na tomto 
workshopu seznámila paní ředitelka Hana Hankie-
wiczová, ČTÚ se zkušenostmi z prvního geografic-
kého sběru dat ČTÚ o sítích NGA v březnu 2016 
a s novinkami v rámci právě probíhajícího sběru 
dat 2017. Další dva příspěvky byly zaměřené na sw 
nástroje pro dokumentaci a návrh NGA sítí a před-
nesla je ISP Alliance (Michal David, Štepán Beneš) 
a ConnectEU2Create (Pavel Škoda) .

Předpokladem rychlého a kvalifikovaného rozhod-
nutí je věci rozumět, proto je již od samého začátku 

součástí všech aktivit PROFiber Networking, s.r.o. 
vzdělání a předávání zkušeností. Druhý den semi-
náře byl zaměřen na vzdělávací aktivity v rámci 
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH 
KOMUNIKACÍ® ve spolupráci s partnery, mezi 
které patří např. ICT Unie, a s odbornými školami. 
Bylo možné se zúčastnit technického školení 
a vzdělávání, vyslechnout si přednášky a praktické 
ukázky ohledně metod měření parametrů optic-
kých tras sítí FTTx a měření sítí a přípojek VDS35b, 
případně další zajímavé a přínosné informace 
odborníků. Střední škola informatiky, poštovnictví 
a finančnictví Brno předváděla společně se svými 
žáky příspěvek na téma škola hrou a kybernetická 
bezpečnost.

Parterem konektivity byl Český bezdrát a připojení 
k internetu zajistil COMIMPEX s.r.o.

Další ročník tohoto semináře se uskuteční opět 
za rok v termínu 8.– 9. 3. 2018 na stejném místě. 
Bližší informace budou zveřejněny na webových 
stránkách www.profiber.eu.

Veškeré přednášky, program, videa a fotografie 
z této akce jsou uveřejněny na webových strán-
kách www.profiber.eu v sekci download a jsou 
volně ke stažení.

Mikrotrubičkování - TRASA
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

Start

Cíl

info

Vláknová jednotka 
AccuBreeze ®

Zafukovačka
Kompresor

CENTRÁLNÍ STANICE

Trubička 7/5,5 mm 
DuraMicro DI

Sloupek
kabinet MICOS

Distribuční bod 
=

 soustřeďovací bod 
pro blízké účastníky

5x
5x

8. patro

Internát

• Zafukovat se bude do kopce – smyčka do 8. patra a zpět

• Přihlásit se může kdokoliv z publika
• připraveno je 5 tras a montážní nástroje 

Stačí jen šikovnost a štěstí :-)

Věcné ceny pro vítěze i pro úspěšné účastníky !

14:00
Přízemí - místnost č. 5

Klubovna

Partnery Mistrovství světa v mikrotrubičkování jsou: 

Pro všechny 
odhodlané 
účastníky byla 
připravena 
soutěž.
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 Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost Velké 
Británie (NCSC) vydalo společně s Národní kriminální 

agenturou (NCA) první společnou výroční zprávu, v níž posuzuje 
hrozby v oblasti kybernetické trestné činnosti. Tato zpráva 
poskytuje hloubkovou analýzu vývoje hrozeb a přehledem 
praktických kroků, které mohou být ve Velké Británii 
uplatňovány. Uvedl to NCSC ve svém novém prohlášení.

 Kabelový sektor se připravuje na rychlejší broadband 
i změny regulace. V nejbližších letech se očekávají 

společenské změny. Generace X dospívá a má zcela jiné 
požadavky na obsah a konektivitu. Budoucnost, jíž nezávisí 
jen na klasické kabelové infrastruktuře, ale sektor musí být 
na změny připraven. Pokud jde o symetrické připojení v NGA 
jde vývoj kupředu. Vývojová pracoviště pracují na nové verzi 
Full Duplex Docsis3.1 s kapacitou 5/5 Gbit/s což v několika 
následujících létech přeroste na verzi 10/10 Gbit/s. Nové 
čipsety však nebudou k dispozici dříve než v létech 2019–2020. 

Např. TDC nasazuje verzi 3.1 s rychlostí stahování až 
1 Gbit/s a celou akci dokončí v roce 2017. Počítá se smíšenou 
strategii, v níž lze DOCSIS3.0, DOCSIS 3.1 a FTTX použít 
v jedné lokalitě ve vzájemné kombinaci. Pozor však na slogan 
vše v IP! 

 Výnosy z telekomunikací v Evropě vzrostly v roce 
2016 o 4,6 procenta na objem 23,45 mld. EUR, uvedla 

to konzultační společnost IHS na odborné akci Cable Congress 
v Bruselu v březnu 2017. Růst táhly služby vysokorychlostního 
přístupu s výnosy 7,5 procent a vydělaly 7,70 mld. EUR, což je 
podíl 32,8 procent na výnosech celkem. Výnosy z TV dosáhly 
3,7 procent s výší 10, 91 mld. EUR, s podílem 46,5 procenta na 
výnosech celkem. Výnosy byly taženy zejména růstem služeb 
VOD a přechodem k digitálnímu přenosu. Výnosy z telefon-
ních služeb se v roce 2016 zvýšily o 2, 1 procenta na 4,83 mld. 
EUR. 

 Microsoft oznámil, že zpřístupnil produkt Microsoft 
Teams jako novou konverzační platformu pro pod-

niky využívající služby Office 365. První předvedení proběhlo 
v listopadu minulého roku a tento nástroj spolupráce je nyní 
k dispozici na 181 trzích a v 19 jazycích. Týmům společnosti 
Microsoft to umožňuje vést spolupráci „one-to-one“ a sku-
pinové rozhovory se zabezpečením přístupu a soukromí. 
Microsoft Teams tím nabízí možnost přizpůsobit práci se 
zařízením s prvky od partnerů třetích stran a rovněž nástrojům 
společnosti Microsoft, např. Microsoft Planner a Visual Studio 
Team Services. 

 Švédská vláda zřizuje radu pro digitalizaci. Švédské 
Broadband Forum uvedlo, že rada má v této oblasti 

garantovat realizaci vládní politiky. Rada, která bude mít deset 
členů bude mít záštitu ministra Peter Ericssona, do jehož kom-

petencí digitalizace patří. Radě se bude dostávat podpory i ze 
strany švédského regulátora PTS.

 British Telecom (BT) formálně kapituloval pod tlakem 
regulátora Ofcom. Zástupci BT a Ofcom po dlouhém 

a nesnadném vyjednávání dosáhli dohody o oddělení velkoob-
chodní divize. Openreach jako organizační jednotka BT a tento 
proces rozdělení odmítal i přes hrozbu uvalení sankcí. Openre-
ach bude mít vlastní zaměstnance, management a strategii. 
Dohoda celkovou situaci zjednodušuje, neboť v této situaci 
dobrovolného strukturálního rozdělení společnosti nemusí 
Ofcom rozdělení firmy nařizovat. 
V této souvislosti si připomeňme, že strukturální rozdělení 
společnosti českého operátora O2 proběhlo již 1. června 2015 
a tímto dnem vznikly dobrovolným rozdělením dvě na sobě 
nezávisle společnosti O2 a CETIN. 

 Amazon plánuje výstavbu kampusu datových center 
v předpokládané výši nákladů až 1 miliardy EUR 

v Dublinu Tím reaguje na globální růst svých webových služeb 
a zejména vlastní online obchodní sítě. Společnost požá-
dala místní úřad Fingal County Council o povolení výstavby 
svého velkého, v tomto případě již desátého datového centra 
v okolí Dublinu. Nové centrum umístěné v Mulhuddart vyžádá 
náklady až 200 milionů EU a pravděpodobně zde Amazon 
bude investovat dalších 700 milionů EUR do menších dato-
vých center na celkové výměře 26 hektarů. 

 Izraelská společnost ECI nově nabízí zákaznické řešení 
k zabezpečení přenosu šifrováním optického přenosu 

na vrstvě L1. Tento způsob zabezpečení umožňuje šifrování 
jednotlivých služeb až do rychlosti 200 Gbit/s, přičemž podle 
vyjádření ECI řešení zachovává přenos bez omezování inter-
operability, škálovatelnosti nebo flexibility. Nabízená služba je 
atraktivní zejména pro poskytovatele služeb, finanční, lékařské 
a vládní instituce.

 Ministr financí Velké Británie Philip Hammond podle 
oznámení agentury ISP zveřejnil údaje rozpočtu na 

rok 2017 určené novým opatřením na podporu 5G a alokuje 
dalších 200 milionů GBP pro FTTH / P. Částka je určena na 
místní projekty výstavby sítí FTTH s investiční podporou ze 
soukromého sektoru. K dispozici bude rovněž nový investiční 
fond digitální infrastruktury (DIIF) s dalšími 400 miliony GBP.

 Firmy Huawei a Vodafon představily na Mobile 
World Congress 2017 v živém provozu celulární 

technologii V2x speciálně instalovanou ve vozu Audi. Systém 
C-V2x umožňuje vozidlu, uživatelům silničního provozu 
a infrastruktury sdílení informací prostřednictvím mobilních 
sítí. Řidič předvedl čtyři scénáře. Auto bylo pro navigaci vyba-
veno čelním video zdrojem, obdrželo výstrahu z připojeného 

Informační servis ze zahraničí
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semaforu, rozpoznalo přicházející chodce prostřednictvím 
jejich mobilního zařízení a aktivovalo nouzovou brzdu.

 Firmy Nokia a Facebook oznámily, že úspěšné 
dokončily sérii provozních testů nových optických 

technologií pro zpracování digitálního signálu při transatla-
tickém přenosu v délce 5500 kilometrů při spojení mezi New 
Yorkem a Irskem. Pro dosažení vyšší přenosové kapacity se 
odborníci museli vyrovnávat s aplikacemi náročnými na šířku 
pásma zejména využitím nově testované PCS technologie 
vyvinuté v Nokia Bell Labs. Test prokázal možnosti navýšení 
kapacity až o 2,5 násobek ve srovnání s kapacitou stávají-
cího optického přenosu, což prokazuje reálnou využitelnost 
testované technologie.

 Telefónica a Vodafone Madrid oznámily 16. března 
2017, že společnosti uzavřely obchodní dohodu 

o velkoobchodním přístupu k optické sítě společnosti 
Telefónica. Na základě dohody bude mít Vodafone okamžitý 
přístup k optickým sítím Telefóniky a to nejen v územních 
celcích, které spadají do regulace, ale také v dalších místech, 
ve kterých byl velkoobchodního přístup k sítím Telefóniky již 
uvolněn.  
Uzavřená dohoda umožňuje společnosti Vodafone podílet se 
na případném doplněním stávajícího pokrytí sítí Telefóniky 
optikou a výrazně rozšířit možnosti nabídek superrychlého 
širokopásmového připojení a televizních služeb. 
Pro Telefóniku je tato dohoda ve velkoobchodní strategii mil-
níkem, neboť jí umožňuje zaujmout aktivnější roli při nabízení 
velkoobchodních služeb v dynamickém podnikatelském pro-
středí a počítat s dalšími alternativami při poskytování služeb 
dalším provozovatelům buď cestou sdružených investic nebo 
vlastními dodávkami. 
Dohoda se závazkem na dobu pěti let klade důraz na synergie 
plynoucí z možnosti přístupu Vodafone k optické síti společ-
nosti Telefónica a které umožňují zvýšit jejích využití, a tudíž 
i zvyšovat efektivitu nasazování a optimalizovat vynakládání 
investic obou společností.

 Švédská Telia oznámila, že rozšiřuje rozsah služeb soci-
álních sítí poskytovaných bez daně s přidanou hodno-

tou, což ještě nedávno bylo v rozporu kvůli jejich implikacím 
se síťovou neutralitou. Nyní nabízí přístup bez daně s přidanou 
hodnotou k sociálním sítím Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter and Kik a dále ještě doplňuje Pinterest, Viber, LINE and 
Welcome App.

 Téměř 90 % pařížských domácností pokrývají optické 
sítě FTTH. Operátor Orange sdělil, že to odpovídá 

1,357 milionům domácností. Otevřený přístup Orange k zavá-
dění sítí FTTH zvýšil počet připojených bytových účastníků 
v Paříži na 75 % . 

Podle databáze GlobalComms TeleGeography přistoupili 
operátoři v dubnu 2015 na vytvoření "optických zón" s pokry-
tím 100 % optickou sítí v devíti městech – Bayonne, Brest, 
Caen, Lyon, Metz, Montpellier, Nice, Paříži a sedm obcí Lille 
Metropole (Villeneuve d'Ascq, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, 
Lezennes, La Madeleine, Lambersart a Mons-en-Baroeul) s se 
stanoveným termínem realizací do konce roku 2016. Orange 
uvedl, že optická síť je budována podél dopravních cest až na 
úroveň poslední míle.

 IoT specialista EUROMICRON Deutschland pro-
dává svoji telekomunikační divizi německé skupině 

Ostertag Group. Podle dohody Ostertag převezme veškerý 
telekomunikační majetek EUROMICRONu, včetně zákaznic-
kých vztahů, pracovních smluv a činností v oblasti skladování 
a logistiky. Podrobnosti byly zatím považovány za důvěrné.

 Německá vláda vede konzultace o způsobech rozšiřo-
vání optických sítí. Německá spolková agentura pro 

sítě nyní zahájila veřejnou konzultaci o strategiích jejíž cílem 
je urychlení budování optických sítí. K zahájení konzultací 
vydala agentura diskusní dokument představující různé návrhy 
způsobů regulace síti FTTH/B. Podklad k diskusi poukázal na 
význam flexibilní cenotvorby, která má podpořit tržně orien-
tovanou expanzi sítě. Jeden návrh využívá maloobchodní ceny 
jako výchozí bod pro stanovení cen využívaných třetí stranou.

 Telefonica Germany migruje zákazníky na společ-
nou platformu. Jedná se o její privátní zákazníky O2 

a E-Plus. Telefonica převádí desítky milionů tarifních zákazníků 
a zákazníků předplacených služeb na společný systém. V pro-
hlášení označila Telefonica tento proces jako nazval "doposud 
největší migrační projekt svého druhu v Evropě." Tento krok 
byl vynucen již provedeným sloučením Telefóniky s E-Plus 
v červenci 2014.

 Turin se má stát prvním italským městem se službami 
sítě 5G, cílem je rok 2020 poté, co městská rada pode-

psala memorandum of understanding s Telecom Italia (TIM). 
Projekt má být spuštěn jako metropolitní trial v roce 2018 
s tím, že celé město má být pokryto k roku 2020. Operátor 
postaví v hlavních částech města více než 100 malých buněk 
a současně ve městě pokryje území univerzit. Zkušební provoz 
se uskuteční s cca 3000 uživateli.

 Finská Nokia oznamuje, že byla vybrána operátorem 
Vodafone jako globální dodavatel platformy Software-

-Defined Networking (SDN). Nuage Networks – společný 
podnik Nokie – bude dodávat SDN pro datová centra. Součástí 
výběru je i běžící pilotní projekt VPN+ v němž má Vodafone 
demonstrovat benefity SD-WAN při poskytování NFV a apli-
kací IoT.
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OnLine díkuvzdání: 
 1. Buď rád, že nejsi obětí phishingu!
 2. Buď vděčný, že tvůj počítač nepadá!
 3.  Buď rád, že tvoje oblíbená sociální média 

nejsou blokována!
 4. Buď šťasten, že nemáš Ransomware virus!
 5. Buď rád, že tvůj router nepadá!
 6.  Být vděčný za obrovský výběr webových 

stránek, kterými můžeš brouzdat!
 7.  Buď rád, že nikdo neví, kdo opravdu jsi 

online!
 9.  Buď rád, že tvému kamarádovi na chatu 

není reálně 72!
 10.  Buď vděčný za rychlé připojení 

k internetu!
 11.  Buď vděčný za wifi zdarma, když ji zrovna 

potřebuješ!

Na odlehčené frekvenci...
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Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, 
které jsou v souladu s tematickým 
zaměřením časopisu. Za jejich obsah 
odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 28. 3. 2017

Časopis je recenzovaný.  
Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací. Přetisk a publikace 
zveřejněných článků povolen jen 
se souhlasem redakce.

www.casopis-telekomunikace.cz 
www.telmag.cz

Ajťácký pravidlo výdělku
„ICT mzdová věta“ říká, že „systémový 
administrátoři, programátoři, inženýři 
a analytici nikdy nemůžou vydělat tolik 
jako obchodní manažeři, obchodníci, 
účetní a zejména svobodní umělci.“ Tato 
věta může být nyní podpořena matema-
tickou rovnicí na základě následujících 
dvou dobře známých postulátů: 

Postulát 1: Síla je ve znalostech.

Postulát 2: Čas jsou peníze.

Každá technicky vzdělaná osoba ví:  
síla = práce / čas. 

Vzhledem k tomu:  
znalosti = síla, pak znalost = práce / čas,

a čas = peníze, pak znalosti = práce / peníze. 

Řešení pro peníze je:  
peníze = práce / znalosti. 

To znamená, že jakmile se znalosti blíží 
k nule, peníze se blíží k nekonečnu, bez 
ohledu na množství vykonané práce.
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Na odlehčené frekvenci...

Registrujte se na webu http://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:

A)  Chci být pouze čtenářem a dostávat vždy jeden výtisk časopisu zdarma.

B)  Chci být řadový člen se vstupem na akce zdarma (1.500,- Kč/rok)**

C)  Chci se stát VIP členem s možností inzertního  
a PR balíčku (15.000,- Kč/rok) ***

 *  Jedno číslo pro jednoho přihlášeného abonenta. 
Člen za 15000 Kč až 15 ks časopisu.

 **  Cena bez DPH. Zahrnuje výhody účasti na akcích, možnost zařazení zaslaných 
         informací v rubrice krátké zprávy a další výhody vzniklého klubu.
 *** Cena bez DPH. Navíc zahrnuje VIP balíček – inzerci 2× A4 strana inzerce 
         a 1× PR článek.

Chcete dostávat časopis
pravidelně?

Staňte se členem NGC 
(New Generation Club).



těší nás, že můžeme společně 
sdílet hudební zážitky

Jsme generálním partnerem 72. ročníku 
mezinárodního hudebního festivalu 
pražskÉ Jaro
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