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„Mám pro Vás nějaké dobré 
a špatné zprávy…“

 Tak tedy nejdříve jednu špatnou. Někteří už asi víte, že balík 14 miliard Kč, 
určený na budování vysokorychlostních sítí internetu se smrskl nejméně 
o polovinu. Prostě už se nadá celý objem dotačních prostředků proinves-
tovat. To bylo zdůvodnění úředníků MPO pro rozhodnutí Monitorovacího 
výboru pro OP PIK. Tento důvod je potvrzen i sektorem. Osobně si myslím, 
že je to velká škoda (pro ČR skoro až ostuda), že se stát a sektor nedokázal 
dohodnout, a nenašel takový způsob umístění této podpory v rámci digita-
lizace republiky, který by byl nekonfliktní, neohrožující operátory ze strany 
budoucích sankcí za neplnění kritérií stanovených státem, a který by byl 
hlavně transparentní a konkurenčně neutrální. Už na samém počátku se měl 
použít „selský rozum“ a mělo se navrhnout několik možností jak evropské 
dotace využít. Jedním z nich mohl být program, který bych nazval „každá 
obec má svůj kabelovod“. Obce by tak mohly získat dotace na budování 
povrchových kolektorů, kabelovodů, chrániček, nadzemních rozvodných 
bodů, apod. A ty by pak mohly využívat operátoři za zvýhodněné nájmy, 
tedy v případě ekonomicky slabých oblastí. Nebo mohla být zvažována 
i speciální firma – akciová společnost, jejichž akcie by mohli omezeně naku-
povat operátoři, ISP, oborové asociace. Tato společnost by se státní „zlatou 
akcií“ byla příjemcem evropských dotací a zajišťovala výstavbu pasivní 
infrastruktury. Avšak, tohle všechno by muselo být uděláno již před 3 lety. 
Vím, že po bitvě je každý generál, ale…

Tou dobrou zprávou je to, že v rámci Prioritní osy 4 – Rozvoj informač-
ních a komunikačních technologií, se částka 7,3 mld.Kč přesune do další 
kapitoly ICT a sdílené služby – datová centra. Cílem programu ICT a sdílené 
služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na 
vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdí-
lených služeb. Takže evropské peníze snad zůstanou v podnikatelské sféře 
ICT. Je však třeba dát velký pozor na jiné státní rezorty, které mají na tyto 
peníze zálusk. Například Ministerstvo zemědělství na podporu zaostalých 
zemědělských oblastí nebo nám všem dobře známe Ministerstvo vnitra. 
A nebo se s nimi velmi dobře domluvit, tak aby byl cíl OPPIKu byl skutečně 
smysluplně naplněn.

Další dobrá a zajímavá zpráva. Na podzimním veletrhu GITEX v Dubaji, 
jsem zaregistroval zásadní transformaci telekomunikačních operátorů od 
poskytovatele hlasového či datového připojení ke společnostem posky-
tující ucelené služby privátním zákazníkům a státním institucím. Vůbec se 
neřeší telefony, tarify nebo objem dat. Ale můžete navštívit centrum pro 
SMART LIVING, centrum pro SMART ENVIROMENT, mohou vám pomoci 
se SMART ECONOMY, SMART MOBILITY a nebo s u nás známým SMART 
GOVERNMENT. Největší úspěch na GITEXu měla policie s motocyklem-
-dronem, který unesl i průměrného SMART policistu. Velmi propagovanou 
oblastí vystavovatelů byl tzv. SMART RETAIL, aplikace umožňující pohodlný 
a efektivní výběr zboží. Špatná zpráva je jen ta, že nakonec budete muset 
zaplatit…

Co mě však lehce rozesmutnělo, byla neúčast České republiky, která dle 
proklamací chce stoupat k vrcholu žebříčků nejmodernějších a nejkon-
kurenčnějších zemí světa. Byla vidět zastoupení zejména arabských zemí, 
není divu, veletrh byl v Arabských emirátech. Byly zde však další země jako 
Lotyšsko, Rumunsko, Holandsko, Maďarsko nebo dokonce i Sri Lanka… 
všechny nabízely investiční zázemí, vyspělé ICT a vzdělané občany. 

Dobrá zpráva nakonec. Blíží se vánoce a Nový rok!

Proto vám všem přeji za celý tým našeho časopisu klid a pohodu (vše 
nakupte již teď přes eshopy) a hlavně pevné zdraví do dalšího roku 2018!

Šťastné a veselé! 
Svatoslav Novák
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Rozhovor Svatoslava Nováka  
s předsedou představenstva ČD - Telematiky 

Miroslavem Řezníčkem

Čistě telekomu-
nikační služby 
tvoří asi 30 % 

obratu.

Co je vlastně ČD - Telematika? Je telekomunikač-
ním operátorem, nebo poskytovatelem telematic-
kých služeb?

ČD - Telematika není jenom klasickým telekomu-
nikačním operátorem, protože když nás budete 
porovnávat s Cetinem a další konkurencí v té oblasti 
podnikání v telekomunikacích, tak pro nás čistě tele-
komunikační služby tvoří asi 30 % obratu. My jsme 
z definice vlastně drážní firma, která poskytuje i tele-

komunikační služby, a podle toho se naše pozice na 
telekomunikačním trhu odvíjí. Podle toho jsme i orga-
nizovaní, máme dvě divize. Jedna divize poskytuje 
infrastrukturální služby železničnímu sektoru a druhá 
služby telekomunikační. Ty infrastrukturální služby 
poskytujeme primárně českým železničním doprav-
cům a českému drážnímu sektoru infrastruktury. 
Nejen v této oblasti se ale snažíme využít znalosti, 
které máme, proto často přicházíme s projekty, které 
obě naše oblasti vzájemně propojují.

„Spojujeme telekomunikační služby se světem dopravy“
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O jaké projekty se jedná?

Například v nedávné době jsme realizovali tzv. 
kontrolní analytické centrum pro Správu železniční 
a dopravní cesty, kde jsme mimo jiné do infra-
struktury SŽDC k jejímu posílení zaimplementovali 
velké množství DWDM technologií, a nad tím 
vznikla nadstavba kontrolní analytické softwarové 
aplikační vrstvy. Nebo jsme v letošním roce napří-
klad vyhráli zakázku Technický pasport infrastruk-
tury pro SŽDC, jejímž cílem je vybudování sta-
bilního unifikovaného podnikového informačního 
systému na principech architektury orientované na 
poskytování služeb. Zde se zase posouváme ještě 
dále, pokud se týče rozšíření rozsahu našich kom-
petencí. Díky tomu, že propojujeme svět dopravní 
telematiky s telekomunikacemi a snažíme se najít 
další nové projekty, můžeme být hrdí na to, že od 
roku 2013 jsme narostli o 46 %. V rámci dlouho-
dobé strategie se totiž snažíme poskytnout naše 
služby dalším segmentům. 

Pokud zůstaneme u té oblasti telekomunikací, pro 
koho je vaše síť primárně určena? Kdo ji využívá?

Vyhledávají nás zákazníci s vysokými nároky na 
kapacitu a stabilitu. Využívají nás komerční sub-
jekty z řad všech typů telekomunikačních operá-
torů na českém trhu - od ISP po mobilní operátory. 
Dále subjekty státní správy, ale i akademická sféra. 
Samozřejmostí je využití našich kapacit pro želez-
niční sektor, kde zajištujeme ve spolupráci se SŽDC 
telekomunikační potřeby tohoto sektoru. Poslední 
roky zaznamenáváme i nárůst zákazníků z oblasti 
provozovatelů obsahu, popřípadě housingu, a to 
hlavně kvůli potřebám propojení svých lokalit či 
řešení kapacit připojení do internetu, ale nově také 
i kvůli bezpečnostním produktům na ochranu jejich 
sítí, které jsme v poslední době implementovali. 

Čím je vaše síť pro další telekomunikační operáto-
ry unikátní?

Podařilo se nám vybudovat síť podél železničních 
tras, která je unikátní svým pokrytím – jedná se o dru-
hou největší páteřní síť u nás s vysokou hustotou 
kapacit. Máme stovky přípojných bodů, kde poskytu-
jeme široké portfolio velkoobchodních služeb. 

Jak reagujete na současné trendy v oblasti teleko-
munikací? Odrážejí se v investicích do vaší sítě?

Aby naše síť odpovídala aktuálním potřebám, 
investujeme každoročně do její obnovy, rozšíření 

a upgradu přes 100 milionů korun, což je k poměru 
výnosů z velkoobchodních služeb relativně velké 
číslo. Přitom jsme ale firmou takového konzervativ-
ního stylu. Primárně se snažíme vyhovět zákazníkům, 
ale na druhou stranu nemůžeme zanedbat ekono-
mické hledisko. Takže se vždy díváme na to, jestli 
taková investice dává ekonomický smysl. Pokud je 
příležitost, tak pokládáme nové optické kabely, cílem 
je mít optiku podél všech kolejí, to zatím nemáme. 
Posílení třeba teď děláme na severní Moravě, hodně 
nyní modernizujeme síť v severních Čechách. Roz-
šiřujeme naši optiku i v rámci metropolitních sítí na 
základě dlouhodobé spolupráce s konkrétním mobil-
ním operátorem. Snažíme se, abychom zainvestovali 
co možná největší kapacitu, protože s příchodem IoT 
vnímáme, že kdekoliv optika bude, nebude to chyba.

Zmínil jste IoT. Jak se podle vás tento trh u nás 
rozvíjí?

Velmi pomalu. Pro naši zem se jedná o nový trh, 
což tu dlouho nebylo, nabídka poskytovatelů je 
obrovská – a bude ještě větší. Nicméně schop-
nost uchopit tento koncept reálně a smysluplně 
spolu s aktuálními možnostmi zadavatelů, kteří 
mnohdy, ač ne svou vinou, nemají adekvátní 
podmínky pro realizaci, zaostává. V rámci naší tour 
Chytřejší Česko se setkáváme s upřímným zájmem 
o IoT, ať už se jedná o možnosti řešení konkrétních 
problémů, nebo financování. Zaznívají ale i obavy 
starostů měst i obcí zejména z výběru vhodného 
partnera. Hodně se o tom mluví a málo se reali-
zuje. Stále mi chybí, aby koncový zákazník připravil 
soutěže, kterých bychom se mohli zúčastnit. 

A vidíte tedy v IoT příležitost?

Novou příležitost v IoT určitě vidíme. Realizovali 
jsme již například projekt chytrého parkování pro 
město Liberec, kde jsme byli první s takto roz-
sáhlým projektem v České republice. Když jsme 
mluvili o tom propojení se železnicí, tak například 
nabízíme senzory zavřených dveří ve vlacích, aby 
výpravčí měl nějakou základní indikaci, že všechny 
dveře jsou správně zavřené. Máme kompletně 
připraveny i další užitečné produkty a doufáme, že 
se celá oblast IoT u nás brzy rozvine.

Obrovským problémem pro cestující je mobilní 
připojení k internetu ve vlacích. Jaká je vaše aktivi-
ta v této oblasti? 

Tento problém určitě vnímáme. Udělali jsme 
několik variantních technických řešení, která jsme 

Máme 
kompletně 
připraveny 
i další užitečné 
produkty.

Rozšiřujeme 
naši optiku 
i v rámci 
metropolitních 
sítí na základě 
dlouhodobé 
spolupráce 
s konkrétním 
mobilním 
operátorem.
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Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva ČD - Telematika a.s.
Absolvoval ČVUT, Fakultu strojní v Praze, a své technické vzdělání doplnil v oblasti ekonomie a řízení 
na University of Chicago ve Spojených státech, kde získal titul MBA.
Od počátku 90. let, která provázel dynamický rozvoj telekomunikačních služeb, se pohybuje ve sféře 
telekomunikací a informačních technologií. Svoji profesní kariéru zahájil v oblasti finančních analýz, 
kde se mimo jiné podílel na přípravě financování prvního telekomunikačního projektu – digitální 
překryvné sítě. Na konci 90. let řídil proces vyjednávání propojovacích dohod mezi SPT Telecom 
a nově vzniklými mobilními operátory. Podílel se i na přípravě legislativního rámce v období počátku 
liberalizace telekomunikačního trhu. Ve spolupráci s ICT Unií (APVTS) stál při vzniku regulatorních 
opatření trhu a při rozvoji velkoobchodních ICT služeb.
Během své působnosti v telekomunikačních společnostech zastával vysoké manažerské pozice. V SPT 
TELECOM (nyní O2 Czech Republic) prošel různými technickými i ekonomickými úseky, řídící pozice 
vykonával po dobu pěti let také u alternativního operátora Contactel. V roce 2005 využil příležitost 
k získání zahraničních zkušeností a začal pracovat pro ČEZ Group v Bulharsku, kde byl zodpovědný za řízení regulačních záležitostí. Od roku 
2006 působil na pozici generálního ředitele obchodního zastoupení americké společnosti DELL na Slovensku. Dva roky byl ředitelem po Českou 
republiku u společnosti Asseco Central Europe, která poskytuje IT řešení v rámci různých segmentů trhu.
Do společnosti ČD - Telematika přišel v roce 2013 ze společnosti INDRA Czech Republic z pozice ředitele pro rozvoj obchodu pro střední 
a východní Evropu, a tím se vrátil do oblíbených telekomunikací. Mimo plynulé angličtiny se dohovoří také rusky. Volný čas věnuje mimo 
cestování zejména golfu a také sálovému fotbalu.

připravili ve spolupráci s SŽDC, protože by se čás-
tečně využívala i jejich infrastruktura. Náš návrh 
jsme prezentovali hlavním mobilním hráčům tento 
rok. Bohužel se daný projekt neposunul dál, ale 
věříme, že k tomu dojde opravdu co nejdřív, a to 
i z toho důvodu, že ČTÚ požadoval lepší pokrytí 
mobilním signálem hlavních železničních tratí do 
určité doby. 

Chtějí mobilní operátoři tuto situaci řešit?

Zatím všechna vyvolaná jednání nic nepřinesla. 
Z našeho pohledu tam chybí vůle něco dál pod-
nikat, přestože z jejich pohledu splňují regulační 
podmínky – signál na kolejích je. Ale že si cestující 
ve vlaku nezavolá a nemá mobilní internet, je fakt, 
který se nedá ignorovat. Vše závisí na mobilních 
operátorech, my jsme v tomto projektu připraveni 
hrát roli integrátora.

Může s vašimi službami přijít do styku i běžný 
spotřebitel?

Běžný spotřebitel není našim zákazníkem, ale 
určitě v momentě, kdy se připojuje na internet 
a využívá nějakých služeb portálu nebo internetové 
TV, může se s celkem velkou pravděpodobností 
stát, že jeho data běží přes naši infrastrukturu. 
Asi nejviditelnější službou, kde se s námi koncový 
účastník může setkat napřímo, je provoz WiFi 

připojení. To jsme v roce 2014 začali realizovat na 
frekventovaných železničních nádražích, kterých 
bude už 12, a nově spolupracujeme na pilotním 
provozu WiFi v pražském metru. Pokryli jsme šest 
stanic pražského metra; zatím to běží sice krátkou 
dobu, ale podle našich informací to plní zadání, 
které jsme si společně s Dopravním podnikem hl. 
města Prahy dali. Doufáme, že se DPP rozhodne 
pokrýt všechny stanice metra. To bychom velmi 
rádi udělali, protože to má smysl pro koncového 
zákazníka.

A WiFi na nádražích a ve vlacích?

Zatím jsme pokryli dvanáct nádraží a chceme 
společně se SŽDC připravit pokrytí i dalších větších 
nádraží, protože počty uživatelů i přenesená data 
stále rostou. Pro České dráhy, případně pro ostatní 
dopravce jsme připraveni vybavovat WiFi připoje-
ním samotné vozy, část jsme již WiFi připojením 
osadili, ale vybaven je jen zlomek té vyžívané 
flotily, zde je ještě velký prostor. 

Jak vidíte budoucnost telekomunikačních sítí?

Jednoznačně velice pozitivně. Domnívám se, že 
telco sítě budou nenahraditelnou součásti celé 
společnosti a života každého občana. Už dnes se 
přes tyto sítě přenášejí data, bez kterých si běžný 
život už nedokážeme představit.

Nově 
spolupracujeme 

na pilotním 
provozu WiFi 

v pražském 
metru.



4  |  2 0 1 7  |  7

Bolesti minulých let 
Pojďme se podívat na pár hlavních problémů, které v součas-
nosti trápí velké operátory. Například stále není možné zobrazit 
všechna data o síti pohromadě. Říkáme, že síť je jenom jedna, ale 
data o síti jsou uložena v mnoha oddělených řídících systémech. 
Proč říkáme, že je síť jenom jedna, když se ve skutečnosti jedná 
o mnoho oddělených sítí? Podívejme se na situaci očima zákaz-
níka. Toho nezajímají technologické rozdíly mezi sítěmi. Nezajímá 
ho co je xDSL, či co je LTE. Zajímá ho internet, tedy poskytovaná 
služba. Zákazník neví, proč to vidíme tak komplikovaně.

Ve velkých firmách se o každou jednotlivou síť i její data starají 
specialisté, kteří mezi sebou často nekomunikují. Každý se 
stará pouze o “svou vlastní” síť. Ve chvíli, kdy přijde poptávka 

na VPN pro velkého zákazníka, řekněme tísíce přípojných 
míst, trvá zpracování takové nabídky celé dny či dokonce 
týdny! Obchodníci pak chodí od jednoho síťového specialisty 
k druhému a skládají informace pro nabídku z několika míst. 
Zákazník v tomto případě nerozumí, proč má tak dlouho čekat. 
Často by rád viděl variace s jinými rychlostmi a jinými SLA. 
V takovém případě se spouští další týdenní martirium.

Kromě toho je ve většině firem oddělená evidence fyzické 
sítě od té logické. Tím se komplexita i několikrát znásobuje. 
Například při poškozeném optickém kabelu firma neví, kteří 
zákazníci jsou poškozeni. Trvá až několik hodin než se zjistí, 
komu služba nefunguje a většinou se spoléhá na to, že se 
zákazník ozve sám. 

Smělé vize 
Do telekomunikačních sítí vstupují nové trendy a operátoři se předhánějí, která síť 
bude více „G”. Máme 3G, postavili jsme 4G, plánujeme 5G. Představitelé operátorů 
prezentují na konferencích smělé plány, jak budou sítě virtualizované. „Zvirtualizu-
jeme všechno”, hlásají z pódia. 
Po návratu do reality, ale slyším jiné příběhy: „Původní sítě vypínat nebudeme. Nic 
nás nestojí. Máme stále zákazníky, kteří vyžadují původní služby (rozhraní, pro-
tokoly, ...). Platí nám slušné peníze, o které nechceme přijít. Kde je „business case” 
o přechodu na novou technologii a co nám to přinese?”
A tak je na straně jedné zcela jasný směr, kam se sítě budou ubírat a na straně dru-
hé, nevole většiny operátorů opustit stávající situaci.

Tomáš Doležal, Cross Network Intelligence
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Takovéto problémy zní pro zákazníka ve 21.století 
neuvěřitelně. 

Je tu ještě několik dalších problémů, které bych 
rád zmínil. Firmy v podstatě nevědí, zda efektivně 
využívají již zainvestované síťové zdroje. Běžně 
nechávají technologie nevyužité a kapacita sítě leží 
ladem. Finanční kontroling není propojen s realitou 
sítě a ukazuje jen zlomek problému. 

Většina firem například neumí měřit profitabilitu 
pronajatých okruhů. Mnohdy se stane, že náklady 
na pronájem prostor, zařízení, optiky, kapacity, fre-
kvence atd. převýší zisk služby, kterou tyto prvky 
poskytují. 

Jak se nezastavit a při tom nenabourat
Vezmeme-li v úvahu výše uvedené vlastnosti 
současných sítí, zdá se mi téměř nereálné pouštět 
se do smělých plánů a virtualizovat či stavět nové 
platformy. Navíc s příchodem chytrých měst se 
počet prvků v sítích dramaticky navýší. Jak se tedy 
ve vývoji nezastavit, ale při tom nenabourat?

Klíčem k vyřešení současných bolestí a získání 
odvahy pro generační obměnu je inteligentní 
evidence sítě. Náš tým má dlouholeté zkušenosti 
z oblasti telekomů a naučili jsme se, jak výše uve-
dené problémy pomocí evidence vyřešit. Shrnul 
bych to do následujících poznatků. 

•  Systém musí umět evidovat současné i budoucí 
(virtuální) technologie. 
Nakládat se všemi typy sítí, jak s tradičními zaří-
zeními jako je SDH nebo point-to-point radio, tak 
s těmi super moderními, jako je virtuální router. 
Benefitem pro zákazníky je mít všechny infor-
mace na jednom místě.

•  Evidence sítě musí umět zobrazit dohromady 
fyzické komponenty, logické uspořádání a zákaz-
nické služby. 
Propojenost všech informací o síti, od mapy až po 
službu, je klíč pro business benefity, které ocení 
zákazník i management firmy.

•  Co nejvíce informací se musí získávat automa-
ticky z řídících systémů bez nutnosti zásahu 
člověka. 
Aktuálnost dat je zásadní podmínka pro fungo-
vání evidence. Bez aktuálních dat přímo z řídí-
cích systémů jsou informace zastaralé a tedy 
nepoužitelné.

•  Systém musí fungovat i s neúplnými daty. 
Jsou sítě nebo části sítí, které již nebude možné 

důkladně evidovat. Vynaložené úsilí by totiž 
mnohonásobně překročilo přínos přesnosti. 
Systém musí s touto neúplností dat počítat 
a navržené algoritmy musí danou oblast vhodně 
eliminovat.

Vše v jednom modelu
Vyvinuli jsme produkt zvaný CROSS, který chytře 
propojuje svět businessu (služeb) a svět sítí. Jedná 
se o fyzickou a logickou evidenci sítě na mapo-
vém podkladu. Služby pro zákzníky a jejich údaje 
vážeme přímo na síťové zdroje. Umožňuje nám to 
lépe spravovat pronajaté okruhy a jejich nájemní 
smlouvy, pronajatá optická vlákna či radiové frek-
vence. To vede k optimalizaci provozních nákladů.

Firmy v pod-
statě nevědí, 

zda efektivně 
využívají již 

zainvestované 
síťové zdroje.

Co nejvíce 
informací se 

musí získávat 
automaticky.
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CROSS je postaven na univerzálním modelu 
uzlů a spojnic mezi nimi. Jakýkoliv síťový objekt 
dovedeme nahradit buď uzlem nebo spojnicí. Tento 
přístup zajišťuje kompatabilitu s jakoukoliv tech-
nologií – současnou i budoucí, reálnou i virtuální. 

Mezi uzly a spojnicemi provádíme rychlé analýzy 
a výpočty, a dáváme do vzájemných vztahů infor-
mace, které za současného stavu není možné vidět 
pohromadě. Operátorům to umožňuje podívat se 
na síť novýma očima a vidět jí jako jeden celek. 

Přínos sítě na jednom místě
CROSS lze využít na identifikaci příčin síťových 
výpadků a dramaticky tím zkrátit jejich řešení. Při 
výpadku je často složité zjistit, kteří zákazníci byli 
postiženi. I v tomto případě může CROSS velmi 
pomoc. Díky propojení všech vrstev sítě, od té fyzické 
až po vrstvu služeb, jsme schopni okamžitě tyto 
zákazníky vyhledat a usnadnit proaktivní komunikaci.

Na začátku jsme mluvili o tom, jak bolestivé je pro 
operátory připravovat nabídky pro veliké zákaz-
níky. To je díky jednotné evidenci sítě v CROSSu 
maličkost. Máte před sebou neustále aktuální 
přehled o dostupnosti služeb a technologií na 
mapě. Přípravy nabídek pro B2B zákazníky se tím 
zkrátí na hodiny.

Oblast, kterou jsme v článku zmiňovali výše – 
finanční profitabilitu sítě – nejlépe vystihují slova 
našeho významného zákazníka:

„Díky CROSSU jsme byli schopni kontrolovat, jestli 
v pronajatých lokalitách stále máme technologii 
a přes ni poskytujeme placené služby. Byli jsme 
schopni najít lokality, které se nevyužívají nebo jejich 
provoz je nerentabilní. Díky těmto analýzám jsme 
ušetřili cca 3 % ročních OPEX nákladů.” 

Václav Dolínek, T-Mobile

Operátorům 
to umožňuje 
podívat se na 
síť novýma 
očima a vidět 
jí jako jeden 
celek.
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Způsobů pro připojování zákazníků v poslední míli je mnoho. V ze-
mích jako je Belgie, Španělsko, Řecko nebo Holandsko můžeme vidět 
jako velice časté řešení vedení sítě po fasádách domů.

Zejména u dvoupatrových řadových domů se 
kabel instaluje v úrovni okenních parapetů 
v patře. Používaný kabel pro toto řešení je upra-
vený riser kabel pro venkovní použití. Připojování 
zákazníků tak probíhá téměř totožným způsobem, 
na jaký jsme zvyklí z klasických vertikálních roz-
vodů uvnitř budovy. V místě potřeby se vyřízne 
pracovní okno a vytáhnou se potřebná vlákna, 
která se provaří na drop kabel, který je veden po 
fasádě do místa průvrtu do domu. Jednoduchý 
příklad instalace můžeme vidět na obrázku č. 1. 
Pro celou instalaci můžeme využít stejný box 
ORM 3 FA, ve kterém dokážeme provařit pří-
vodní kabel na fasádní, připojovat z něho zákaz-
níky a ukládat do něho pracovní rezervy vláken. 
Velkou výhodou boxu jsou kompaktní rozměry 

(136x136x46 mm), a z toho vyplývající nenápad-
nost na fasádě, umocněno ještě možností přetí-
ratelnosti fasádní barvou. Příjemná cena základní 
varianty na obrázku č. 2 dovoluje i využití pro 
připojení jediného zákazníka s rozumnou návrat-
ností investice. V případě dalších potřeb je možné 
box postupně rozšiřovat pomocí dalších setů až 
na celkovou kapacitu 36 svárů. Možnosti rozši-
řování jsou na obrázku č. 3, na kterém můžeme 
vidět osazení dalších rámečků se svařovacími 
kazetami. Pro horizontální vedení využíváme 
boční dělitelné in-line průchodky. Spodní prů-
chodka obsahuje 11 kabelových vstupů. Benefitů 
ORM 3 FA můžeme využít i u klasických vnitřních 
vertikálních rozvodů, kdy se box stává kompakt-
ním a velice odolným patrovým rozvaděčem.

V případě 
dalších potřeb 
je možné box 

postupně 
rozšiřovat.

Fasádní řešení pro FTTH
Představujeme
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Obr. 1  
Příklad instalace 
fasádního řešení pro 
FTTH

Obr. 2  
ORM 3 FA

Obr. 3  
Možnosti rozvaděče 
ORM 3 FA
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V rámci procesu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací nové generace, které jsou plnohodnotným 
a svébytným druhem technické infrastruktury budované ve 
veřejném zájmu, však naráží investoři, stavebníci i projek-
tanti na řadu dlouhodobých i nově vznikajících překážek. 
Tyto překážky následně brání rychlému a efektivnímu rozvoji 
nejen v rámci samotného odvětví elektronických komunikací, 
ale i v převážné části s ním nutně spojených různých oblastí 
podnikání a společenského života v České republice.

Sektor elektronických komunikací má přitom nezanedbatelný 
význam pro rozvoj celé ekonomiky - infrastruktura elek-
tronických komunikací působí, podobně jako je tomu např. 
u dopravní infrastruktury, jako multiplikační prvek ekonomic-
kého rozvoje; v současné době si již prakticky nelze představit 
úspěšné podnikání bez kvalitního připojení k sítím elektro-
nických komunikací a bez služeb elektronických komunikací. 
Průmysl elektronických komunikací a informačních a komu-
nikačních technologií má přitom výrazně duální charakter. Je 

Základní teze pro usnadnění  
výstavby sítí elektronických  
komunikací nové generace
Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), která byla založena 18. 
prosince 1998, již po téměř dvě desetiletí veřejně a důsledně obhajuje a prosazuje 
oprávněné zájmy svých členů z řad podnikatelů v elektronických komunikacích 
a souvisejících odvětvích. Považuje proto za naprosto zásadní, aby bylo možné 
maximálně efektivním způsobem budovat nové sítě elektronických komunikací 
a modernizovat stávající infrastrukturu. 

Zdeněk Vaníček, předseda České asociace elektronických komunikací z. s.
Untitled-2   1 27/07/17   11:05
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prostorem pro ekonomické aktivity, jako je tomu 
u každého jiného odvětví, zároveň ale představuje 
komunikační infrastrukturu pro všechna ostatní 
odvětví národního hospodářství, pro státní správu 
a pro sociální a kulturní život obyvatel. Tento 
jedinečný charakter nabývá rychle na významu 
v souvislosti s dynamickým technologickým vývo-
jem v posledním desetiletí a zejména s rozvojem 
informačních technologií jako základu pro přechod 
k digitální ekonomice a zajištění konkurenceschop-
nosti národního hospodářství v rámci strategie 
jednotného digitálního trhu. 

Jedním z klíčových bodů evropské strategie ozna-
čované jako tzv. Digitální agenda pro Evropu, jejímž 
cílem je kromě jiného položit základy udržitelné 
digitální budoucnosti, je také premisa: „… aby 
hospodářství spolehlivě rostlo a vytvářela se pracovní 
místa a aby občané měli přístup k informacím a služ-
bám podle svého výběru, potřebujeme velmi rychlý 
internet.“ Přesto, že Česká republika, jako členský 
stát Evropské unie, vyvíjí nejen v rámci naplňování 
Digitální agendy řadu aktivit s ambicí usnadnit 
a zlevnit výstavbu technické infrastruktury včetně 
sítí elektronických komunikací nové generace umož-
ňujících vysokorychlostní přístup k internetu, cítí 
členové ČAEK potřebu tyto ambice nejen aktivně 
podporovat a napomáhat jejich prosazení, ale také 
je objektivně hodnotit, dále rozvíjet, doplňovat, 
a především uvádět v každodenní praxi. Za tím 
účelem ČAEK, ve spolupráci s Českým telekomu-

nikačním úřadem, připravila 9. listopadu 2017 
odbornou specializovanou konferenci a na ní 
představila třináct základních tezí pro usnadnění 
výstavby sítí elektronických komunikací nové 
generace. ČAEK totiž považuje za žádoucí, aby 
za přispění svých členů otevřela veřejnou debatu 
k souboru těchto základních tezí. Cílem této veřejné 
debaty je podrobit předložený soubor tezí odborné 
konstruktivní kritice všech zainteresovaných stran 
včetně orgánů státní správy i samosprávy a tím i de 
facto podpořit některé již dříve iniciované kroky 
státu k rozvoji sítí elektronických komunikací v ČR, 
zejména pak Akční plán k provedení nedotačních 
opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elek-
tronických komunikací, který dne 10. května 2017 
schválila vláda České republiky.

ČAEK si váží aktivní podpory všech, kterým snaha 
o usnadnění výstavby sítí elektronických komu-
nikací nové generace v České republice leží na 
srdci jako prvořadá celospolečenská priorita. Na 
základě zevrubné a odborné diskuze při konferenci 
9. listopadu 2017 předkládá své teze k posouzení 
všem, která tato problematika zajímá a kteří mají 
k procesu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací podle usnesení vlády České republice 
co zásadního říci.

Zdeněk Vaníček 
předseda České asociace  

elektronických komunikací z. s. 
V Praze dne 11. listopadu 2017

Cílem je 
podrobit 
předložený 
soubor tezí 
odborné 
konstruktivní 
kritice.

Hynek Brom,  
I. místopředseda ÚOHS

Jiří Peterka,  
člen Rady ČTÚ

Marek Ebert,  
náměstek předsedy Rady ČTÚ

Martin Kupka,  
I.místopředseda ODS

Michal Frankl,  
člen představenstva CETIN a.s.

Petr Slováček,  
GŘ CETIN a.s.
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1.  ZMĚNA SYSTÉMU ZÁVAZNÝCH STANOVISEK

Gesce MMR 
Spolupráce MPO, MD 
Doba realizace  Do konce roku 2018 (bod1),  

4–10 let (body 2–4)
Popis opatření 
Zásadním způsobem změnit systém závazných 
stanovisek, a to v následujících čtyřech oblastech:

1.  Umožnit zajištění některých závazných stanovi-
sek až v průběhu územního řízení

2.  Redukce počtu dotčených orgánů a roztříště-
nosti působení dotčených orgánů na různých 
úrovních výkonu veřejné správy (zrušení tzv. 
resortismu, kdy v rámci povolovacích řízení zasa-
huje až devět ministerstev)

3.  Zajistit efektivní proces opravy nezákonných či 
jinak vadných závazných stanovisek fungující již 
v rámci samotného povolovacího řízení

4.  Změnit formu a způsob zohlednění závazných 
stanovisek tak, aby v případě rozporu mezi 
stanovisky, když obsah stanovisek stanoví 
podmínky nad rámec předpokládaný zákonem, 
případně když jsou závazná stanoviska jinak 
neslučitelná s daným stavebním záměrem, mohl 
příslušný stavební úřad ve spolupráci s žadate-
lem a dotčeným orgánem věcně rozhodnout 
a vyřešit uvedené nedostatky jinak než zamítnu-
tím žádosti stavebníka či nekritickým převzetím 
obsahu stanoviska do svého rozhodnutí.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Problematika zajištění a zohlednění závazných sta-
novisek v rámci povolovacích procesů představuje 
dlouhodobě jeden z klíčových problémů veřejného 

stavebního práva. Jak samotný proces získání 
všech relevantních stanovisek před podáním 
žádosti stavebnímu úřadu, tak i rozmanitost jejich 
forem a vzájemná provázanost značně prodlužuje 
přípravnou fázi všech projektů výstavby včetně sítí 
elektronických komunikací ještě před samotným 
zahájením příslušného povolovacího řízení. Značně 
problematický je samotný proces vypořádání 
stanovisek, resp. jejich promítnutí do rozhodnutí 
stavebního úřadu. Otázky spojené s posouzením 
povahy závazných stanovisek, možnosti jejich 
případné změny v době probíhajícího povolova-
cího řízení, jakož i účinné obrany stavebníků proti 
obsahu závazných stanovisek jsou dlouhodobě 
předmětem rozmanité judikatury správních 
soudů, která přináší stavebníkům nezbytnou míru 
právní jistoty až se značným časovým zpoždě-
ním. Potřebu zásadní změny systému závazných 
stanovisek dokládá i v září tohoto roku zveřejněný 
dokument MMR „Rekodifikace veřejného staveb-
ního práva – Základní teze“, a to v úvodní části A.2 
Ochrana veřejných zájmů.

Způsob provedení změny 
K bodu 1  Posouzení možnosti změny zákona č. 

416/2009 Sb. o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruk-
tury a infrastruktury elektronických 
komunikací po vzoru poslední novely 
ustanovení §2d tohoto zákona provedené 
zákonem č. 225/2017 Sb.

K bodu 2-4  Podpora důsledného naplnění snahy 
MMR o řešení klíčového problému 
v rámci přípravy nového stavebního 
zákona.

2.  DIGITALIZACE ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Gesce MPO 
Spolupráce MMR 
Doba realizace  4–10 let

Popis opatření 
Plně digitalizovat správní řízení v oblasti staveb-
ního práva.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Plná digitalizace všech správních řízení v oblasti 
stavebního práva včetně všech dokumentů, 
zejména projektové dokumentace, povede ke 
značné časové úspoře v rámci přípravy na realizaci 

stavby v průměru 4–6 měsíců, a tím i finanční 
úspoře na straně investorů.

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl již 
v roce 2010 zahájen projekt „Sjednocení postupů 
a digitalizace územních, stavebních a dalších 
vybraných řízení a postupů podle stavebního 
zákona“, jehož hlavním cílem bylo vytvořit předpo-
klady pro digitalizaci procesů územních, staveb-
ních a dalších vybraných řízení a postupů dle 
stavebního zákona a díky tomu zvýšit efektivitu 
a transparentnost řízení ve vztahu k jeho účastní-
kům. Závazek snížit díky digitalizaci nadbytečnou 

Digitaliza-
ce územního 
a stavebního 

řízení.

Změna systému 
závazných 

stanovisek.
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administrativní zátěž a odstranit bariéry vyplývající 
z dosavadního způsobu vedení procesů v rámci 
územního plánování a stavebního řádu však je 
plněn velice pomalu a postupně. 

Pozornost je třeba věnovat také nápravě špatné 
praxe správních úřadů, kterou je mnohdy eli-
minována možnost využití již dnes existujících 
výhod digitalizace. Například v případě, že existuje 
elektronická verze originálu dokumentace (typicky 
závazná stanoviska dotčených subjektů) a doklad 
o doručení tohoto originálu do datové schránky 
žadatele, mělo by zcela postačovat, pokud žadatel 
předloží stavebnímu úřadu kopii (elektronickou 
verzi dokumentu) a doklad o doručení dokumentu 
do datové schránky. Na místo toho je však ze 
strany stavebních úřadů zpravidla vyžadováno 
dodání příslušné dokumentace v listinné podobě 
vyžadující tzv. autorizovanou konverzi dokumentu.

Vzhledem k tomu, že plná digitalizace všech 
správních řízení v oblasti stavebního práva včetně 
projektové dokumentace je v nepochybném 
zájmu všech dotčených účastníků řízení včetně 
veřejných orgánů, je třeba zintenzivnit práci 
na již dříve zahájeném projektu, jeho výsledky 
začít bezodkladně promítat do současné praxe 
a postupů dle stavebního zákona, a případně 
zohlednit požadavky plné digitalizace při přípravě 
nového stavebního zákona.

Způsob provedení změny 
Zintenzivnění práce na projektu Sjednocení 
postupů a digitalizace územních, stavebních 
a dalších vybraných řízení a postupů podle staveb-
ního zákona a promítnutí jeho výstupů do praxe 
a postupů dle stavebního zákona.

3. SNÍŽENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA SLUŽEBNOSTI ZŘÍZENÉ NA POZEMCÍCH STÁTU 

Gesce  Vláda 
Spolupráce  MD, MF, MPO,  

Koordinátor digitální agendy
Doba realizace Do konce roku 2017

Popis opatření 
Povinnost příslušných ministerstev a jimi řízených 
organizací zřizovat služebnosti pro účely umístění 
vysokorychlostní sítě na jimi vlastněných pozem-
cích za symbolickou jednu korunu.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Cílem je podpořit realizaci strategické priority 
státu dosáhnout vysoké dostupnosti vysoko-
rychlostních sítí. V současnosti existuje nesoulad 
mezi deklarovaným strategickým cílem rozšiřovat 
dostupnost vysokorychlostních sítí a výší úplaty 
vyžadované za jejich umístění na pozemcích 

vlastněných státem anebo jím řízených organizací. 
Obdobnou úpravu lze nalézt v rakouské právní 
úpravě a několika dalších. Platba za služebnost 
umístění vysokorychlostních komunikací se 
negativně promítá do celkové ceny realizované 
investice, čímž v zejména odlehlých a špatně 
dostupných lokalitách tvoří překážku pro výstavbu 
vysokorychlostní sítě.

Způsob provedení změny
Přijetí nařízení vlády, kterým bude uložena povin-
nost příslušným ministerstvům a jim řízeným 
organizacím zřizovat služebnosti ve prospěch pro-
vozovatelů veřejně prospěšných sítí elektronických 
komunikací pro účely umístění vysokorychlostní 
sítě na jimi vlastněných pozemcích za symbolickou 
jednu korunu.

4. OSVOBOZENÍ BEZÚPLATNÉHO ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

Gesce  MF 
Spolupráce MPO 
Doba realizace Do konce roku 2018

Popis opatření 
Osvobození od daně z příjmů v těch případech, 
kdy dochází k bezúplatnému zřízení služeb-
nosti pro umístění veřejné inženýrské sítě na 
nemovitosti.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
V současnosti platná úprava vyžaduje i při sjednání 
bezúplatného zřízení služebnosti odvedení daně 
z příjmu, a to z ceny obvyklé anebo vypočtené 
v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování 
majetku. V praxi tedy např. i přes ochotu vlastníka 
dotčené nemovitosti zatížit pozemek bezúplatně 
zřízenou služebnosti pro umístění veřejné inženýr-
ské sítě, musí provozovatel sítě vynaložit doda-
tečné prostředky za účelem vyměření daně a odve-
dení příslušné daně z příjmu. V případech, kdy je 

Osvobození 
bezúplatného 
zřízení 
služebnosti od 
daně z příjmů.

Snížení výše 
úplaty za 
služebnosti 
zřízené na 
pozemcích 
státu.
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pro stanovení daně třeba znaleckého posudku, 
může výše tomu odpovídajících nákladů překročit 
i samotnou daň.

Způsob provedení změny 
Změna § 4a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, kde se vkládá nové písm. q) tohoto znění 
„ze služebnosti zřízené pro umístění veřejné inženýr-
ské sítě na nemovitosti“.

5. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ

Gesce  MPO 
Spolupráce  
Doba realizace Do konce roku 2018

Popis opatření 
Obnovit pravomoc obecných soudů zřizovat 
služebnosti umožňující zachování a další provoz 
veřejné komunikační sítě zejména v případech, 
kdy došlo k umístění sítě (zřízení stavby) na 
cizím pozemku stavebníkem, jemuž z omluvi-
telných důvodů vůbec nevznikl nebo dodatečně 
zanikl právní titul umožňující na cizím pozemku 
stavět.

Odůvodnění navrhované změny: 
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) 
neřeší oproti občanskému zákoníku z roku 1964 
výslovně právní osud neoprávněných staveb 
vzniklých před účinností NOZ. Právní vztahy 
mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby 
zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014, a to na 
základě časově neomezeného práva, které později 
zaniklo, nelze posuzovat analogicky podle § 135c 
Občanského zákoníku z roku 1964 ani podle § 
1084 až 1086 NOZ. Potřebu možného vypořádání 
neoprávněné stavby navíc nelze vyloučit ani do 
budoucna i přes pokračující digitalizaci katastru 

nemovitostí, tak i postupné projasňování majet-
kových vztahů k pozemkům po roce 1989, a to 
například v případech, kdy dojde z vůle samotných 
vlastníků dotčených pozemků k umístění veřejné 
komunikační sítě dle §104 zákona č. 127/2005 
Sb. o elektronických komunikacích na základě jiné 
písemné smlouvy, než je smlouva o zřízení služeb-
nosti. Pravomocí zřídit služebnost k návrhu vlast-
níka veřejné komunikační sítě by měl být vybaven 
obecný soud, který při stanovení výše náhrady za 
zřízení služebnosti zohlední okolnosti umístění 
veřejné komunikační sítě na nemovitosti, zejména 
pak to, zda k jejímu zřízení došlo v dobré víře.

Text návrhu legislativní změny:
Změna zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích

V § 104 se vkládá nový odst. 18 „Jestliže se 
nachází veřejná komunikační síť na nemovitosti 
bez práva užívat takovouto nemovitost dle odst. 
1,2 a 6, má vlastník veřejné komunikační sítě právo 
požádat soud o zřízení služebnosti zahrnující práva 
dle odst. 1,2 a 6 za přiměřenou náhradu. Soud při 
stanovení výše náhrady zohlední okolnosti umís-
tění veřejné komunikační sítě na nemovitosti.“

6. ZMĚNIT PRAVIDLA PRO OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ KOMUNIKACÍ

Gesce  MF 
Spolupráce MPO, MD 
Doba realizace Do konce roku 2018

Popis opatření 
Změnit pravidla pro oceňování pozemků 
komunikací.

Odůvodnění a dopady realizace opatření
Změna vyhlášky č. 441/2013 Sb. v části týkající 
se kategorie a charakteru pozemních komuni-

kací, veřejného prostranství, jež byla provedena 
vyhláškou č. 443/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 
2017, zásadním způsobem a bez jasných důvodů 
změnila hodnoty koeficientů stanovené pro 
pozemní komunikace, veřejné prostranství 
a dráhy. Aplikací takto nově zvýšených koefi-
cientů dochází v praxi při výstavbě veřejných 
komunikačních sítí ke stanovení cen dotče-
ných pozemků, které neodpovídají jejich tržní 
hodnotě.

Změnit 
pravidla pro 

oceňování 
pozemků 

komunikací

Zřízení 
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soudního 
rozhodnut.
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Způsob provedení změny 
Zvýšení koeficientů stanovených pro místní 
a účelové komunikace a také pro ostatní a veřejná 
prostranství v tabulce č. 5 Úpravy základních 

cen pro pozemky komunikací uvedené v příloze č. 
3 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona 
o oceňování majetku, a to přinejmenším na úroveň 
před účinností vyhlášky č. 443/2016 Sb.

7. ZJEDNODUŠENÍ VÝSTAVBY A MODERNIZACE NOVÝCH PŘÍPOJEK

Gesce  MMR 
Spolupráce MPO 
Doba realizace 2019

Popis opatření 
Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují roz-
hodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 
o přípojky elektronických komunikací do délky 50 
metrů.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
V současnosti je pro přípojku elektronických 
komunikací potřeba vyřizovat územní rozhodnutí 

a kolaudovat, byť se jedná o nenáročné stavby 
s minimálním dopadem na daný pozemek či nemo-
vitost. Tím se prodražuje a prodlužuje připojení 
koncových účastníků k vysokorychlostní síti 
často do té míry, že účastníci za daných okolností 
o zavedení přípojky ztrácí zájem.

Způsob provedení změny 
Změna § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, kde se 
vkládá nové písmeno u) „přípojky elektronických 
komunikací do délky 50 metrů.“ 

8. ZRUŠENÍ POVINNOSTI KOLAUDOVAT STAVBY PODZEMNÍHO VEDENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ

Gesce  MMR 
Spolupráce MPO 
Doba realizace 2019

Popis opatření 
Zrušení povinnosti kolaudovat stavby podzemního 
vedení sítí elektronických komunikací.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Z podstaty věci je kolaudace podzemních vedení 
sítí elektronických komunikací nadbytečným 
krokem v rámci postupů dle stavebního zákona, 
protože prostým pohledem nelze kontrolovat sou-
lad provedení stavby s projektovou dokumentací. 
Lhůty rozhodné pro kolaudaci prodlužují dobu, kdy 
je možné zahájit dodávku služeb elektronických 
komunikací prostřednictvím nově postavených 
sítí, čímž dochází k finančním ztrátám jak na straně 
provozovatelů, tak i samotných účastníků služeb. 
Ačkoli je třeba označit změny v oblasti užívání sta-
veb, které přinesla novela ustanovení §122 odst. 6 

SZ a §119 odst. 1 stavebního zákona, za pozitivní, 
nejedná se o změny dostatečné.

Způsob provedení změny 
Změna ustanovení §119 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, kde se nahrazuje číslo „4“ číslem „5“ tak, že 
dotčené ustanovení nově odkazuje na § 103 odst. 
1 písm. e) bodech 5 až 8. 

Do § 119 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu se vkládá nový odstavec 
4, který zní: „U staveb veřejné infrastruktury, které 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, před-
loží stavebník do 60 dnů ode dne zahájení užívání 
stavby příslušnému stavebnímu úřadu, údaje určující 
polohu definičního bodu stavby a adresního místa, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud 
při jejím provádění došlo k nepodstatným odchyl-
kám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené 
projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 
a geometrický plán umístění stavby.“

9. UMOŽNĚNÍ TZV. PŘÍPOLOŽÍ SÍTÍ A KOORDINACE VÝSTAVBY V PRAXI

Gesce  MMR 
Spolupráce MPO 
Doba realizace 2019

Popis opatření 
V případě budování veřejných komunikačních sítí 
cestou tzv. přípolože k technické infrastruktuře 

Zjednodušení 
výstavby a mo-
dernizace no-
vých přípojek.

Umožnění tzv. 
Přípoloží sítí 
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nebo k neveřejným komunikačním sítím vyjmout 
takovou stavbu veřejných komunikačních sítí 
z povinnosti získat územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas k umístění stavby.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Pokud nedochází k rozšíření navržených bezpeč-
nostních nebo ochranných pásem a existence 
technické infrastruktury byla v daném místě dříve 
povolena, není důvod, aby tzv. přípolož komu-
nikačního vedení, které má sloužit veřejnosti, 
vyžadovala nové veřejnoprávní povolení.

I v případě vedení veřejné komunikační sítě, které 
bylo umístěno na základě výše uvedené výjimky 
z povinnosti získat územní rozhodnutí či souhlas, 
se plně uplatní § 161 stavebního zákona. Vlast-

ník takové infrastruktury bude povinen vést o ní 
podrobnou evidenci a bude povinen sdělovat infor-
mace o její poloze, podmínkách napojení, ochrany 
a další údaje nezbytné pro projektovou činnost 
a provedení jiných staveb. Informační a evidenční 
povinnosti vlastníků veřejných komunikačních 
tedy zůstanou zcela zachovány. 

Způsob provedení změny 
Změna zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu umožňující vynětí 
staveb veřejných komunikačních sítí v podobě tzv. 
přípoloží z povinnosti získat územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas k umístění stavby, a to např. 
úpravou ustanovení §79 stavebního zákona nebo 
modifikací institutu změny stavby před dokonče-
ním dle ustanovení § 118 stavebního zákona.

10. NASTAVENÍ PRAVIDEL PRO ZHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ PŘI VÝSTAVBĚ SÍTÍ 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Gesce  MPO 
Spolupráce  
Doba realizace do 1 roku

Popis opatření 
Nastavení jasných pravidel pro zhodnocování 
pozemků dotčených výstavbou sítí elektronických 
komunikací

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Navržená změna má za cíl napravit současný stav, 
kdy vlastníci nemovitostí dotčených výstavbou 
a provozem veřejné komunikační sítě požadují 
zhodnocení dotčených nemovitostí v míře dalece 

přesahující rozsah, v jakém dochází k zásahu do 
jejich majetkových práv v souvislosti s budováním 
a provozem veřejných komunikačních sítí.

Způsob provedení změny
Změna zákona č. 127/2005Sb., o elektronických 
komunikacích 

Do § 104 se vkládá nový odst. 18, který zní: „Pod-
nikatel zajišťující veřejnou komunikační síť při zajiš-
tění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1, 
2, 6 a 13, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného 
úseku nemovitosti, a to na úrovni původního stavu 
a stávajícího technického řešení.“

11. UMOŽNĚNÍ VÝSTAVBY 5G SÍTÍ I V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ZÓNÁCH

Gesce  MK  
Spolupráce MPO 
Doba realizace 2018

Popis opatření 
Vytvoření pokynů a doporučení pro odbory 
památkové péče v oblasti povolování umístění 
vysílačů a dalších zařízení v památkově chráněných 
oblastech.

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Pro dosažení kvalitního pokrytí rychlým mobilním 
datovým připojením je nezbytné mít dostateč-
nou síť základnových stanic. Uvolněním dalších 

kmitočtů pro mobilní datové služby bude nutně 
docházet k zahušťování této sítě stanic, protože 
u vyšších kmitočtů je kratší dosah signálu. Jedině 
hustější síť stanic umožní nasazení nových techno-
logií jako 5G do provozu, aby ČR mohla držet krok 
s vyspělým světem v pokrytí a kvalitě mobilního 
připojení.

Projednávání umístění nových základnových 
stanic však naráží na nesouhlas odborů památkové 
péče, kvůli čemu jsou zamítány stovky žádostí 
o umístění nových stanic, například s následujícími 
argumenty:

Umožnění 
výstavby 5g sítí 

i v památkově 
chráněných 

zónách.

Nastavení 
pravidel pro 

zhodnocování 
pozemků při 
výstavbě sítí 

elektronických 
komunikací.
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5/2017, Praha - Nové Město: „Vzhledem k velkému 
počtu instalací základnových stanic komunikačních 
sítí různých uživatelů na objektech v PPR, který byl 
v posledním desetiletí proveden, památková péče 
považuje další zřizování nových základnových stanic 
za nežádoucí. Je nutné zvolit cestu nikoliv budování 
dalších nových stanic, ale do budoucna počítat se 
sdružováním nebo s dohodami o společném užívání 
stanic stávajících více operátory nebo posilování 
stanic stávajících. Není možné podle měnící se situ-
ace na trhu s mobilními operátory a komunikačními 
sítěmi stále přidávat další základnové stanice na 
střechy objektů v PPR.“

5/2017, Praha - Karlín: „Umístění technologických 
zařízení na objektech v památkové zóně, zejména na 
střechách historických objektů, je v rozporu se sta-
noveným předmětem památkové ochrany. V případě 
instalací takového zařízení dochází k narušení pro-
storové a hmotové skladby uličního interiéru památ-
kové zóny, a zvláště k poškození jejího historického 
panorama v blízkých i dálkových pohledech.“

7/2017, Praha - Nové Město: „V případě PPR je 
střešní krajina silným vizuálním faktorem, který 
výrazně ovlivňuje vnímání města v širokém celku, ale 
i blízkém detailu. Z tohoto důvodu nelze akcepto-
vat umístění antén na střechu objektu, který navíc 
požívá právní a památkářské ochrany zápisem na 
seznam nemovitých kulturních památek! Umístění 
nosičů by představovalo vážný a negativní zásah do 
střešní krajiny PPR a působilo by pohledově rušivě.“

Byť se společnosti snaží nabízet řešení kryjící 
či maskující umístěnou technologii, negativní 
stanoviska odboru památkové péče a v důsledku 
nemožnost umístit nové základnové stanice 
povede k zhoršení dostupnosti a kvality signálu 
v lokalitách památkové rezervace.

Způsob provedení změny
Vytvořit soubor doporučení pro odbory památkové 
péče.

12. ZMĚNA OPRÁVNĚNÍ SVJ PŘI UMÍSŤOVÁNÍ VNITŘNÍCH KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ

Gesce  MPO 
Spolupráce MMR 
Doba realizace 2018

Popis opatření 
Současná právní úprava bytového spoluvlastnictví 
obsažená v občanském zákoníku neumožňuje spo-
lečenství vlastníků jednotek (SVJ) jakožto osobě 
odpovědné za správu domu v mezích stanovených 
tímto zákonem zatížit nemovitost zřízením služeb-
nosti pro umístění veřejné komunikační sítě, ačkoli 
zejména při umísťování vnitřních komunikačních 
vedení by bylo možné považovat uzavření příslušné 
smlouvy o zřízení služebnosti pro umístění veřejné 
komunikační sítě mezi vlastníkem sítě a SVJ za 
oprávněné zajišťování správy domu a pozemku 
a tím i naplňování účelu SVJ. K uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro umístění veřejné komu-
nikační sítě uvnitř domu a tím zatížení dotčené 
části nemovitosti (domu) je třeba získání souhlasů 
od všech spoluvlastníků domu, což je pro vlast-
níky veřejných komunikačních sítí v rámci procesu 
výstavby takřka nemožné. 

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
V důsledku nemožnosti zajistit umístění vnitřních 
komunikačních vedení tomu odpovídající služeb-
ností, dochází za zejména v souvislosti se změnou 
vlastnických poměrů v domě k opakovanému 
vyjednávání o podmínkách zachování a provozu již 
dříve umístěného vnitřního komunikačního vedení. 
Možnost zajištění umístění a provozu vnitřních 
komunikačních vedení zřízením tomu odpovídající 
služebnosti na základě smlouvy uzavřené s SVJ by 
vlastníkům veřejných komunikačních sítí dodalo 
naprosto nezbytnou právní jistotu ve vztahu 
k investicím vynaloženým na připojení domu 
k veřejné komunikační síti a vybavení domu vnitř-
ním komunikačním vedením.

Způsob provedení změny
Změna zákona č. 127/2005 Sb. o elektronic-
kých komunikacích speciálně rozšiřující rozsah 
oprávnění SVJ vyplývající z občanského zákoníku 
výslovně o možnost uzavřít s vlastníkem veřejné 
komunikační sítě smlouvu o zřízení služebnosti 
pro umístění a provozu vnitřních komunikačních 
vedení.

Měna opráv-
nění svj při 
umísťování 
vnitřních ko-
munikačních 
vedení.
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13. USNADNĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ DO SILNIČNÍHO 
POMOCNÉHO POZEMKU

Gesce  MPO 
Spolupráce MMR, MD 
Doba realizace 2018

Popis opatření
Při výstavbě sítí elektronických komunikací jsou 
její vlastníci nuceni zpravidla volit takovou trasu 
pokládky vedení, aby při jejím umístění byl dotčen 
minimální možný okruh vlastníků nemovitostí. Jed-
ním z případů, kdy je možné docílit značné úspory 
při výstavbě veřejných komunikačních sítí mimo 
zastavěné území obce, je podélná pokládka vedení 
do silničního pomocného pozemku, jehož vlastní-
kem bývá v zásadě stát či příslušný územně samo-
správný celek. Podélné umístění sítě elektronických 
komunikací do silničního pomocného pozemku je 
sice v současnosti možné, avšak pouze za přísně 
stanovených podmínek, které jsou ze strany dotče-
ných vlastníků silničních pozemků při vyjednávání 
o podmínkách umístění vedení sítí navíc vyklá-
dány velice restriktivně. Ve prospěch usnadnění 
pokládky sítí elektronických komunikací je zcela na 
místě přijmout doporučující výklad předmětných 
ustanovení zákona o pozemních komunikacích, 
kterým by byla založena správná praxe vyjednávání 
podmínek pokládky sítí elektronických komunikací 
do silničního pomocného pozemku. 

Odůvodnění a dopady realizace opatření 
Podmínky styku dálnice, silnice a místní komuni-
kace s vedením včetně sítí elektronických komuni-
kací upravuje §36 zákona č. 13/1997 o pozemních 
komunikacích. Dle ustanovení §36 odst. 3 lze 

mimo zastavěné území obce povolit jako zvláštní 
užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace 
podélné umístění vedení do silničního pomoc-
ného pozemku, do středního dělicího pásu nebo 
na mosty a mostní objekty dotčené pozemní 
komunikace, a to jen tehdy, pokud není možné 
umístit vedení bez neúměrných nákladů mimo 
silniční pozemek. Současně však dle § 4 zákona 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronic-
kých komunikací, ukládá povinnost vlastníkovi 
dopravní komunikace umožnit uložení vysoko-
rychlostních sítí elektronických komunikací do 
jím vlastněné dopravní komunikace. Nastavením 
správné praxe jasně identifikující případy, kdy je, 
a naopak není možné povolit podélné umístění 
vedení do silničního pomocného pozemku, by 
výrazně usnadnilo aktuálně zdlouhavá vyjedná-
vání o podmínkách styku dálnic, silnic a míst-
ních komunikací s vedením sítí elektronických 
komunikacích. 

Způsob provedení změny
Přijetí výkladového stanoviska k podmínkám 
pokládky vedení včetně sítí elektronických komuni-
kací do silničního pozemku

Seznam zkratek:

MF – Ministerstvo financí

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MD – Ministerstvo dopravy

ČAEK – Česká asociace elektronických komunikací z. s. 

Usnadnění 
pokládky sítí 

elektronických 
komunikací 

do silničního 
pomocného 

pozemku.
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V EU může aktuálně využívat rychlý přístup nové 
generace jen 40% venkovských domácností, což 
je ve srovnání s pokrytím 76% všech evropských 
domácností nepoměr zralý k řešení. Zákazníci 
prostě očekávají pohodlí rychlého, bezpečného 
univerzálního přístupu a výkonu. Pokud se objeví 
mrtvé zóny, jsou považovány za překvapení 
a zklamání.

Budoucnost však obecně není spojována jen 
s konektivitou. Hodnoty se v čase přesouvaly od 
univerzálního přístupu, jako ústředního aspektu 
digitálního začleňování, k důrazu na digitální gra-
motnost, místně relevantní obsah a výhody, které 
všem přináší. 

Tímto lze ukončit úvahy a je čas rozhlédnout se po 
realitě. Tento příspěvek chce poukázat na řešení sou-
časného neuspokojivého stavu přístupu ve venkov-
ských a příměstských oblastech pohledem z perspek-
tivy mobilních a pevných sítí. Začněme u EU:

Ve strategii Digital Single Market z roku 2015 
stanovila EU několik cílů, ale hlavní z nich požado-
val, aby každá domácnost získala přístup k vyso-
korychlostnímu připojení sítěmi nové generace 
(NGA) s kapacitou alespoň 30Mbit/s do roku 2020 
(plus 50% domácností s připojením 100Mbit/s+). 

Události nemají přestávku, dějí se pořád a tudíž 
v září 2016 přijala Evropská komise v rámci jednot-

Každý kraj má své broadband 
okraje: co s nimi?

Jan Vašátko

Očekávání jsou veliká. Každý den jsme obklopeni novými studiemi, 
oznámeními a prohlášeními, které nám sdělují, jak se náš život další 
digitální transformací obohatí, zejména až dorazí 5G. Co vlastně od 
nové generace všudypřítomných služeb s ultrarychlostním připoje-
ním očekáváme – je to evoluce nebo revoluce? 
Poněkud v pozadí ale stojí zdánlivě jednodušší problematika spoko-
jenosti zákazníků, která jde ruku v ruce s úrovní poskytování rychlé-
ho, bezpečného přístupu ke službám internetu zejména v rozsáhlých 
okrajových venkovských oblastech. 
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ného digitálního trhu novou strategii Connectivity 
for a European Gigabit Society. Budoucí potřeby 
komise promítá do návrhu tří cílů, jež by zajistily 
do roku 2025: 

•  Přístup k 1 gigabitovému připojení pro všechny 
školy, dopravní uzly a hlavní poskytovatele 
veřejných služeb a podniků s digitální náročností, 

•  přístup k rychlostem stahování alespoň 
100 Mbit/s, který má být povýšen na 1 Gbit/s pro 
všechny evropské domácnosti, a

•  nepřerušitelné bezdrátové 5G vysokorychlostní 
pokrytí všech městských oblastí a hlavních tahů 
silnic a železnic v nejméně jednom velkém městě 
v každém členském státě EU již do roku 2020.

Náročnost těchto cílů však vynikne, pokud se 
obloukem vrátíme ke stavu síťové infrastruktury 
ve venkovských oblastech většiny členských států 
z pohledu reality roku 2013. Do zavádění vyso-
korychlostního připojení EU investovala od roku 
2007 do roku 2013 celkem 2,5 miliardy EUR a to 
prostřednictvím strukturálních fondů. A značná 
část těchto peněz se nepoužila, přestože mnoho 
venkovských částí EU doplácelo a dosud doplácí 
na špatný nebo žádný přístup k internetu, i když 
zákonodárci v Bruselu dále diskutují o nových pra-
vidlech pro urychlení pokrytí. Významné problémy 
spojené s připojením v oblasti s nedostatečnou 
obsluhou zůstaly. 

Pro období od roku 2014 do roku 2020 schválily 
členské státy EU pro výstavbu rychlých sítí pod-
poru v objemu 6 miliard EUR, což je více než dvoj-
násobek. To vyvolává řadu otázek: „Jak lze zajistit, 
aby se peníze veřejné podpory skutečně využily 
a dostaly se do nedostatečně zajištěných oblastí 
s nejvyšším možným dopadem?“ Může pomoci 
nově koncipované regulační opatření právě projed-
návaného telekomunikačního balíčku? Typicky více 
otázek než odpovědí. 

Na otázku proč nebyly vyčleněné prostředky vyu-
žity zřejmě není přímá odpověď, ale podle vyjád-
ření, které poskytl Jan Dröge, který stojí v čele sítě 
nově zřízených evropských kompetenčních úřadů 
(BCO – Broadband Competence Offices Network)1, 
obecně existují tři hlavní překážky. Jsou to dispo-
nibilní technická kapacita, úroveň znalostí techno-
logií a především náležitosti při zadávání veřejných 
zakázek ve spojení s úrovní podpory poskytované 
státní správou zejména pro „bílé oblasti“. O pro-
blémech s tím spojených svědčí skutečnost, že 
v minulém období došlo v některých členských 
státech, např. na Slovensku, k přerozdělování 
prostředků určených do sítí na jiné typy investic. 
Využívání státní podpory je ve velice regulovaném 
sektoru vázáno procesem schvalování, který vedl 

nejen u nás, ale i v dalších členských státech ke 
zpoždění realizace akcí a tím se některé projekty 
nakonec neuskutečnily vůbec. 

Nové možnosti financování
Odhad celkově potřebných investic je však mno-
hem vyšší a strukturální fondy jsou k dosažení cílů 
jen jedním z dostupných nástrojů. Komise odha-
duje, že tato částka může z principu finančního 
pákového efektu přinést něco mezi 50 a 100 mili-
ardami EUR veřejných prostředků a dále mohou 
být taženy investicemi soukromého sektoru, což 
pokryje podstatnou část odhadovaných investic 
na sítě vysokorychlostního připojení ve výši 270 
miliard EUR potřebných pro splnění původních cílů 
digitální agendy. Nově se otevírají možnosti meto-
dou projektového přístupu tím, že veřejné dotace 
se použijí pouze k překlenutí projektového rizika 
a většina investice se pak může pokrýt půjčkami. 
To znamená, že se zmíněnou částkou 6 miliard 
EUR lze skutečně dosáhnout mnohem vyšších 
investičních objemů.

Nové modely financování přináší zejména pro 
venkovské oblasti proaktivní prvky, které umožňují 
přístup k získání úvěru zejména u Evropské inves-
tiční banky nebo ze strategického investičního 
fondu (plán Juncker) včetně možnosti sloučení 
úvěrů a grantů s využitím nově ustaveného evrop-
ského fondu EIB (Connecting Europe Broadband 
Fund). Protože úvěry EIB a zejména Junckerův plán 
obecně poskytují financování projektů v úrovni 
až od 25 do 100 milionů EUR, uvedená opatření 
EU nyní diverzifikovala původní systémy tak, 
aby pokryly jejich nedostatek zejména u středně 
velkých investic. Novátorem v tomto směru je 
pravděpodobně Francie. V tomto směru investo-
vala EIB ve Francii v roce 2016 více než 1 miliardu 
EUR. V blízké budoucnosti budou pravděpodobně 
podobné přístupy přijaty i v ostatních členských 
státech EU.

Úroveň zajištění univerzálního pokrytí rychlého 
přístupu cíleného k roku 2020 je ve většině ven-
kovských částí členských států EU individuální, ale 
cíl jejich plného pokrytí není v dohledné budouc-
nosti realitou, i když z hlediska konektivity existuje 
několik zemí, které prozíravě vytvořily vlastní 
podpůrné programy, které fungují ruku v ruce se 
strukturálními fondy. To je případ Německa (např. 
Deutsche Glasfaser, poskytovatel Open Access 
Network) Švédska (např. rurální projekt Gotland), 
Velké Británie (např. Community Fibre a řada 
sdružených obecních projektů), Francie a Itálie, 
kde na národní úrovni přijali k podpoře financo-
vání vysokorychlostního připojení systémová 
opatření. Jejich rozsah se pohybuje mezi dvěma až 
třemi miliardami EUR jen pro jeden členský stát. 

1 
Podpůrná kancelář(BCO- 
Broadband Competence 

Offices Network), jejíž 
činnost byla předsta-

vena Evropskou komisí 
v listopadu 2017 bude 

pomáhat vládám i regi-
onům členským státům 

využívat prostředky 
podpory EU na budování 

vysokorychlostního 
pokrytí zemí do roku 

2020 rychlostí nejméně 
30 Mbit/s.

Do zavádění 
vysokorychlost-
ního připojení 
EU investovala 
od 2007 do 2013 
celkem 2,5 mi-
liardy EUR.
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Vlastní režimy„občanské infrastruktury“ budované 
v součinnosti s orgány veřejné správy sdruženými 
prostředky využívá více obcí nebo komunit, čímž 
nahrazují financování tam, kde stávající subvenční 
systémy investiční potřeby nesplňovaly. Německá 
asociace BREKO, která zastupuje zájmy většiny 
alternativních operátorů fixních optických sítí 
působících v Německu tvrdí, že více než 82% 
výstavby sítí (FTTB/FTTH) v Německu nyní provádí 
alternativní síťoví operátoři. 

 Mezi premianty v EU v míře růstu se zařadilo 
Španělsko, které je již na reálné cestě ke splnění 
cíle všeobecného pokrytí rychlostí alespoň 30 Mbi-
t/s k roku 2020. K vytvoření zatím největší evropské 
optické sítě FTTH do domácností s dosažitelností 
více než 25 milionů přístupů oproti pouhým 1,6 
milionům v roce 2012 však umožnily Španělsku 
zvýšené soukromé investice společností Telefonica, 

Vodafone, Orange a Masmovil. Podle regulačního 
úřadu CNMC bylo v září v zemi 6,06 milionů aktiv-
ních FTTH přípojek, což řadí Španělsko výrazně před 
evropské rivaly. Pokrok v Evropě tedy nemusí být 
posuzován jen podle počtu cílů, směrnic a předpisů, 
ale konkrétních výsledků, které občanům přinášejí. 

V dalším se přeneseme k aktuálně přijímaným 
řešením pro pokrytí území sítěmi nové generace 
v členských státech EU, které společně s námi 
zaujaly v hodnocení konektivity NGA v Digital 
Scoreboard 20172 nepříliš lichotivou pozici jen se 
středně dobrými výsledky. 

Česká republika
Z hlediska výsledků v oblasti konektivity Česká 
republika ve srovnání s průměrem EU stagnuje: od 
loňského roku byl pokrok jen malý a v ukazateli 
konektivity zaujímá 16. pořadí. 

Cíle úplného pokrytí pevným vysokorychlostním 
připojením bylo dosaženo, ale pokrytí přístu-
povými sítěmi nové generace (NGA) se příliš 
nezlepšilo a Česká republika tak v rámci celé EU 
zůstává na 20. místě. Předpokládá se, že absence 
infrastruktury na venkově se bude řešit prostřed-
nictvím strukturální intervence spolufinancované 
z fondů EU v rámci operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 
K naplnění programu podpory vysokorychlost-
ního internetu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 1. výzvu s alokací podpory ve výši 11,55 
mld. Kč dne 31. 3. 2017. Ministerstvo uvádí, že 
v současné době vyhodnocuje podání několika 
subjektů, které podmínky, obsah a způsob jejího 
vypsání napadají. V přípravě druhé výzvy probíhá 
proces veřejné konzultace návrhu intervenčních 
oblastí3 (jsou v podstatě stejné jako ve výzvě 
první – jen upravené podle nového sběru dat za rok 
2016). Ministerstvo řeší podmínky vypsání této 

výzvy včetně jiného (jednoduššího a transparent-
nějšího) setu hodnotících kritérií. Termín vypsání 
není prozatím dohodnut, patrně ministerstvo při-
stoupí ve shodě s EK do „prenotifikačního“ řízení. 

Možnosti využití těchto prostředků k podpoře 
výstavby vysokorychlostních sítí se vlivem narůs-
tajícího zpoždění ztenčují do té míry, že větší část 
alokovaného objemu podpory nebude zřejmě pro 
výstavbu použita. Tento stav, a to i s ohledem 
na osud síťově nepokrytých venkovských oblastí, 
dobré vysvědčení České republice rozhodně 
nevystaví.

Velká Británie
Pokrytí domácností vysokorychlostními sítěmi 
dosáhlo na konci roku 2016 92%. Hlavním pro-
středkem konektivity zůstává technologie xDSL 
s podílem 80,1% a masivně nasazovaná technolo-
gie FTTC (VDSL2 + a DOCSIS). Připojení rychlostí 

3 
Informace ke stavu 
pokrytí území sítěmi 
s atributy NGA (tedy 
nad 30 Mbit/s, a nad 
100 Mbit/s) je přístupná 
z adresy http://sberdat.
verejnakonzultace.cz/ 

2 
https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/
policies/scoreboard
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alespoň 30 Mbit/s má však pouze 43% domác-
ností. V tomto ukazateli je zejména patrný propad 
venkova. Penetrace přístupu optickou sítí ve Velké 
Británii je na úrovni zhruba 2%, což je očividně 
chatrný účet v porovnání např. se Španělskem, ve 
kterém penetrace FTTH již přesahuje 50%. Proto 
se pozornost britské vlády zaměřuje na rozšíření 
sítí „ ultrarychlého přístupu“ (alespoň 24 Mbit/s) 
s výhledem do 98% oblastí do roku 2020 a poté 
rozhodnutím z července letošního roku o možnosti 
zavedení povinnosti univerzální služby o rychlosti 
10 Mbit/s, jež se týká zcela okrajových oblastí. 

Na další léta vláda schválila investiční pobídku pro 
akce plánované do konce roku 2022 ve výši 645 
milionů liber, zejména na podporu pokrytí nejvzdá-
lenějších a nejméně dostupných oblastí po celém 
Spojeném království; většina potřebných investic 

však bude pocházet z komerčních nasazení4. V říjnu 
vláda představila slibovanou legislativu, která má 
stimulovat investory v příštích pěti létech k inves-
tování do vysokorychlostních sítí FTTH. Posky-
tovatelé telekomunikačních služeb, kteří budují 
vysokorychlostní optické sítě mají obdržet po 
dobu pěti let 100% úlevu na podnikových sazbách 
zpětně od 1. dubna 2017. Příslušná legislativa byla 
Parlamentu předložena v červenci 2017 v zákoně 
o telekomunikační infrastruktuře. Konzultace je 
otevřena po dobu 12 týdnů od 29. srpna 2017. 

Podle posledních informací z listopadu přichází 
vláda s novým fondem podpory výstavby čistě 
optické konektivity (LFFN) ve výši 190 mil. liber. 
Tímto opatřením by měly být zároveň nahrazovány 
hybridní sítě a stimulovány komerční investice 
v celé V. Británii.

Francie 
Francie se řadí v indexu celkové konektivity DESI 
na 20. místo. Dosahuje plného pokrytí domác-
ností, přístup k sítím NGA (alespoň 30 Mbps) má 
však pouze 47% domácností a z nich připojení 
využívá pouze 18% (nižší než průměr EU o 76%). 

Situace ve Francii se však dala do pohybu kon-
cem letošního léta. Události se řadily v rychlém 
sledu: nová vládní strategie, následovaná ana-
lýzou Senátu a zprávou Parlamentu, postojem 
regulátora a nakonec spotřebitelských organizací. 
Parlamentní zpráva ze dne 27. září byla snahou 
o pomoc vládě k řešení dalšího pokrytí pevnými 
a mobilními službami v oblastech s nedostatkem 
služeb a novou iniciativou – posouzení proveditel-
nosti dvou navržených cílů: do roku 2025 zavést 
konektivitu FTTH na celostátní úrovni a rozšíření 
dostupnost LTE na 100% populace do roku 2020. 
Aktuálně publikovaná vize vládní politiky však jde 
mnohem dál a cílí na vysokorychlostní pokrytí 
80% populace plně optickým připojením FTTH již 
do roku 2022, nikoli však hybridním řešením. 

Francouzská spotřebitelská asociace UFC-Que 
Choisir ovšem obratem označila nový národní cíl pro 

zavádění FTTH za „nerealistický“ vyzývá francouz-
skou vládu a regulační úřad Arcep, aby současně 
podnikly kroky k zmírnění digitální propasti ve ven-
kovských oblastech. V říjnu na to reagoval Arcep, 
který svým názorem vyhověl žádostí francouzského 
senátu ohledně vyjasnění specifických otázek nové 
strategie a zároveň návrhu SFR (Société française 
du radiotéléphone – Altice + Vodafone), kterým by 
měl zajistit konektivitu FTTP všem domácnostem 
a podnikům k roku 2025 bez získání státní podpory. 
Arcep zároveň vyslovil podporu francouzským ope-
rátorům ve věci redistribuce intervenčních oblastí 
pro zavádění optických sítí. 

EU aktuálně 
Po roce, který uplynul od schválení souboru 
opatření k urychlení výstavby a podpoře investic 
do vysokokapacitních sítí v tak zvaném balíčku 
konektivity5, se EU hodlá vrátit k jeho základům. 
Zásadnější očekávání se vkládají do postupu, který 
v návrhu přináší dokument Agenda EK 20186, 
a který bude projednán v březnu 2018. Agenda má 
upřesnit to, co Evropská rada zamýšlí zahrnout do 
programu od června do roku 2019. Jednání posoudí 
stav a účinnost politických závazků v klíčových 
oblastech: 

6 
https://ec.europa.eu/

info/sites/info/files/
cwp_2018_en.pdf

5 
https://ec.europa.eu/
digital-single-market/

en/policies/improving-
-connectivity-and-access

4 
https://www.gov.uk/

government/news/
the-great-british-

-broadband-boost
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•  dokončení hlavních souborů legislativy v novém 
balíčku konektivity a současně projednání návrhu 
na revizi postavení BEREC, které nyní naráží na 
zamítavá stanoviska členských států

•  cíle pro evropskou společnost Gigabit a 
•  podpora zaměřená na dosažení vedoucího posta-

vení v bezdrátové technologii 5G.

V současné době Evropská komise zatím jen 
spojuje síly k dílčím iniciativám, jejichž součástí je 
pětibodový soubor opatření k podpoře stávajících 
cílů včetně pokrytí venkovských oblastí odpovída-
jící infrastrukturou. 

Akce 1: Vytvoření sítě podpůrných úřadů BCO 
(Broadband Competence Offices Network), 
která bude pomáhat vládám i regionům člen-
ským státům využívat prostředky podpory EU 
na budování vysokorychlostního pokrytí zemí do 
roku 2020 rychlostí nejméně 30 Mbit/s v oblas-
tech financování, technologií nebo regulatorních 
záležitostí a to v jediném kontaktním místě 
v zemích EU.  
Zahájeno 20. listopadu 2017.

Akce 2: Zřízení „ Mise broadband „ v členských 
státech a regionech s nízkým pokrytím venkova. 
Zahrnuje pomoc k odblokování administrativních 
a finančních překážek.  
Tato akce by mohla být provedena do června 2018.

Akce 3: Vytvoření „společné metodiky“ v oblasti 
pro plánování, vykazování a sledování investic do 
vysokorychlostního připojení, jako zdroj pro regi-
ony s nedostatečným pokrytím venkova. 
Tato akce by mohla být zavedena do dubna 2018. 
v regionech 

Akce 4: Zavedení „testu vůči venkovu“, který 
upřednostni vysokorychlostní připojení venkova 
při přeprogramování jakýchkoli strukturálních 
a investičních fondů. Kontrolní seznam by mohl 
být připraven k dubnu 2018.

Akce 5: Aaktualizace pokynu EK k investování do 
vysokorychlostního připojení s cílem pomoci míst-
ním komunitám pro zahájení úspěšných projektů 
k březnu 2018. Mimo to se na půdě EU aktuálně 
projednávají dílčí části připravované podpory 
veřejným orgánům pro nabídku bezplatného Wi-Fi 
připojení občanům.

Balíček konektivity je poslední včasnou 
příležitostí k podpoře investic do sítí 
vedoucí k cílům Gigabitové společnosti
Ucelený rámec k zajištění digitální budoucnosti 
Evropy (Digital Single Market – DSM) obsahuje 16 
specifických iniciativ, z nichž poslední byly Komisi 

doručeny počátkem letošního roku. Charakte-
ristikou DSM je vzájemná provázanost tří pilířů, 
jimiž jsou: rovný přístup k digitálním službám, 
vytvoření podmínky pro rozvoj digitálních sítí 
a maximalizace růstového potenciálu digitální 
ekonomiky.

Nejmenším společným jmenovatelem pro umož-
nění rovného přístupu všech občanů EU k digitál-
ním službám internetu je výrazná podpora investic 
do potřebné infrastruktury. Celý soubor opatření 
proto legislativně ošetřuje tzv. „balíček konekti-
vity“, jehož složení není triviální: 

•  Kodex evropských elektronických komunikací 
jako soubor pravidel pro služby a revidované 
nařízení k postavení Berec

•  Společné cíle přístupu pro gigabitovou spo-
lečnost s podporou oblastí s nízkým pokrytím 
přístupu 

•  Plán na podporu evropského prvenství v 5. gene-
raci bezdrátové technologie

Na legislativní návrhy, které byly předloženy 
Evropskému Parlamentu a v Radě však zatím 
nepanuje společný názor. Teprve po roce debat 
v Evropské radě a v Evropském parlamentu byly 
oba orgány vůbec schopny k návrhům sdělit své 
postoje. Např. výbor ITRE parlamentu hlasoval 
o zprávě ke kodexu teprve dne 2. října 20177. 
Ministři zemí EU zodpovědní za telekomunikace 
sice na říjnovém setkání v Lucemburku pod-
trhli význam strategie jednotného digitálního 
trhu, ale zejména zdůraznili potřebu větších 
ambicí, což souvisí s prioritou dokončení klí-
čových souborů legislativy. Zároveň je třeba 
mít na paměti, že digitální prostředí se vyvíjí 
tak rychle, že tvrdé předpisy nemusí dohnat 
realitu, dodal zdroj s odvoláním na projedná-
vané návrhy na aktualizace v oblasti regulace, 
např. plánu Berec na indentifikaci problémů 
konkurence v rozvoji sítí NGA, ale i regulaci 
stávajících sítí. 

Z 24 legislativních souborů, které jsou součástí 
digitálního jednotného trhu, jich bylo na konci 
října přijato šest. Finálního znění bychom se tak 
se měli dočkat proti původnímu plánu k dosažení 
politické dohody (počátek roku 2018) se zpoždě-
ním, až ke konci roku 2019. S ohledem na ambice 
na evropskou gigabitovou společnost v roce 2025 
je to však příliš málo. K tomu by bylo potřebné 
stav evropské rozmanitosti proměnit na vnitřní 
sílu. Stačí však zdůraznit, že s tolika různými 
názory a se souvisejícími národními zájmy je 
těžké posoudit, co bude mít za následek nalezení 
kompromisu na němž by se všichni zúčastnění 
byli schopni dohodnout. 

7 
http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etu-
des/BRIE/2016/593562/
EPRS_BRI(2016)593562_
EN.pdf

Na legislativní 
návrhy, které 

byly předloženy 
Evropskému 
Parlamentu 

a v Radě však 
zatím nepanuje 
společný názor.
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Přivádíme 
Stabilní rychlý internet 

až k vám domů
VLASTNÍME 

největší fixní síť v Česku

PROVOZUJEME 
ji s maximální péčí

INVESTUJEME 
miliardy do jejího rozšiřování

STAVÍME 
vysokorychlostní optickou síť

PŘIPOJÍME 
vás prostřednictvím všech dobrých poskytovatelů
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Dost velkých na to, aby digitálně 
zaostávala, dost malých, aby na tom 
opravdu záleželo
Ano, v České republice leží 601 měst. Ale, zatím co 
některá z nich představují rozlehlé, hustě obydlené 
metropole a důležitá centra, jiná připomínají spíš 
obce vesnického rázu. Je zde hodně měst dost 
velkých na to, aby digitálně zaostávala, ale dost 
malých, aby na tom opravdu záleželo. Internetová 
penetrace sice roste i ve venkovských komunitách, 
ale rozdíly mezi nimi a městem zůstávají v průběhu 
času konstantní. Odborníci varují, že se časem 
spíše rozšíří. Diskutovaná představa, že velko-
rysá dotace na širokopásmový Internet je určena 
(4 %) zanedbatelnému počtu farmářů, vychází 

z naprosté neinformovanosti lidí, kteří venkov 
znají jen z TV. Venkov není homogenní prostor se 
stejnými problémy a stejnými možnostmi řešení. 
Z pohledu sociologa je město „relativně husté se 
stálým osídlením sociálně různorodými jedinci“ 
a takových míst není v Česku mnoho. Podle 
OEDEC velké procento lidí zde žije „v rurálních 
lokalitách“ a nikoli ve městech. (Na Plzeňsku má 
75 % měst méně, než 5 tis. obyvatel). Pro začá-
tek je to důležitá zpráva, protože říká, že životem 
v digitální propasti je v Česku ohrožena téměř 
polovina obyvatel a fakticky může propadnout na 
okraj ekonomické prosperity. (Digitální propast 
/ předěl – termín, který odkazuje na nemožnost 
využívat všech výhod IT). 

POTŘEBUJE “VENKOV“ 
VYSOKORYCHLOSTNÍ

INTERNET? 

Tomáš Sedláček

(když „skoro tři čtvrtiny  
Čechů žije ve městech“)
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Podáno takto, zdá se až nepatřičné, aby se do 
debaty pletl psycholog se zkušeností z marke-
tingové branže. Jde o rozkročené technologické 
rozvahy (mnoha alternativ) a úzce ekonomické 
analýzy (problém návratnosti). Cestou se někam 
se vytratily obyčejné diskuze o tom „jak udržet 
venkov udržitelný“, o kvalitě života a kvalitě Inter-
netu ve venkovských oblastech, o evidentním roz-
dílu mezi „chudobou člověka“ a „chudobou místa“. 
Ani zmínka o současné krizi, jíž čelí venkovské 
komunity, či o solidaritě s lidmi, kteří bydlí někde, 
kde dávají lišky dobrou noc. A o nás všech, kteří to 
nakonec všechno zaplatí. 

„Daleko od hlučícího davu“ – měl by 
zůstat venkov skanzenem? 
To ale netrápí 46 % Čechů, kteří touží prožít svoje 
stáří romanticky (nejlépe žádný internet) – noto-
vat si na venkově se starousedlíky a podílet se na 
jeho konzervaci jako skanzenu a přirozené bariéry 
před ekonomickým růstem. (konec konců od toho 
si přišli odpočinout). To je sice pochopitelný, ale 
hluboce neloajální postoj k nové generaci, která 
zde žije svůj každodenní život. Vlastně máte 
pravdu, ona ho zde nežije. Sice žádný dramatický 
exodus, ale mladá generace se z venkova tiše 
vytrácí. Zejména vysokoškoláci odchází na studia 
a nevrací se. Také věk a vzdělání může být příči-
nou proč je zde penetrace Internetu nižší. Chybí 
mladí manažeři, podnikající řemeslníci, ale i lékaři 
a specialisté. Zkrátka lidi, kteří by venkovu vdechli 
život. Tyto všechny a mnohé další profese zejména 
do budoucna, nárokují dostupný vysokorychlostní 
Internet. Označujeme-li dnešní generaci Y jako 
„digitální domorodce“ je evidentní, že potřeba 
Internetu začíná překvapivě brzy – „v jedné ruce 
chrastítko, ve druhé myš“. Ve venkovských školách 
ji ale není k čemu připojit. Rozdíl mezi městem 
a vesnicí, bohatými a chudými regiony začíná už 
v raném dětství. Venkovští učitelé o tom vědí 
svoje. Nedivme se, že tyto děti v kontaktu s Inter-
netem naplňují negativní předpovědi dospělých. 

Demografické statistiky říkají, že ve venkovských 
obcích u nás žije větší podíl starších osob se 
základním stupněm vzdělání. V Internetu nalézají 
více nebezpečí než užitku. Lidé s averzí a obavou 
z technologií. Překotné změny, vysoký tlak na 
adaptaci a integraci vytváří technostress a pro-
bouzí technofobii. Přirozený únik venkova před 
informační revolucí. Ten živí „mlčící většinu“ – byli 
jsme před Internetem, budeme i po něm. A když 
ne, tak DYI stačí. 

V digitálním věku je rovný přístup 
k internetu zásadním lidským právem 
Venkov ale klíč k ekonomické prosperitě potře-
buje, a proč ho nemá je zjevné. V časech globální 

dělby práce je to Internet, kdo určuje životní styl. 
Je podmínkou conditio sine qua non. Vést diskuzi 
na téma co je vlastně vysokorychlostní internet 
se jeví jako dobrý začátek, pokud je vedena se 
znalostí věci a s vůlí k rychlé shodě. (Filozofové 
například, si stále kladou otázku „co je elektrický 
proud“ i když žárovka je v oběhu od roku 1879). 
Svět je hnán extrémy a udržován průměrem. Smělý 
požadavek „všude optika“ se zdá být extrémní vizí. 
Dobrou otázkou je, zda si malá ekonomika závislá 
na znalostech může dovolit průměr. Skandinávské 
země si myslí, že váhat nemohou a mnohé malé 
země je rychle následují a sledují cestu „vytváření 
informační společnosti pro všechny občany“ Vyso-
korychlostní Internet je pro ně „zásadním veřej-
ným dobrem“ – stejně jako jsou jím dálnice nebo 
elektřina. Technologický pokrok nevyhnutelně 
vytváří závislost na vznikající informační infra-
struktuře a její absence nás ohrožuje erozí ekono-
mických a sociálních funkcí. Stále platí, že nejlepší 
způsob, jak předpovědět budoucnost je – vytvářet 
ji. A zdaleka nejde jen o dotaci. 

Potleskem provázená prohlášení o Internetu jako 
o záležitosti přístupné skutečně každému, jsou 
kulturním mýtem úředníků z městských „dobrých 
adres“, kde soupeří a nabízí benefity navzájem 
si konkurující poskytovatelé služeb. S rostoucí 
geografickou a sociální vzdáleností ztrácejí služby 
svoji laskavou tvář a stávají se v běžné kvalitě 
nedostupné. „Oškrabaný na kost“ je pak princip 
(dotace) jednoduše srozumitelný – venkovská sídla 
trvale udržitelná jako pracovní a živá společen-
ství. Usnadnit ekonomickou návratnost nákladů 
na instalaci infrastruktury potřebné k přenesení 
širokopásmového připojení do všech oblastí krajiny 
včetně odlehlých vesnic a domů až samot. Do 
oblastí, které jsou vnímány jako „hluboce venkov-
ské“. Na otázku: „Proč tolik zaostáváme za Evro-
pou i světem?“, vysoký státní úředník odpověděl: 
„Digitální infrastruktura není postavena na roveň 
betonové a energetické, přestože má nejméně 
stejný význam.“ Není to volební téma. Pojďme 
z toho velké téma udělat. 

Pro nastupující generaci je venkov 
bez spolehlivého Internetu „kulturní 
pustinou“ 
Pro aktuálně nejpočetnější a produktivní gene-
raci – generaci Y (digitální domorodce) je Internet 
středobod života. Její příslušníci většinou vnímají 
svoji osobní identitu prostřednictvím vztahových 
a komunikačních rámců on-line. Proto, pro 55 % 
příslušníků této generace, je Internet nezbytný pro 
život a vyberou si ho spíše, než auto. Self-identity 
(sebe-vědomí) je poměrně složitý proces. Statis-
tiky potvrzují, že mu mladí lidé (nar. v 80. a 90. 
letech) na síti věnují značný čas a energii. 54 % 

Rozdíl mezi 
městem a ves-
nicí, bohatými 
a chudými 
regiony začíná 
už v raném 
dětství.



2 0 1 7  |  43 0  | 

generace Y používá osobní profil na sociálních 
médiích několikrát denně a 71 % ho navštěvuje 
během dne alespoň jednou. Starší kohorta (25–34) 
oceňuje interakce na sociálních sítích ještě více než 
ti mladší (FORBES). I když se na procesu sledování 
uplatňuje také kalkul „ekonomiky pozornosti“, 
není od věci, že personální agentury vnímají život 
on-line pozorněji, než strukturovaný životopis. 
Statistiky prokazují, že lidé s vysokou hustotou 
sociálních sítí a sociálních interakcí užívají na zís-
kané pozici inovativní a nekonvenční řešení mimo 
zaběhlou rutinu. S aktivním využíváním Inter-
netu je dnes spojena celá řada, pro kariérní růst 
nezbytných vlastností a dovedností – s ochotou 
komunikovat, vytvářet a udržovat firemní kulturu, 
udržovat sdílení pro věc samu, atd., atd. 

Oproti tomu se má za to, že většina obyvatel 
venkova pěstuje ryze osobní vazby, na které se lze 
spolehnout, protože „co je doma, to se počítá“, 
a nehraje se tu na second life. To samo o sobě není 
od věci, ale nepomáhá to rozmanitosti. A ven-
kov platí vysokou cenu. Za posledních dvacet 
let se na venkově podíl pracovníků do třiceti let 
o polovinu snížil a podíl do šedesáti let o polovinu 
zvýšil. Image venkova v očích veřejnosti je jedno 
velké klišé, včetně povahy práce v zemědělství 
a vše nasvědčuje tomu, že se venkov v průběhu 
krátkého času „profesně vylidní“. Pravděpodobně 
jen samotná generace Y může obraz venkova na 
svých sítích měnit. Komunikační pokusy „se shora“ 
s nákladnou reklamou PR bez účinku vyšuměly do 
ztracena. 

Vysokorychlostní Internet stírá rozdíly 
mezi modernitou města a zaostalostí 
venkova 
Pohledem tradičních ekonomů byl venkov, typický 
nedostatkem alternativních příležitostí, „zásobár-
nou levné pracovní síly“ pro moderní město. Také 
pro generaci Y mají městská centra gravitační sílu 
a přitažlivost. Praha se stala pro většinu Čechů 
symbolem kariéry. Častěji ale jsou k mání pozice 
v neformálním sektoru a to dnes na život v met-
ropoli nestačí. Podle odhadu se počet lidí od 22 
do 29 let žijících v centrech v posledních letech 
ztrojnásobil. „Bydlení v Praze se utrhlo z řetězu 
a ceny letí vzhůru. Také bydlení „v cizím“ zdražuje 
po Praze už i v krajích (EKONOM). Česko tak kopí-
ruje realitu a výstrahu generace Y od metropolí: 
„potřebujeme vaši práci, avšak nikoli vaši přítom-
nost“: OCCUPIED – „Je plno“. 

V globále jsou mladí lidé ochotní platit za šanci 
v metropoli astronomické částky (až 67 % 
příjmů!). Ale většina z nich (u nás už 70,3 % 
zdroj OEDC) bydlí se svými rodiči až do třiceti 
let, mnohdy i déle. Tento počet „ztracené gene-

race“ znepokojivě roste. Je velkým paradoxem, 
že překotný technologický pokrok jen zvětšuje 
propast mezi metropolemi a venkovem. Profesní 
růst a vůbec well-being nejpočetnější generace, 
závisí ve zneklidňující míře na geografické náhodě 
a městské lokalizaci rodičů. I když „komunikační 
nerovnost“ má asi mnohem více co do činění s pří-
jmem než s čistou geografií.

V období ekonomického boomu i firmy čelí pro-
vozní nouzi. Nabídky práce z domova jsou častější, 
a to i na pozice v oborech, kde to nebylo předsta-
vitelné. Podíl lidí, kteří by měli být v kancelářích, 
se snížil na 54 %. Microsoft už po páté vyhlásil 
„Den spolupráce odkudkoliv“. V Británii pracuje 
na venkově 638 000 lidí, tj. 12 %, odhadem ale až 
2 mil. Působí v různých odvětvích a mluví se o nich 
jako „skrytém motoru“ venkovských komunit. 
Šance je otevřena i atraktivním pozicím v mnoha 
oborech bez bariéry v kariérním růstu. Roste podíl 
Home Office a Freelancerů, kteří mohou praco-
vat z domova i na náročných projektech. Je tu 
historická šance, že nenávratně zmizí stereotyp 
„bodrého venkovana se slámou v botách“ a měli 
bychom ji bez debaty využít. Je-li venkov „expanzní 
nádobou“ měst, pak jednosměrná modernita 
přináší nová sociální a materiální napětí. To nemá 
jednoduché řešení, ale je šance ho snížit. Je dobře, 
že Internet stírá tradiční rozdíl mezi modernitou 
města a zaostalostí venkova. 

„Rething Europe“ – Vysokorychlostní 
Internet a demokratizace „tichých“ 
informací 
Vysokorychlostní Internet je prvním z pilířů 
znalostní ekonomiky, o kterou, poněkud váhavě, 
usilujeme na cestě k informačně vzdělané společ-
nosti. Venkovským komunitám otevře informační 
dálnici k neformálnímu sdílení (LLL) sociálních, 
kulturních i profesních zkušeností napříč genera-
cemi. Jinde to umí. 

Globální iniciativy dnes žijí podobou virtuálních 
univerzit. Internet umožňuje – a to jak z hlediska 
aplikací, tak přenosových rychlostí, multimedi-
ální a uživatelsky přívětivé učební prostředí pro 
samostatné vzdělávání. Není nemožné získat 
diplom i z prestižních univerzit. Ohromující posun. 
Problém venkova to ale neřeší. Internet umožnil 
šíření vzdělání mimo „kamenné“ auly a spustil 
jeho demokratizaci. „Žádný významný rozdílový 
fenomén“(Russell 1998) byla hlavní zpráva rozsáh-
lých studií, jejichž výsledky už dříve potvrdily, že 
studijní prostředky nemají žádný vliv na dosažené 
výsledky. „LLL“ (u nás celoživotní učení) přiznává 
nárok každému na přístup k učení „od kolébky 
do stáří“ kdekoliv. Důraz na formální vzdělávání 
s VŠ tituly, diplomy a osvědčeními, v době kdy 

Za posledních 
dvacet let se na 

venkově podíl 
pracovníků 

do třiceti let 
o polovinu 

snížil.



4  |  2 0 1 7  |  3 1

jsou online k dispozici nejnovější poznatky, vede 
k rigidní struktuře znalostí bez invence pro praxi. 
Vylučuje venkovské regiony z účasti na studiu 
i na konfrontaci formální vědy s realitou. Model 
formálního učení, který zde ve všech programech 
převažuje, podléhá organizovanému a strukturova-
nému kontextu. V oblasti demokratizace informací 
prostě váháme a zaostáváme. 

Formální model dnes není dostatečný k získání 
kompetencí pro dynamickou a turbulentní praxi. 
Potvrzuje to populární termín „převzdělanost“ 
(„Diplom na každou blbost“ – V. Klaus ml.). Začí-
náme s Windows „learn english“ a „Surfováním 
na síti“. My, dříve narozená gen. X, jsme „vězni“ 
zkušeností s online kurzy v tradičním, hierarchic-
kém modelu „od jednoho k mnoha“. 

Sama vzdálenost venkova nemusí být překážkou 
pro využívání nových technologií. Jsou tu ale vžité 
kulturní normy a vzorce chování představující bari-
éry pro učení napříč venkovem (inovační paradox). 
Chybí moudrost malých komunit – “přemýšlet 
o sobě a přemýšlet odlišně“.

Teprve technologie a postupy, které se „vyno-
řují“ v oborových (informálních) diskuzích online, 
mohou dát venkovu 
„tichými znalostmi“ 
(tacit knowledge) 
impulz pro svébytný 
rozvoj. To je samo-
zřejmě vize. Je velkou 
neznámou zda v čes-
kém prostředí splní (po 
určité době latence) 
naše očekávání. Víme 
ale, že vzájemné sdílení 
osobních zkušeností 
v prostředí online je 
nejlepším možným způ-
sobem jak tiché znalosti 
ve venkovských komu-
nitách sdílet. Jednu 
zkušenost však máme 
potvrzenou – knížecí 
rady z centra venkov 
vpřed neposunou. 

Vysokorychlostní 
Internet má pro 
venkov více otá-
zek než odpovědí. 
Budeme ho volit? 
Internet se stává měst-
ským náměstím pro 
budoucí vesnici (Gates). 
Sebedůvěra a pohoda 

neexistují samy o sobě – ve vakuu. Závisí na kvalitě 
našich setkání na virtuálních lavičkách. 

Rychlé a spolehlivé připojení je ve městě 
alternativou, ale venkovu zásadně mění životní 
způsoby. Už jen při nákupu na internetu, je člo-
věk v kontaktu se svými nejhlubšími emocemi. 
Nabídkou spektra možností e-komerce nárokuje 
informovanou volbu. Být konzumentem zahr-
nuje vysokou míru sociálních a ekonomických 
znalostí, včetně individuálního i společného 
vhledu, osobní identity, učení a spotřební 
gramotnosti. Potvrzuje sebevědomí a vnímání 
kompetence. V modelu informací „mnohých 
k mnoha“ se (více v sítích) konzument stává 
producentem zpětných vazeb, které mu garan-
tují exkluzivní vyjednávací pozici. 

Schopnost internetu spojovat lidi v čase a pro-
storu ale podporuje formování sociálních sítí 
a osobních komunit širokého spektra sociode-
mografických charakteristik. Dobrým příkladem 
je zapojení seniorů. Až 45 % jich používá sociální 
média ke kontaktu s přáteli a 35 % s rodinou, 
třetina z nich využívá Skype. Studie prokazují, 
že senioři s Internetem se cítí lépe, mají vyšší 
kognitivní schopnosti i osobní identitu. Hodně 

zmírňuje jejich separaci 
i samotu na venkově 
a reálně omezuje výskyt 
depresivních symptomů. 
Diskuze o hrách? Senioři 
už hrají všechno. 

Sociální sítě a posílení 
sociálního kapitálu jsou 
svázány s různými soci-
álními kontexty. Ztráta 
přátelských a profesních 
vazeb působí frustraci 
těm z generace Y, kteří 
museli opustit met-
ropole a odcházejí na 
venkov z pracovních 
nebo sociálních důvodů. 
Proto se vytvořil koncept 
„online vztahů s přá-
teli ze školy (z práce), 
které můžeme chápat 
jako udržovaný sociální 
kapitál. V takové situaci 
se ukázalo, že internet 
může lidem řešit stres 
z nízké úrovně sociálních 
vazeb na nové známé 
a sousedy při prvních 
krocích na venkově. 
Fungují dobře. 

Internet může 
lidem řešit stres 
z nízké úrovně 
sociálních 
vazeb.
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Navzdory původnímu názoru existuje pozitivní 
vztah mezi určitým druhem PC her a vytvářením 
sociálního kapitálu. Počítače jsou stále jen techno-
logií, avšak herní designéři jsou kouzelníci angažo-
vanosti s uměním přitahovat lidi v širokém spektru 
všech kategorií. Jsou to právě sociálně interaktivní 
hry, které opět spojily miliony globálních uživatelů, 
a vznikem zaujatých komunit kumulují sociální 
kapitál. (Když je předtím ukradla TV z parkových 
laviček a pavlačí). Mají ale i svá drobná, avšak 
důležitá vítězství. Třeba když hrají rodiče s dětmi, 
nebo když se připojí i senioři. Podle Computers 
in Human Behavior 30 % seniorů (77+) hraje hry 

nejméně 1x týdně, více než 17 % hraje každý den. 
V EU ISF zmiňuje hraní videoher u 27 % dospě-
lých (55–64). Také sociální hry spolehlivě vykazují 
léčebný potenciál. 

Digitální mezera mezi generacemi představuje 
reálné nebezpečí, že se prohloubí do rozměru 
digitální propasti. Mnoho lidí zůstane uvězněno 
na nesprávné straně minulého světa. Berme vážně 
Tofferovo varování před „budoucností přicházející 
příliš rychle a ve špatném pořadí.“ Až skončíme 
tuto jistě plodnou diskuzi, možná zjistíme, že 
budoucnost už tu byla. 

Digitální 
mezera mezi 

generacemi 
představuje 

reálné 
nebezpečí.
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Místo, kde se rodí tenisové hvězdy.

Hotel Tennis 
Club Prostějov

telefon: +420 582 402 511
email: hotel@tennis-club.cz

web: www.hoteltennisclub.cz

Hotel Zámek 
Velká Bystřice

telefon: +420 585 351 451
email: recepce@hotel-zamek.cz
web: www.hotel-zamek.cz



2 0 1 7  |  43 4  | 

Obrazem z: GITEX 2017, Dubai
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Toto téma nastolil Ronan Kelly, prezident oborové 
organizace FTTH Council Europe, s jehož pohledem na 
další směr vývoje vysokorychlostních sítí a služeb jsme 
měli možnost se již dříve seznámit v druhém čísle našeho 
časopisu. V diskusi renomovaných odborníků, která pro-
běhla 30. listopadu během akce The Great Telco Debate 
v Londýně, zaujal Ronan Kelly publikum výrazným názo-
rem na budoucí výzvy digitalizace společnosti a zejména 

jeho příspěvek k roli velkých operátorů v digitální ekono-
mice. Mají telekomunikační operátoři informace o tom, 
jaké jsou jejich možnosti v blízkém období? Vědí vůbec, 
jak vydělat peníze na zatím neuvěřitelných rychlostech 
a kapacitách, které se propagují díky prudkému rozvoji 
technologií? Budou operátoři spoléhat na snadnější 
a levnější cestu bez vynaložení větší námahy a dlouho-
době třeba i ztrácet? 

„JAKMILE VYPUSTÍTE 
GIGABITOVÉHO DŽINA 
Z LAHVE, ZPÁTKY SE UŽ 
NEVRÁTÍ!“

Svatoslav Novák/Jan Vašátko

V poslední době se začalo významně diskutovat o tom, jak rychlý by měl být inter-
net v souvislosti se službami, které se na něm v blízké budoucnosti budou poskyto-
vat. Můžeme říci, že se jedná o fenomén nazvaný „milník gigabitové rychlosti“.
Velkou otázkou je, jak budou reagovat provozovatelé telekomunikačních sítí a slu-
žeb, pokud tohoto mezníku technologicky dosáhnou a jak to ovlivní náš každo-
denní život.

NOVÉ STRATEGIE pro návratnost  
investic do gigabitových sítí
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Jakmile vypustíte gigabitového džina z lahve, 
zpátky se už nevrátí! Převedeme-li tuto metaforu 
do všední reality a zákazníkovi bude poskytnuta 
doposud nedostižná rychlost a kapacita, nelze ji 
vzít zpět, ani jim zvýšit cenu. Sotvaže bude dosa-
ženo gigabitového milníku, dají se do práce světoví 
inovátoři. V závěsu za tímto milníkem budou nabí-
hat aplikace, které gigabitové rychlosti potřebují, 
ale provozovatelé potřebují zajistit, aby zátěž sítě 
byla řízena efektivně, a proto by mělo existovat 
společné prostředí, které rozvoj těchto aplikací 
umožní ruku v ruce s posilováním síťové kapacity. 

To jsou otázky, které Kelly v diskusi směroval do 
auditoria; mohou vůbec telekomunikační společ-
nosti prokázat trpělivost a udržení dlouhodobé 
strategie k získávání maximálních budoucích zisků, 
a naopak se ubránit snaze o inkasa co nejrychlej-
šího příjmu? Jak mohou operátoři odolat pokušení 
dostat nové technologie na trh ve spěchu, aniž by 
se zajistili flexibilním plánem monetizace?

Lidská společnost se směrem ke gigabitové spo-
lečnosti již vydala a vlastníci sítí a provozovatelé 
služeb již tedy musí mít promyšlenou strategii 
rozvoje svých sítí a poskytovaných služeb, a to 
nejen proto, že role telekomunikací je pro digitální 
ekonomiku nezbytná. Kelly upozornil před nebez-
pečím překotného uvádění vyspělých služeb na trh 
bez toho, že budou rizika pokryta v dobře pro-
myšlených obchodních případech. „Nyní musíme 
přemýšlet o tom, jak na cestě k této gigabitové 
společnosti zařídíme za pochodu to, co s tím gigabi-
tem zvládneme, až se do tzv. gigabitové společnosti 
dostaneme. Bohužel soupeření mezi operátory, 
(v některých zemích pohaněné i nezodpovědnými 
politiky – poznámka editora) o dosažení maxima na 
stávajících sítích, stvrzujeme tím, že poskytujeme 
rychlejší a rychlejší konektivitu za levnější a levnější 
ceny“, dodal Kelly.

Ve srovnání s předchozími léty bude implementace 
gigabitových sítí představovat 100násobný nárůst 
kapacity, ale Kelly varoval provozovatele před tím, 
aby se nenechali strhnout tendencemi k extrém-
nímu nárůstu kapacity a argumentoval tím, že 
poptávka po ní ještě není naléhavá. „Bude to trvat 
dlouho, než se aplikace dostanou na dohled potřebě. 
Takže se zatím rozcházíme v názorech s barevnými 
titulky, nabízejícími lákavé rychlosti. Zbývá tedy 
příležitost k návratu nebo pozdržení monetizace? 
Musíme se pokusit přemýšlet o různých modelech 
zpeněžení budoucích služeb“, vysvětlil. Kelly tvrdil, 
že klíčem k dosažení správné rovnováhy mezi 
uvedením produktu na trh a přiměřeným zpeně-
žením k dosažení dostatečné návratnosti inves-
tic je spolupráce mezi klíčovými hráči. „Musíme 
přemýšlet i o všech aplikacích, které budou nakonec 

poskytovány z cloudu... Komunita operátorů má také 
obrovskou příležitost spolupracovat s poskytovateli 
služeb cloudu nebo prostřednictvím služeb over the 
top (OTT),“ dodal.

Ať FTTH není posedlostí
Pro rozšíření, či porovnání, uvedených názorů se 
můžeme přesunout na mezinárodní konferenci 
Broadband World Forum 2017, která se konala 
koncem října na výstavišti v Berlíně. Celkem 
4258 účastníků z 93 zemí mělo příležitost sle-
dovat diskuse operátorů i dodavatelů o strategii, 
dalším směrování služeb a technických řešení 
v pevných přístupových sítích, vedené před-
staviteli společností Nokia, Intel, BT, Deutsche 
Telecom, Telefonica a Google. Názor na aktuální 
stav regulačního prostředí a legislativy, jejichž 
včasné dořešení je pro dostupnost vysokorych-
lostního připojení podmínkou nezbytnou, vyjád-
řili i zástupci vlád z celé EU, k nimž se připojil šéf 
úřadu pro bezdrátové telekomunikace americké 
federální komise pro komunikaci (FCC) Don 
Stockdale.

Klíčové poznámky
Franz Seiser, viceprezident Core Network and 
Services Deutsche Telekom, byl na straně ope-
rátorů a poznamenal: „V našem oboru je velkou 
tíhou dědictví. Je těžké se ho zbavit, ale jakmile už 
to uděláte, přáli byste si, že jste to měli provést už 
dříve“, a vyzval obor k tomu, aby vyřadil své starší 
systémy i zvyky, a tím umožnil nástup možností 
sítě 5G a zároveň dodal, že současné zaměření na 
vyspělé mobilní širokopásmové připojení je stále 
příliš úzké, což spojil i s tvrzením, že v 5G je zatím 
na řadě výkonnostní dimenze eMBB (EnhancedMo-
bile Broadband).

Seiser se také dotkl toho, co bylo pravděpodobně 
ústředním tématem všech neformálních rozho-
vorů, že výhradní zaměření na FTTH jako řešení 
budoucí potřeby vysokorychlostního připojení je 
z hlediska realizace nerealistické. Poznamenal, 
že připojení všech domácností v Německu pouze 
optikou by vyžadovalo vynaložit náklady v roz-
sahu až 80 miliard EUR, což se v dohledné době 
nestane. K uspokojení krátkodobých a středně-
dobých požadavků se proto musí nadále investo-
vat do dalších technologií, např. G.fast a fixního 
bezdrátového přístupu.

Toto zopakoval i CIO skupiny BT Howard Watson, 
který se ve věci G.fast shodl na tom, že v dohledné 
budoucnosti technologie bude prozatím vyhovo-
vat, což je v BT dlouhodobě podporovaný přístup. 
Pozn. Toto stanovisko je však třeba doplnit skuteč-
ností, že posléze vláda Spojeného království zahá-
jila revizi, aby zjistila, co zadržuje investice do sítí 
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„full fiber“ a 5G a jak by politicky mohla pomoci 
telekomunikačnímu trhu. Pokud jde o FTTP/H byla 
země v analýze zařazena mezi tři země s nejnižším 
pokrytím v Evropě na úrovni jen 1,8 procenta. 
Německo a Velká Británie se v hodnocení úrovně 
konektivity DESI 2017 v ukazateli procenta připo-
jení s rychlostí 30Mbit/s a vyšší zařadily v EU na 
21., resp. 16. místě. 

První část zasedání končila rozhovorem s Ronanem 
Kellym, nyní vystupujícím ve služebním posta-
vení CTO Adtran. Vybral si úvahu o základním 
trendu symetrie, zaváděné do dříve asymetrických 
průmyslových odvětví, jejichž příkladem může být 
video zábava narušená uživatelsky generovaným 
obsahem. Dále se věnoval nutnosti větší flexibility 
v nabídce produktů, vázané například schopností 
nakoupit ad hoc větší šířku pásma v případě širší 
potřeby, což bude klíčovou součástí řešení tohoto 
problému pro CSP.

Federico Guillén, prezident Fixed Networks spo-
lečnosti Nokia, chtěl zejména zdůraznit potřebu 
přijetí řady nových technologií a strategií s tím, 
že „strategie zavádění optických sítí do ekonomicky 
zdůvodnitelných míst je stále platná, ale kombinace 
pevných optických, bezdrátových a jiných přístupo-
vých technologií je nyní pro business case operátora 
důležitější“, uvedl. 

„Například pevné sítě budou pro růst 5G důležité, 
neboť budou v mobilním provozu bezdrátovou 
technologii propojovat a doplňovat. Dále bude 
narůstat význam využívání kombinace optických 

a pevných bezdrátových přístupů k poskytování 
ultra-širokopásmového připojení v domácnostech 
pomocí technologií jako je WiGig.“

Guillén také trval na tom, že virtualizace konečně 
dosáhla zralého konce svého vývojového cyklu 
a stala se skutečností, ale nepanuje jistota, že by 
všichni operátoři sdíleli tak optimistický názor. 
Přesto však připustil, že virtualizace všeho sama 
o sobě není odpovědí na požadavky budoucí 
konektivity a znovu zdůraznil potřebu hybridního 
přístupu. V hodnocení možností pro uspokojení 
požadavků na vysokorychlostní přístup se všichni 
dodavatelé rovněž snažili zdůraznit multi-techno-
logický přístup. 

Společnosti Huawei i Nokia zopakovaly i další 
nastolené téma, že Wi-Fi je často přehlíženou částí 
celé skládačky. Obě společnosti nyní nabízejí svým 
zákazníkům řízená Wi-Fi řešení a zdá se, že toto se 
může stát diferenciátorem.

Závěrem
Příspěvky, které zazněly v průběhu obou odbor-
ných akcí, přinesly vcelku vyváženou názorovou 
sadu ke klíčovým problémům, a tváří v tvář sku-
tečnosti se vyhnuly obecnému pohledu do oboru. 
Rovněž přijímané dogma FTTH je nyní, alespoň 
podle přednesených názorů, smířlivěji nahrazováno 
alternativním technologickým přístupem k řešení 
‚poslední míle‘ např. technologiemi G. Fast, 
DOCSIS 3.1 a FWA, což by mohlo, alespoň proza-
tím, přibližování konektivity ve fixní síti k rychlosti 
1 Gbit/s urychlit.

Dogma 
FTTH je nyní 
nahrazováno 

alternativním 
technologickým 

přístupem.
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EU  Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, 
předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani 

a estonský premiér Juri Ratas v zastoupení členských států 
podepsali dne 17. listopadu 2017 evropský pilíř sociálních 
práv. Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se bude 
opírat právo na stejný přístup na trhy práce a pracovní 
podmínky, sociální ochrany a inkluze. Zahrnuje i právo na 
přístup k digitální komunikaci. Podpora přístupu k těmto 
službám musí být k dispozici pro ty, kteří to potřebují. Pilíř 
je primárně navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován 
ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít 
podílet.

EU  Evropský parlament neschválil záměr na vytvo-
ření online televizního trhu v celé EU. V listopadu 

rozhodl proti otevření trhu s televizními právy v EU a tím 
i usnadnění nabídek šíření programů vysílacím společnos-
tem kdekoli v členských státech. Podle právních předpisů 
schválených výborem pro právní záležitosti mohou být 
z domovské země šířeny kdekoli v rámci EU pouze zprávy 
online a záležitosti veřejné povahy, nikoliv však plný rozsah 
televizních programů.

EU  Evropská komise zveřejnila zprávu o 14. ben-
chmarku služby eGovernment. Celoevropská studie 

o vývoji služeb eGovernment v zemích EU plus Švýcarsko, 
Island, Norsko, Srbsko, Černá Hora a Turecko ukazuje, že 
premianty jsou Malta, Dánsko, Švédsko, Estonsko a Norsko. 
Analýza vychází z hodnocení rozsahu penetrace a digitali-
zace, který veřejná správa země naplňuje s ohledem na cíle 
online služeb v EU k roku 2020. Výsledky České republiky, 
Lucemburska a Maďarska jsou z hlediska rozsahu penetrace 
i digitalizace služeb stále pod evropským průměrem.

EU  Počet účastníků 5G v globálním měřítku se v roce 
2023 dosáhne čísla 1 miliardy, přičemž tato techno-

logie bude pokrývat více než 20 % světové populace, uvádí 
se v posledním z pololetních zpráv o mobilitě společnosti 
Ericsson. První komerční sítě založené na novém rádiu (5G 
New Radio) se očekávají v roce 2019 v hustých městských 
oblastech s velkým nasazením od roku 2020.

EU  EU připravuje přehled měst, které v roce 2020 
zahájí provoz 5G . Asociace 5G Infrastructure EU 

vydala novou verzi harmonogramu privátních provozních 
zkoušek 5G verze 2.0 a zkušební verze 5G-PPP, které pro-
běhnou v letech 2018–19, tedy před očekávaným poskyto-
váním prvních 5G služeb v roce 2020. Evropská komise se 
zaměří na 5G služby v nejméně jednom městě z každého 
z 28 členských států zejména s prioritou možnosti jejich 
předvedení v městech, které hostí fotbalový turnaj Euro 
2020.

EU  Členské státy EU se ohrazují proti návrhům 
Evropské komise na změnu postavení evropského 

regulátora BEREC. Podle stanoviska nizozemského stát-
ního tajemníka Mony Keijzera před parlamentní schůzkou 
ministrů telekomunikací, která je plánovaná na 4. prosince, 
se většina zemí staví proti plánu ES, kterým by se mělo 
postavení úřadu dostat pod přímý vliv Komise. Členové EU 
sdílí názor, že Rada BEREC má zůstat nezávislá. 

EU  Pro regulační úřad EU Berec bude v roce 2018 
prioritou 5G, řekl Johannes Gungl, předseda Berec. 

Na konferenci o regulaci ECTA v Bruselu tvrdil, že Berec 
přistupuje k 5G „holisticky“ a bude zvažovat řada otázek, 
od dostupnosti přípojných sítí a sdílení infrastruktury až po 
dopady souvisejícími s pravidly neutrality sítě. 

 O2 Česká republika sděluje, že je v ČR prvním 
operátorem v zemi, který testuje v živém provozu 

dvě technologie - WTTx a 2,6 GHz TDD Massive MIMO 
v pásmu 3,7 GHz. Oče-kává se, že WTTx umožní rychlý 
přístup k internetu domácnostem, které využívají bez-drá-
tový systém Internet Air. Zavedení 2.6 GHz TDD Masíve 
MIMO urychlí připojení k in-ternetu v oblastech s vysokou 
koncentrací uživatelů dat.

 Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) 
vytvořila novou webovou stránku s nástrojem 

pro kontrolu rychlosti pevných internetových připojení. 
Webová stránka společnosti CETIN obsahuje mapu pokrytí 
s možností zobrazení maximální rychlosti internetu na 
dané adrese. Kromě toho mapa také zobrazuje plánované 
akce v předstihu výstavby jednoho, dvou, čtyř nebo sedmi 
měsíců.

 České radiokomunikace (ČRa) rozšiřují pokrytí 
území TV signálem DVB-T2. Po říjno-vém rozšíření 

pokrytí sítě uvede společnost do provozu další dva vysí-
lače pro vysílání ve standardu DVB-T2 v Brně Kojal a na 
Pradědu. Síť bude tedy dostupná pro 94,3% domác-ností. 
Digitální terestriální vysílání je již dostupné pro šedesát 
procent populace. 
ČRa zároveň rozšiřuje pokrytí vysílání DAB+ pro Český 
rozhlas dalšími třemi vysílači. Di-gitální vysílání je již k dis-
pozici v Praze a Berouně a nyní operátor přidává vysilače 
Plzeň, Ostrava a Brno. Pokrytí multiplexu DAB +, které 
technicky poskytují ČRa se zvýší na 40,1 procent.

EU  Společnost Orange Slovensko uspořádala setkání 
se zástupci vlád a zákazníky k problematice imple-

mentace 5G v datovém centru Orange TechPark v Bra-
tislavě. Operátor při setkání s akcionáři prokazoval svou 
připravenost aktivně spolupracovat s operátory, zákazníky, 
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veřejnou správou a státem, jako předpokladu urychlení 
budování komplexní infrastruktury.

EU  Podle akce Network Test 2017 časopisu Chip, je 
Deutsche Telekom provozovatelem nejvýkonnější 

mobilní sítě v Německu. Test porovnával míru pokrytí 
a kvalitu mobilních sítí společností Telekom, Vodafone 
a O2 na základě téměř 470 000 vzorků měření z 27 000 
telefonních hovorů a 180 000 datových vzorků získaných 
na různých místech v Německu.

EU  Španělsko je na cestě ke splnění cíle k všeobecné 
dosažitelnosti připojení 30 Mbit/s do roku 2020. 

Nárůst soukromých investic společností Telefonica, Voda-
fone, Orange a Masmovil umožnily Španělsku vybudovat 
největší evropskou optickou síť í FTTH s více než 25 miliony 
instalovaných přístupů do domácností oproti pouhým 1,6 
milionům realizovaným v roce 2012. Počínaje červencem již 
počet aktivních přípojek FTTH (5,7 milionů) převažuje nad 
počtem DSL (5,6 milionu). Podle regulačního úřadu CNMC 
bylo v září v zemi 6,06 milionů aktivních FTTH přípojek, což 
řadí Španělsko výrazně před evropské rivaly.

EU  Společnost Orange Poland anulovala pět tendrů 
na výstavbu NGA sítí. Orange Poland, největší 

příjemce druhé výzvy v rámci Operačního programu Digital 
Poland (POPC), zveřejnila výsledky výběrových řízení na 
výstavbu vysokorychlostních sítí spolufinancovaných 
z veřejných zdrojů, což uvádí Telko.in. Všech pět nabídek 
bylo zrušeno. Společnost Orange sdělila, že nabídky, které 
obdržela, nesplňovaly soutěžní požadavky na realizaci 
investic, neboť jejich počet byl nejen nedostatečný, a navíc 
nesplnily očekávání provozovatele.

EU  Polští operátoři vyžadují cenovou regulaci přístupu 
k energetickým linkám. Používají přibližně 140 000 

stožárů, které patří dodavatelům energie, uvedl Telko, in. 
Operátoři, kteří budují sítě se spolufinancováním z druhého 
výběrového řízení Operačního programu Digital Poland (1.1 
POPC), budou potřebovat desítky tisíc stožárů, na nichž 
budou zavěšeny optické kabely. Proto je v tomto ohledu 
nutné regulovat vztahy mezi energetickým a telekomuni-
kačním sektorem, říká Luiza Czyz-Trzcianowska, ředitelka 
oddělení velkoobchodního trhu regulátora UKE během XXI. 
Konference průmyslového sdružení KIKE.

EU  Telecom Italia (TIM) se připravuje na vedoucí roli 
v digitální revoluci v Itálii a vyzývá ostatní strany 

k účasti, a uvádí, že TIM zveřejní nový tříletý obchodní 
plán, který tuto proměnu telekomunikačního operátora 
potvrdí. Podnikatelský plán bude předložen v únoru nebo 
březnu příštího roku. Tvrzení je podloženo rozpočtem čtyř 

miliard EUR, které společnost TIM investuje. Generální 
ředitel potvrdil, že společnost je připravena spolupracovat 
s jakoukoli společností( včetně soupeře Open Fiber). 

EU  Německá federální asociace BREKO publikovala 
šesté vydání výroční zprávy, která, představuje 

různé projekty optických sítí více než 170 jejich provo-
zovatelů a další technické informace o optických sítích 
v Německu. Zpráva také obsahuje příspěvky vysoce posta-
vených politiků z Německa a EU k tomuto tématu. BREKO 
očekává, že do roku 2020 bude v Německu instalováno 5 
mil. optických přípojek. 

EU  Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a tech-
nologie oznámilo, že více než 681 tisíc obyvatel 

již profituje z dotačního programu „Broadband Billion“. 
Třetina celkové částky byla přidělena 1 104 obcím. Největ-
šími příjemci jsou státy Dolní Rakousko, Horní Rakousko 
a Štýrsko. Cílem programu je pokrýt celou zemi vysoko-
rychlostním přístupem k internetu do roku 2020. Domác-
nost je považována za nedostatečně pokrytou, pokud je její 
současná rychlost připojení k internetu nižší než 30 Mbit/s. 
Všechny poskytnuté veřejné prostředky z „Širokopásmové 
miliardy“ se zdvojnásobí s investicemi provozovatelů sou-
kromých sítí. 

EU  Španělská Telefonica je průkopníkem zavádění plas-
tových optických vláken pro domácí sítě. Společ-

nost úspěšně dokončila to, co popisuje jako „průkopnický“ 
projekt využívající plastové optické vlákno (POF), který 
v domácí síti zákazníkovi zaručuje gigabitové rychlosti. 
Společnost Telefónica sice nepotvrdila termín komerčního 
uvedení na trh, ale on-line zprávy naznačují, že technologie 
by mohla být přístupná zákazníkům v příštím roce. Tele-
fónica provedla testy POF v přibližně 30 domácnostech. 
Každá domácí síť byla tvořena kabelovou páteří s rozbo-
čením, a 60GHz sítí Wi-Fi, čímž dům pokryla gigabitovou 
rychlostí.

EU  Rakouský Linz AG Telekom zavádí nový bezpeč-
nostní produkt nazvaný CityBACKUP jako odpověď 

na skutečnost, že 75 procent všech podniků v Rakousku 
bylo podle studie společnosti KPMG obětí počítačového 
zločinu. V každé druhé postižené společnosti vedly útoky 
k přerušení obchodních procesů.

EU  Rakouská spolková země Horní Rakousko sdělila, že 
založila společnost Fiber Service OO (FIS), jejíž úče-

lem je budování otevřených sítí a nabídky nenasvíceného 
optického vlákna v regionu. V příštích pěti letech bude 
investovat celkem 100 milionů EUR.
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EU  Top 10 poskytovatelů telekomunikací tvoří 70 % 
celkového obratu všech evropských poskytova-

telů podle nových údajů za druhé čtvrtletí letošního roku 
společnosti Dataxis. Jednalo se o podíl 36 miliard eur na 
celkovém obratu 51 miliard EUR. 
Deutsche Telekom (DT) je na základě údajů o obratu nej-
větším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Evropě. 
Za DT se řadí Vodafone. V tomto čtvrtletí měl DT 16,4 % 
celkového obratu evropských poskytovatelů telekomuni-
kačních služeb. Vodafone dosáhl podílu 16,3 %. Telefónica 
Europe a BT získaly třetí a čtvrté místo s 12,8 procenty. 
Orange Europe se dostala na páté místo s 12,2 procenty. 
Sky a TIM (Itálie) představovaly ve druhém čtvrtletí 7 % 
celkových evropských tržeb. Pro Altice a Liberty Global, 
procenta 6,6 % a 5,5 %. Telenor uzavřel první deset pro-
cent s 2,8 procenty. 

EU  Počet zákazníků ve Švédsku, využívajících vysoko-
rychlostní připojení rychlostí 100 Mbit/s se zvýšil 

v první polovině roku 2017 o 31 procent na 2,4 milionu, 
jak uvádí švédský telekomunikační regulátor PTS. Ve své 
zprávě za prvních šest měsíců roku rovněž uvádí, že počet 
zákazníků připojených optickou sítí se zvýšil o 18 procent 
na 2,16 milionu. Vlákno tvoří 58 procent všech smluv na 
pevné vysokorychlostní připojení. 

 Předpokládá se, že globální tržní hodnota optických 
sítí FTTH poroste z 9,5 miliardy dolarů v roce 2017 

na více než 37 miliard dolarů do konce roku 2027, dosáhne 
tedy 14,4 % roční míry růstu (CAGR). Podle FMI jsou hlav-
ními překážkami růstu trhu FTTH vysoké počáteční náklady 
na zřizování, náchylnost k fyzickému poškození a ohrožení 
cen FTTH substitucí a přísnou regulací.

 Podle rychlosti stahování se předpokládá, že bude 
na globálním trhu dominovat segment 100 Mbi-

t/s až 1 Gbit/s s vysokým ohodnocením 11,667 miliardy 
dolarů až do konce roku 2027.

 Asociace Broadband Forum vydala první standard 
pro distribuované virtualizované zákaznické zařízení 

(vCPE) při současné praci na projektech Open Broadband, 
CloudCentral Office (CO) a SD-WAN. Dokončení spe-
cifikace přichází současně se zahájením prací fóra na 
dvou hlavních softwarových projektech Open Broadband 
a pokračujícím projektu CloudCO.

 Společnost Furukawa Electric sdělila, že do roku 
2019 plánuje téměř zdvojnásobit svou výrobní 

kapacitu optických vláken oproti roku 2016, a zároveň 
v příštích dvou letech rozšiřuje výrobní kapacitu optických 
kabelů. Rozšířením výroby vytvoří více než 400 pracovních 
míst, tvrdí společnost.

 Společnost Samsung Elektronic ve spolupráci 
s japonským partnerským operátorem KDDI před-

stavila provoz sítě 5G v superrychlém vlaku při dopravní 
rychlostí přesahující 100 km/hod, jak sděluje agentura Yon-
hap news. Při této demonstraci v Japonsku byla dosažena 
rychlost přenosu dat 1,7 Gbit/s.

 Rada amerického regulátora FCC hlasovala 17. listo-
padu pro schválení reforem, které podle něj umožní 

a zrychlí migraci měděných sítí na optické, což vzbuzuje 
směs chvály ze strany provozovatelů telekomunikací, 
průmyslových skupin a vlastních řad, ale zároveň vzbuzuje 
smíšené reakce.  
Záměrem regulátora v rámci navrhovaných reforem je zjed-
nodušení a urychlení procesu přechodu ve prospěch služeb 
využívajících IP technologie po ukončení provozu klasických 
sítí (různé podpěry/sloupy, kabelovody nebo měděné sítě). 
FCC pro tento proces již přijala pravidla. Reformy mají 
umožnit operátorům poskytnout včasnou informovanost 
zákazníků o nadcházejících změnách v síti. 

 Organizace spojených národů (OSN) zveřejnila v lis-
topadu globální zprávu o „stavu vysokorychlostního 

připojení“, která uvádí, že zatím, co 48 % světové populace 
je nyní online, přibližně 3,9 miliard lidí stále nemá přístup 
k internetu a roste digitální propast mezi rozvinutými a roz-
vojovými zeměmi. 
Podle odhadů by penetrace internetu v rozvojovém světě 
měla do konce roku 2017 dosáhnout 41,3 %.

 Podle zprávy, kterou o mobilitě vydala společnost 
Ericsson, má severní Amerika v současné době nej-

vyšší penetraci aktivních LTE přípojek, která je na hranici 80 
procent a očekává, že severoamerický trh bude generovat 
v l roce 2017 měsíčně 2,6 EB (exabajtů). Společnost oče-
kává, že přenos dat z smartphonů do roku 2023 v Severní 
Americe naroste o 37 %. Konkrétně společnost předpovídá, 
že průměrný severoamerický uživatel smartphonu bude 
v roce 2023 spotřebovávat 48 GB dat za měsíc, přičemž 
v roce 2016 to bylo měsíčně pouze 5,2 GB a v roce 2017 
7,1 GB.

 Průměrný uživatel inteligentních telefonů v západní 
Evropě použije do roku 2023 28 GB dat za měsíc, 

což řadí tento region na druhé místo. Regionální oblast 
střední a východní Evropy se v roce 2023 dostala na třetí 
pořadí s 19 GB za měsíc a region Indie, Nepálu a Bhutánu se 
dostal na čtvrté místo s předpokládaným počtem 18 GB za 
měsíc v roce 2023.

 Pokrytí rychlým internetem bude stát až 150 
mld. Kč. Vybudování infrastruktury pro dosta-

tečné pokrytí ČR ideálně optickými sítěmi a splnění cílů 
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dostupnosti a rychlosti internetového připojení domácností do 
roku 2020 bude stát 120 až 150 mld. Kč. Vyplývá to z odhadu 
nákladů ICT sektoru, o němž informovala Hospodářská komora 
České republiky (HK ČR). Prioritou státu by dle HK ČR měla být 
komunikace s experty z průmyslu a ochota nechat si od pod-
nikatelské sféry poradit. Zároveň je potřeba klíčovou digitální 
legislativu přijmout hned v prvním roce fungování nové Posla-
necké sněmovny.*

 Společnost O2 testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz. O2 
Czech Republic testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz v živém 

provozu. Připravuje se tak na nástup sítě 5G, na budoucí nárůst 
datové spotřeby a rozvoj služeb. Operátor zároveň připravuje 
nasazení technologie 2,6 GHz TDD Masive MIMO přinášející větší 
kapacitu na stávajících frekvencích. Komerční nasazení technolo-
gií má v plánu v průběhu roku 2018. Dodavatelem mobilní sítě je 
CETIN. Jak již dříve ČIANEWS informovala, O2 vydražilo v aukci 
kmitočtů blok 40 MHz v pásmu 3,7 GHz za 203 mil. Kč.*

 ČRo rozšířil digitální vysílání v Brně, Ostravě a Plzni. 
Český rozhlas (ČRo) společně s Českými Radiokomunika-

cemi spustil 30. listopadu 2017 digitální vysílání z vysílačů Brno-
-Hády, Ostrava-Hošťálkovice a Plzeň-Radeč. Vysílání multiplexu 
DAB+ pokryje signálem 40 % obyvatel a v případě zájmu se 
bude rozšiřovat o další aglomerace. Multiplex bude šířit celkem 
14 rozhlasových stanic ve standardu DAB+ a s nejmodernějším 
kódováním. Díky tomu bude možné okruhy ČRo šířit s nižším 
datovým tokem, avšak při zachování zvukové kvality.*

 ERICSSON a Magyar Telekom předvedli technologie 
5G. ERICSSON a Magyar Telekom předvedly na Inno-

vation Day v Maďarsku první demonstraci technologie 5G New 
Radio. Implementace dosáhla rychlosti stahování 22 Gb/s. 
Integrovaná rádiová technologie NR umožňuje až 20krát vyšší 
rychlost downlinku v porovnání se současnými technologiemi. 
Rozsáhlé rozšíření sítí 5G očekává až po roce 2020. Ericsson vidí 
v 5G obchodní potenciál a očekává do roku 2026 tržní příleži-
tosti v hodnotě 582 mld. USD a potenciální růst tržeb o 34 %.*

 KAPRAIN koupila 100pct podíl v RIO Media. Techno-
logické portfolio skupiny KAPRAIN rozšiřuje na podzim 

2017 poskytovatel internetového připojení a digitální televize 
RIO Media. KAPRAIN koupila 100% podíl od fondu ARGUS Capi-
tal. Skupina plánuje do budoucna RIO spojit s již dříve získaným 
poskytovatelem Nej.cz. Dohromady obslouží více než 200 tis. 
domácností. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Finanční poradenství poskytla kupujícímu 
Ernst & Young. Právním konzultantem byla BBH. Finančním 
poradcem prodávajícího byla CORPIN spolu se svým partnerem 
Rothschild & Co. Právní konzultace zajistila Dentons.*

 Vznik nového regulačního úřadu se posune na rok 
2020. Vláda se ani přes kritiku některých ministerstev 

a firem neplánuje vzdát svého plánu na zřízení nového úřadu, 
který by reguloval podnikání v celé řadě odvětví. Prvotní návrh 
počítal s tím, že nový regulátor bude dohlížet na obchody 
v energetice, telekomunikacích, vodárenství či dopravě. Nově 
by mohl získat vliv také na ceny léků nebo nájemného, uvádí 
Hospodářské noviny. Plán na vytvoření nového úřadu se však 
pravděpodobně posune na rok 2020. (HN-13).*

 HK ČR varuje před vytvořením superregulačního úřadu. 
Hospodářská komora ČR (HK ČR) varuje před vytvořením 

národního regulačního úřadu pro síťová odvětví. Tento tzv. supe-
rregulační úřad dle HK ČR do sebe koncentruje moc nad několika 
odvětvími, čímž se dramaticky zvyšuje korupční potenciál. Změna 
regulace vznikem národního regulátora dle komory přímo zasa-
huje do práv a povinností subjektů působících na daných trzích 
a má finanční dopady na trhy, kterých se bude týkat.*

 Operátoři se snaží zabezpečit svá Wi-Fi. Problém se 
zabezpečením mají čeští operátoři, jejichž routery a další 

zařízení využívají k šíření internetu po svých domovech miliony 
tuzemských zákazníků, píší Lidové noviny. Výzkumníci z univer-
zity v dánském Leuvenu zjistili, že nejoblíbenější způsob interne-
tového připojení v České republice není bezpečný. Bezpečnostní 
chyba označovaná zkratkou KRACK umožňuje nabourat se do 
všech Wi-Fi sítí v dosahu. Umožní tak uživatele Wi-Fi odposlou-
chávat či měnit informace, které sítí tečou. (LN-13).*

 CETIN spouští nové webové stránky www.zrychlu-
jemecesko.cz. Stránky obsahují mapu pokrytí pevným 

internetem, na které je možné si ověřit maximální dostupnou 
rychlost na zadané adrese. Kromě toho je na mapě možné zobrazit 
také výhledy plánované výstavby na jeden, čtyři a sedm měsíců 
dopředu. Každý zájemce o připojení si tak nyní může jednoduše 
ověřit, zda je u něho doma dostupný Stabilní rychlý internet.*

 O dotace na internet nebyl zájem. Středa 27. září. 
Evropská unie vypsala dotace na 11,5 mld. Kč. Měly se 

čerpat na stavbu rychlých sítí umožňujících připojení venkov-
ských oblastí. V České republice poskytuje internet několik 
stovek firem, o peníze ale požádaly pouze tři. Poskytovatelé 
jsou přesvědčeni, že za nízký zájem může Ministerstvo průmy-
slu a obchodu ČR, které podmínky čerpání zkomplikovalo, píší 
Hospodářské noviny. (HN-8).*

 Tržby internetových obchodů rostou. Tržby elektronic-
kých obchodů v roce 2017 dosáhnou 115 mld. Kč. Nákupy 

přes internet tak budou mít na celém trhu 10,5% podíl. Vrchol 
sezóny internetoví obchodníci teprve čekají, tržby v předvánočním 
období odhadují na 38 mld. Kč. Deník E15 informuje, že zhruba 
50 % vánočních dárků lidé nakupují přes internet a u lidí do 35 let 
internetové nákupy dokonce převažují nad klasickými. (E15-7).*

*) Zdroj: ČIA NEWS
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Klubový večer časopisu V úterý, dne 3. 
října 2017 se 
uskutečnil první 
večer klubu, 
který vzniká 
v rámci našeho 
časopisu. 

Klub, který nese honosný název 
NEXT GENERATION CLUB sdružuje 
přispěvovatele časopisu a partnery, kteří 
jsou členové klubu. Seznam těchto členů 
naleznete na poslední vnitřní straně 
časopisu.

Jsme velmi rádi, že se na této akci setkali 
nejen zástupci členských firem, ale také 
zástupci dvou asociací, ICT UNIE a ČAEK. 
Ti si měli samozřejmě co říci vzhledem 
k řešení podobných problematik v oblasti 
elektronických komunikací a IT. A protože 
„nejen prací živ je člověk“, měli všichni 
možnost shlédnout výtvarné kreace dvou 
prezidentů těchto sdružení, i když jeden 
už v pozici prezidenta čestného, Zdeňka 
Vaníčka a Svatoslava Nováka. Odborný 
pohled na vernisáž nejdete uvnitř tohoto 
časopisu. 
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So Different, So Close:  
Zevrubná analýza umělecké 
tvorby expertů na 
telekomunikace

Počátkem října se v prostorách 
Altánu Kampa konala společ-
ná výstava autorů Svatoslava 
Nováka a Zdeňka Vaníčka 
nazvaná So Different, So Close. 
Titul výstavy poměrně přesně 
vystihl základní kontrast mezi 
oběma autory, kteří, ač si jsou 
poměrně blízcí svým profesním 
zaměřením, přistupují k médiu 
malby zcela odlišným způso-

bem. Návštěvníkům se tak naskytla pozoruhodná příležitost konfrontace jednotli-
vých autorských přístupů a východisek, jež autoři ve svých dílech reflektovali.

Svatoslav Novák přistupuje ke své malířské tvorbě s důslednou, 
až řemeslnou, přesností. Po technické stránce realistické zpraco-
vání jeho děl přitom námětově odkazuje ke kořenům metafyzické 
malby a surrealistického hnutí, jehož představiteli byli např. Giorgo 
de Chirico, Carlo Carrà, či později Max Ernst nebo Salvador Dalí. 
Kromě klasických dvojrozměrných pláten, která stylově odpovídala 
právě těmto předobrazům, představil Novák i sérii děl, jež balancují 
na hraně 2D a 3D formy. Takovéto experimenty s formou známe už 
od roku 1912, kdy Pablo Picasso poprvé představil své dílo Kytara 
– syntetickou kubistickou koláž, resp. asambláž, která kolísala na 
pomezí mezi obrazem a sochou, a byla proto odborníky nazvána 
tableau-object, tedy obraz-objekt. Paralelu k těmto raným kolážím 
a prostorovým asamblážím lze dobře pozorovat např. na obraze 
Golfové vzpomínání, který kromě toho pracuje i s prostorovou iluzí. 
Většinu děl tohoto mladšího období, jež na výstavě obsadila celou 
dlouhou stěnu galerie, lze charakterizovat přímočarým námě-
tem a implementací předmětů, které často odkazují na autorovo 
profesní zaměření. Tato implementace, v některých případech až 
kontaminace těmito objekty, sleduje vývojovou linku poválečného 
umění, a to od odkazů na pop-artovou estetiku, až po postmoderní 
antiestetiku. V historii bychom našli paralelu k tomuto přístupu 

Golfové  
vzpomínání
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např. v díle Richarda Hamiltona, jehož pop-artové 
koláže ze zdánlivě nahodilých marginálií všedního dne 
odkazovaly k dobové fascinaci technologiemi a zároveň 
ke změně prostředí, které člověka všeobecně obklopo-
valo. Jisté zaujetí technicistními prvky a jejich vývojem 

je patrné i v Novákově tvorbě, avšak jejich začlenění 
do samotných výtvarných děl je spíše kumulativní a ve 
vztahu s klasickou malbou tvoří celek, který jedno-
značně směřuje k vyvolání efektu, jak by jistě pozna-
menal spisovatel a estetik Umberto Eco.

Naopak v díle Zdeňka Vaníčka lze sledovat výraznou 
modernistickou tradici. V jeho starší tvorbě lze sle-
dovat východiska, 
ze kterých rovněž 
čerpali průkopníci 
moderní malby, od 
postimpresionistic-
kých experimentů 
Paula Gauguina, přes 
fauvistickou práci 
s barvou Andrého 
Derraina, až po raně 
abstraktní expe-
rimenty německé 
školy reprezentované 
Vasilym Kandin-
skym či Emilem 
Noldem. Ačkoli Vaníček již ve své ranější tvorbě často 
tíhne k abstrakci, jeho plátna nepostrádají symboliku 
v důmyslně skrytých detailech a vizuálních jinotajích. 
S postupem času se jeho tvorba stále více posouvá 
k výrazovému expresio-
nismu. Z tohoto období 
pochází zejména série krajin, 
jejichž dynamická a pes-
trá barevnost může svojí 
formou připomínat např. 
tvorbu Oskara Kokoschky, 
významného představitele 
německého expresionismu, 
který podobným způsobem 
budoval svá plátna během 
svého meziválečného pobytu 
v Československu. Nedávný 
obrat v přístupu k malířským 
technikám ve Vaníčkově 
tvorbě lze přirovnat k nástupu 
neoavantgardy a abstrakt-
ního expresionismu, který 
v padesátých letech minulého 
století reprezentovali např. 
Jackson Pollock, Jean-Paul 
Riopelle nebo Clyfford Still. Práce s barvou a jejími 
přirozenými vlastnostmi se stává stěžejním momentem 
Vaníčkovy současné tvorby, kterou se na této výstavě 
rozhodl prezentovat. I přes to, že konkretismus je 
v nejmladším období autorovy tvorby zcela potlačen, 
symbolická a někdy až filozofická rovina v obrazech 
zůstává stále přítomna, a to zejména díky jeho práci 
s názvy děl, která posouvají čistě expresivní malířská 

gesta do konceptuální sféry umění. Autorova práce se 
skrytými odkazy v obrazech tedy zůstává zachována, 

pouze způsob, jakým 
je komunikována 
s divákem se posu-
nul více do oblasti 
myšlení a volně aso-
ciativních procesů. 
Pojítkem Vaníčkovy 
bohaté výtvarné 
tvorby je právě tato 
přidaná hodnota ve 
sdělení a také v jisté 
specifické formě 
humoru, který je 
v obrazech příto-
men, ale jehož plné 

pochopení vyžaduje něco víc než pouhou jednostrannou 
pasivní percepci díla. V českém prostředí v současnosti 
pracuje s podobnou hrou s divákem např. malíř Jan 
Merta, jehož zdánlivě abstraktní plátna ve skutečnosti 

skrývají zcela reálný výjev, 
který je však odhalitelný pouze 
s pomocí nápovědy, kterou 
malíř divákovi nabízí skrze 
názvy děl. Vaníčkovy obrazy 
nefungují v takto přímočaré 
rovině, nicméně podobný 
princip postupného odkrývání 
významu jednotlivých pláten 
na základě bližších indicií je 
přítomen i zde.

Michal Vaníček,  
teoretik a historik moderního 

a současného umění a designu

Příchod DVB-T2 do 
Železných hor.

Tento Vaníčkův obraz odešel ihned 
po vernisáži do vzdálené Polynésie.
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Distribuce  
adresný direct mailing 

Příjem inzerátů 
K Červenému dvoru 25a/3269, 
130 00 Praha 3 
redakce@casopis-telekomunikace.cz 

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

Toto číslo vychází 12. 12. 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

Přejeme Vám, aby rozvoj rychlého interentu
nezamrzl ani v novém roce.
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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).

ČLENOVÉ 

NEXT 

GENERATION 

CLUBU

 



poptavka@cdt.cz 
www.cdt.cz 

Varianty
Připraveno k čištění – při detekci DDoS útoku je provoz přesměrován 
do scrubbing centra. Přesměrování a začátek čištění provozu proběhne 
do 4 minut od začátku DDoS útoku.
Trvalé čištění – provoz účastníka je trvale směrován přes scrubbing centrum. 
Začátek čištění proběhne do 1 minuty od začátku DDoS útoku.

Hlavní výhody
Včasné odhalení DDoS útoků v internetové konektivitě
Odstranění balastního provozu
Nedochází k omezení či nedostupnosti služeb
Plně automatické řešení bez nutnosti manuálních zásahů

Účinná obrana proti DDoS útokům 
použití metod hloubkové inspekce provozu 
mechanismy rychlé adaptace na různé formy útoku 
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