
 NEPRODEJNÉČASOPIS TELEKOMUNIKACE & ICT | WWW.TELMAG.CZ Číslo 1 | 2019

Co přináší právo 
elektronických 
komunikací ...

strana 27

Kongres MWC 19:  
symbol 5G je 
všude kolem, teď 
už jen ty sítě

strana 31

© CNG s.r.o.
Print: ISSN 2570-8570 

On-line: ISSN 2570-8589

rozhovor:

Marian Piecha
 náměstek ministryně  

průmyslu a obchodu ČR

Jak se staví 5G
strana 38

Pohled na 
budoucnost 5G

strana 42



Přivádíme
Stabilní rychlý internet

až k vám domů
VLASTNÍME

největší fi xní síť v Česku

PROVOZUJEME
ji s maximální péčí

INVESTUJEME
miliardy do jejího rozšiřování

STAVÍME
vysokorychlostní optickou síť

PŘIPOJÍME
vás prostřednictvím všech dobrých poskytovatelů

WWW.ZRYCHLUJEMECESKO.CZ



1  |  2 0 1 9  |  3

Přivádíme
Stabilní rychlý internet

až k vám domů
VLASTNÍME

největší fi xní síť v Česku

PROVOZUJEME
ji s maximální péčí

INVESTUJEME
miliardy do jejího rozšiřování

STAVÍME
vysokorychlostní optickou síť

PŘIPOJÍME
vás prostřednictvím všech dobrých poskytovatelů

WWW.ZRYCHLUJEMECESKO.CZ

Vážení čtenáři,
tak už je březen, jaro buší na dveře přírody a všichni nenápadně 
čekáme, zda se nepřeklopí rovnou do léta, jak se to v posledních 
letech stává.

Dostáváte v tomto roce do rukou první vydání časopisu NEXT 
GENERATION/Telekomunikace, který se primárně zabývá sítěmi 
elektronických komunikací nové generace. Do našeho týmu se 
vrátil po více než roční zdravotní přestávce Petr Beneš, dlouho-
letý šéfredaktor časopisu Sdělovací Technika. Asi mohu prozradit 
jednu důležitou informaci, kterou je vážná úvaha integrovat obsa-
hový program časopisu Sdělovací technika do našeho společného 
časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace. Nechte se však 
překvapit. Současně bych vám také rád oznámil, že v tomto roce 
chystáme speciální čísla týkající se aktuálních technologických 
novinek nejen z ryze telekomunikačního světa, ale bude se jednat 
také o chytrých technologiích pro obce, města, ulice a také 
o čisté mobilitě, zejména o elektromobilitě.

Co najdete v tomto vydání? 

Je asi již národní tradici začít dotacemi do budování sítí vysoko-
rychlostního internetu v místech kde není k dispozici a kde jej 
žádný operátor nemá v plánu příštích tří let budovat. Rozhovor 
s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU na MPO ČR 
popisuje změny oproti předchozím výzvám. Asi nemá smysl se 
vracet k rozbouřeným vodám čtrnáctimiliardových dotací, které 
se řeší od roku 2014. Z informací, které jsem získal, lze očekávat 
konečně zájem většího počtu operátorů než v minulosti. Význam-
nou změnou oproti předchozí výzvě je to, že operátor může získat 
finanční podporu na všechny komponenty potřebné pro vybudo-
vání sítí a pro zajištění služeb koncovým zákazníkům, to znamená 
i na aktivní technologie potřebné pro vybudování sítě a zajištění 
provozu služeb. Včetně, například, i dohledového systému.

Samozřejmě nemůžeme v našem časopise opomenout celosvě-
tový kongres MWC 2019 v Barceloně. Souhrnnou zprávu připra-
vil Honza Vašátko s příznačným titulkem „Symbol 5G je všude 
kolem, teď už jen ty sítě…“. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobé 
hlásání a adorování nového standardu 5G může vyvolávat nad-
skutečná očekávání lidí a tématu se začnou zmocňovat politici, 
zvláště pak pokud jde o další uvolňování potřebných frekvencí 
a jejich prodej přes aukce. Proto je třeba už konečně začít stavět 
sítě 5G, avšak musí existovat jistá míra ochrany poměrně velkých 
investic, které musí provozovatelé sítě vynaložit. Například v EU 
by takovou ochranu mohl zajistit tzv. evropský kodex pro elektro-
nické komunikace. O tom se dočtete více v článku pana Zdeňka 
Vaníčka „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu 
rychlých tržních a technologických změn“.

Je zajímavé, že jak přicházejí v našem oboru nové technologické 
novinky a zejména nové standardy mobilních sítí na trh, tak to 
vyvolá vlnu různých nápadů a kreativního umu ze strany politiků 
a státních institucí. Zejména zakládání nových účelových stát-
ních podniků pro provozování informačních systémů nebo také 
třeba zakládání nových státních operátorů. A to prý proto aby 
občané měli levnější datové služby…a nemuseli se třeba stěhovat 
do Polska. 

V každém případě by se mělo pospíšit, vždyť 
standard 6G už „číhá za rohem“.  

Váš

Svatoslav Novák 
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Otázky pro Mariana Piechu, náměstka  
ministryně průmyslu a obchodu ČR  

kladl Petr Beneš

Zaplňme bílá místa vysokorychlostního přístupu

Pane náměstku, mnoho lidí se zajímá, jakým 
způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu 
podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k In-
ternetu. O tomto tématu se hovoří několik let, ale 
doposud se nic konkrétního nepodařilo realizovat. 
Jaká je tedy situace dnes? 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. 
února dlouho očekávanou II. Výzvu v dotačním 
programu Vysokorychlostní Internet. Výzva 
směřuje na tak zvaná bílá adresní místa – adresy 
budov, kde vysokorychlostní Internet není k dispo-
zici a kde jej žádný operátor nemá v plánu na příští 
tři roky vybudovat. Ve výzvě je alokována jedna 
miliarda korun s tím, že v případě většího zájmu 
bude alokace Výzvy adekvátně navýšena. 

Pro koho je výzva určena?

Výzva je určena podnikatelům (fyzickým i práv-
nickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na 
zařízení a práce potřebné k vybudování moderní 

telekomunikační infrastruktury. Podpora může 
dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů projektu. 
Minimální výše podpory je 0,5 milionu korun, 
maximální pak 200 milionů. Žádosti o dotační 
podporu bude přijímat Agentura pro podnikání 
a inovace (API) od 7. května do 7. července 2019.

MPO celou výzvu důkladně konzultovalo s profes-
ními organizacemi, zástupci Českého telekomu-
nikačního úřadu, dotčenými orgány státní správy 
a samosprávy a pochopitelně i se zástupci Evrop-
ské komise. 

Co je vlastně cílem výzvy?

Cílem Výzvy je umožnit lidem v místech bez 
vysokorychlostního připojení k Internetu přístup 
ke stejným službám, jaké mají jejich spoluobčané 
v oblastech, které jsou pro operátory atraktivní. 

Návrh tak zvaných bílých oblastí, kde žádná vyso-
korychlostní služba připojení k Internetu není k dis-

Ministerstvo 
průmyslu a ob-
chodu vyhlásilo 

7. února dlou-
ho očekáva-

nou II. Výzvu 
v dotačním 

programu Vy-
sokorychlostní 

Internet.
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pozici a není ani plánována, byl upraven ve veřejné 
konzultaci vyhlášené v listopadu 2018. Informace 
o průběhu veřejné konzultace jsou stále k dispozici 
na portálu www.verejnakonzultace.cz. V „bílých“ 
oblastech, které snadno najdete v mapových 
podkladech (viz obr. 1), nejsou v současné době 
zajištěny služby připojení k Internetu na úrovni 
30 Mb/s a nikdo neprojevil zájem je do konce roku 
2021 zajistit. V ostatních oblastech, zvýrazně-
ných černou nebo šedou barvou, operátoři v ČR 
deklarovali, že potřebnou síť mají, nebo ji plánují 
do konce roku 2020 postavit.

Jak jsem již řekl, cílem výzvy je pokrýt bílá místa 
na území České republiky vysokorychlostním 
Internetem. Operátoři zatím nepovažují výstavbu 
sítí v těchto oblastech za ekonomicky zajímavou. 
Proto v těchto místech nemají zájem investovat. 

Zájmem státu je zajistit dostupnost kvalitních 
vysokorychlostních služeb přístupu k Internetu 
všem obyvatelům České republiky tak, aby měli 
všude rovnocenné možnosti přístupu k informa-
cím, ke vzdělávání a také k rovnocenné možnosti 
pracovního uplatnění. 

Proč je programu zajištění přístupu k vysokorych-
lostnímu Internetu věnovaná taková pozornost?

Řídce obydlené oblasti ČR, které pro operátory 
nejsou zajímavé, by mohly zůstat v důsledku 
nedostatečného přístupu k Internetu dlouho-
době vyloučeny z hospodářského rozvoje, což 
by negativně ovlivňovalo celkový hospodářský 
potenciál ČR. Nezájem operátorů se týká cca 10 % 
území České republiky. Z jiného pohledu lze říci, že 

v těchto místech jsou asi 4 % všech budov urče-
ných k bydlení. A z vyhodnocení veřejné konzul-
tace je naprosto jasné, že se tato situace do konce 
roku 2021 nezmění. 

Jak složité bude pro operátory se zapojit do připra-
veného programu?

Vlastní text Výzvy i schválená hodnotící kritéria 
projektů, které mohou operátoři předložit k posou-
zení, jsou podstatně jednodušší a transparentnější, 
než tomu bylo ve Výzvě předchozí.

Každý zájemce bude sám moci velmi přesně 
odhadnout očekávané bodové hodnocení svého 
projektu. Výzva je určena pro všechny typy 
zájemců bez ohledu na jejich velikost – bude zále-
žet především na kvalitě předloženého projektu. 
V jednom území mohou vedle sebe existovat 
různé projekty, ovšem za předpokladu, že se jejich 
zájmová území nepřekryjí. Když se jejich zájmová 
území budou překrývat, dotační podporu obdrží 
lepší z těchto projektů, který připraví lepší řešení za 
lepší cenu.

Jaké jsou další výrazné změny oproti předchozí 
výzvě? 

Oproti předchozí výzvě je možné, aby operátor 
získal finanční podporu na všechny komponenty 
potřebné pro vybudování sítí a pro zajištění služeb 
koncovým zákazníkům, to znamená i na aktivní 
technologie potřebné pro vybudování sítě a zajiš-
tění provozu služeb. Včetně, například, i dohledo-
vého systému.

Výzva je určena 
pro všechny 
typy zájemců 
bez ohledu na 
jejich velikost.

Obr. 1  
Mapa pokrytí na 
portálu MPO pro 
veřejné konzultace 
týkající se programu 
podpory pokrytí 
České republiky 
sítěmi vysokorych-
lostního připojení 
k internetu v rámci 
programu OP PIK.
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Může to být start pro nové operátory? Kteří ope-
rátoři se toho (nejspíš) chytí? 

Projekt může realizovat subjekt, který je registro-
vaný u ČTÚ a má alespoň dvouletou účetní historii, 
protože k budování a provozování pevných sítí je 
nezbytné mít, mimo vlastních finančních prostředků, 
i dostatek znalostí a zkušeností. Pro oblasti, kam 
prozatím nikdo neprojevil odvahu vstoupit, jsou to 
více než potřebné předpoklady. Cílem projektu není 
podpora vzniku nových operátorů. 

Cílem projektu není ani podpora rozvoje konku-
renčního prostředí, protože podpora je směřována 
do oblastí, kde prozatím nikdo neprojevuje zájem 
investovat do rozvoje sítí a služeb. Nicméně z rea-
lizace projektů může profitovat v jednom místě 
i více operátorů, protože ten kdo využije dotační 
podporu, musí pro ostatní operátory připravit 
velkoobchodní nabídku. 

Současně je nezbytné připomenout, že do 
jedné oblasti není možné směřovat podporu 
vícenásobně.

Kde bude možné získat další a podrobnější infor-
mace o vyhlášené výzvě?

Veškerá dokumentace k výzvě, včetně některých 
dalších dokumentů, na které se výzva v textu 
odvolává, je možné získat na webu Ministerstva 
průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc uspořádá 
v průběhu měsíce března seminář pro potenci-
ální žadatele, který bude zaměřen na detailní 
seznámení s podmínkami výzvy. Dotazy k tomuto 
tématu mohou zájemci o informace zasílat na 
e-mailovou adresu pripominky@mpo.cz. Odpovědi 
na všechny dotazy budou pochopitelně v co nej-
kratší možné době anonymizovaně zveřejněny.

A jedna často diskutovaná otázka na závěr. Zá-
sadní komplikací pro rychlé a efektivní budování 
vysokorychlostních sítí nové generace je komplex 
činností a povolování v rámci stavebního řízení. 
Operátorům to významně prodlužuje a kompli-
kuje zajištění stavební připravenosti. Pokud stát 
chce, aby se tyto sítě budovaly, udělá něco se 
stavebním zákonem?

Odpověď na tuto správně položenou otázku není 
jednoduchá. Všechny problémy však nevyřeší 
ani sebelépe upravený zákon. Proto Ministerstvo 
průmyslu a obchodu zřídilo a vede pracovní 
skupinu nazvanou „Nedotační podpora“. Skupina 
je složena ze zástupců profesních asociací pro-
vozovatelů sítí a služeb elektronických komu-
nikací, zástupců Českého telekomunikačního 
úřadu a pochopitelně i ze zástupců Ministerstva 
pro místní rozvoj, v jehož gesci je i zmiňovaný 
Stavební zákon. Úkolem tohoto teamu je hledat 
a odstraňovat překážky výstavby a provozu 
sítí elektronických komunikací. Cesty k jejich 
odstranění jsou různé, od návrhů změn zákonů, 
návrhů technických norem a dále pak i přes 
tvorbu metodických pokynů pro stavební úřady, 
obecní zastupitelstva a investory, až po širokou 
osvětu organizovanou formou přednášek a semi-
nářů. A výsledky činnosti jsou sledovány a řízeny 
v souladu s „Akčním plánem 2.0 k provedení 
nedotačních opatření pro podporu plánování 
a výstavby sítí elektronických komunikací“ 
schváleným a pravidelně projednávaným vládou 
České republiky.

Jednou z připravovaných aktivit, která proběhne 
v příštích několika měsících bude série vystoupení 
a prezentací připravovaných na několik odborných 
konferencí a seminářů.

Děkuji za rozhovor.

Marian Piecha  
působí jako náměstek sekce fondů EU na MPO ČR. Jde o zkušeného státního 
úředníka, který v rámci Evropských fondů působí na řídicích pozicích od 
roku 2006. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2005. Od 
roku 2008 ve funkci ředitele odboru inovačního podnikání a investic MPO. 
Na starosti měl především podporu podnikání, finanční nástroje, podporu 
rizikového kapitálu, program na podporu technologických center a průmyslové 
zóny. Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na přelomu let 
2013 a 2014 krátce vedl agenturu CzechInvest.

Všechny pro-
blémy však 

nevyřeší ani 
sebelépe upra-

vený zákon.
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     BÍLÁ MÍSTA 
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MICOS TELCOM

MICOS TELCOM s.r.o.
Háj 365
798 12 Kralice na Hané
tel.: +420 582 307 511
fax: +420 582 307 688
email: telcom@micostelcom.cz

dodavatel efektivních řešení
pro výstavbu

vysokorychlostních sítí

micostelcom.cz
micostelcom.com
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Konference  
Radiokomunikace 2018

Ing. Olga Müllerová, CSc.

Ve dnech 23. až 25. října 2018 proběhl v Pardubicích 28. 
ročník konference Radiokomunikace (RK18). Tato konfe-
rence se stala v posledních letech jedním z nejvýznam-
nějších setkání odborné veřejnosti z dané oblasti u nás. 
Zaměřuje se každoročně na aktuální dění a vývoj v sou-
časných radiokomunikacích včetně reflektování vazeb na 
problematiku související. Její program je pečlivě sesta-
vován tak, aby přístupnou formou v podání špičkových 
odborníků přiblížil významné aktuální dění z oblasti vývoje 
a výzkumu, podchytil probíhající technický vývoj včetně 
prolínání a návaznosti různých oblastí (mobilní komunikace, 
broadcasting, technologie, vše prostupující informační 
technologie, související předpisy a regulace). Organizačně 
konferenci zajišťuje vzdělávací agentura UNIT (www.unit.
cz) a garantem odborné stránky je přípravný výbor složený 
z odborníků ze sféry akademické, firemní i ze státní správy. 
Záštitu konferenci poskytnul stejně jako v minulých letech 
pan Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého tele-
komunikačního úřadu. 

Zájem o konferenci dokládá jak každým rokem rostoucí 
počet účastníků, tak i zájem ze strany přednášejících. 
Z tohoto hlediska byla letošní účast nejvyšší za celou his-
torii konference (počet účastníků, včetně partnerů, hostů, 
médií a přednášejících překročil 220) a rekordní byl i počet 
33 zařazených příspěvků, které se podařilo díky citlivému 
časování do programu zařadit. Třídenní průběh konference 
dodržel osvědčené schéma seskupení přednášek do pěti 
po sobě následujících tematických bloků bezprostředně 
následovaných panelovou diskusí. 

Poté, co plně obsazený sál uvítal Ing. David Tomíška, jed-
natel agentury UNIT, a předseda přípravného výboru, Ing. 

Pavel Ellinger (ČTÚ), pozdravil konferenci jménem před-
sedy ČTÚ náměstek pan Ing. Marek Ebert. Krátce zmínil 
významné aktivity ČTÚ týkající se především uvolnění 
pásma 700 MHz od zemského TV vysílání (DTT), přípravy 
aukce tohoto pásma s respektováním požadavků jiných 
resortů a přípravu ČR na světovou radiokomunikační 
konferenci ITU – WRC 2019) a popřál konferenci úspěšný 
průběh.

Správa rádiového spektra a legislativa
Úvodní blok Problematika správy rádiového spektra 
a legislativa otevřela přednáška Ing. Karla Antouška (ČTÚ) 
věnovaná aktuálnímu tématu bezpilotních systémů (UAS/
UAV/„drony“) a harmonizaci kmitočtového spektra pro 
jejich použití z mezinárodního hlediska. Představila návrh 
Evropské regulace používající tři kategorie UAV (otevřená, 
specifická a certifikovaná) podle úrovně bezpečnosti řídící 
komunikace a s ní souvisejícího vymezení technických 
parametrů, režimů provozu a oblastí aplikací. Autor uvedl 
možné cesty harmonizace pásem pro tyto kategorie s důra-
zem na nutnost koordinace na úrovni států a institucí. 
O realizaci Strategie rozvoje zemského televizního vysílání 
zasvěceně informoval PhDr. Pavel Dvořák, CSc. (MPO). 
Uvedl mj., že v souladu s Technickým plánem přechodu na 
standard DVB-T2 bude přechod realizován prostřednictvím 
dedikovaných přechodových sítí, které zajistí dostupnost 
DTT během celého procesu, který bude ukončen do 1. 2. 
2021. Příspěvek Ing. Jaroslavy Novákové (ČTÚ) se pak 
týkal kmitočtových změn a budoucího využití III. pásma 
(174–230 MHz) a vývoje příslušného regulačního procesu 
pro zemské rozhlasové vysílání v systému T-DAB (T-DAB+) 
v minulých dvou letech. Doložila zkušenost z náročného 
z koordinování jednotlivých bloků a její výsledky nakonec 

Konferenční sál při zahájení prvního dne
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vedly ke změně přístupu k implementaci plánu 
GE06 (z Regionální Radiokomunikační konference 
ITU 2006), ve smyslu využití III. pásma pouze 
pro T-DAB a hledání nových bloků i mimo tento 
plán. Ing. František K. Janda (Český radioklub, Rada 
SysOpů) se zaměřil na současné a perspektivní 
využití kmitočtových pásem pro radioamatéry. Jejich 
kvalifikovanost doložil příklady sofistikovaných 
anténních systémů, pojednal o připravované aktu-
alizaci nejvýznamnějšího radioamatérského před-
pisu – Vyhlášky č. 156/2005 Sb. a zdůraznil zásadní 
změny související s nástupem digitálních provozů 
i ve světě radioamatérů. Následující přednáška se 
týkala modelů šíření pro výpočty pokrytí a koordi-
nace. Problematiku uvedl Ing. Čeněk Pavelka, CSc. 
(ČMI – TESTCOM, Praha) a na něj navázal Ing. Jiří 
Filčev, CSc. (CRC Data spol. s r.o.) implementací 
určitých modelů ITU v systému RadioLab. Porov-
nal jejich parametry (kmitočty, vzdálenosti, data 
popisující terén, náročnost výpočtu) a výsledky 
testování. Panelovou diskusi, která blok uzaví-
rala, moderoval Ing. Pavel Ellinger a přinesla řadu 
dotazů týkajících se mj. regulace UAV, radioama-
térské služby, přidělování kmitočtů T-DAB a využi-
telnosti modelů šíření (obr. 1).

Digitální rozhlas a televize
Odpolední blok věnovaný Digitálnímu rozhlasu 
a televizi zahájila přednáška doc. Ing. Jiřího Maso-
pusta, CSc. (ZČU Plzeň, FEL) zaměřená na kvalitu 
zvuku a obrazu v elektronických komunikacích, ve 
které popsal vývoj chápání kvality počínaje šede-
sátými léty 20. století, trendy i slepé cesty, pojmy 
HiFi, QoS, QoE (Quality of Experience – „důležité 
je, jak zákazník službu vnímá“) až po současnost 
s virtuální realitou, kdy obraz světa již nebývá 
obrazem skutečnosti a je těžko rozlišitelný od 
fikce. Podtext této přednášky „Ještě chceme HiFi?“ 
přesně vystihnul řadu aktuálních otázek, které 
si kladla a reagovala na ně. V kuloárech pak byla 

posluchači hodnocena jako jedna z nejvýznam-
nějších na konferenci. Následující přednášku Ing. 
Václava Udatného o novinkách v šíření televizního 
signálu ve světě a u nás přednesl operativně za 
nečekaně omluveného autora Ing. Dušan Líška, 
CSc. (obr. 2), který o blízkých tématech přednášel 
v minulých letech. Informovala o vývoji (zmínila 
systémy UHDTV, HDR, HFR, nové kompresní 
metody FVC/VVC) směřujícímu k prostorovému 
přenosu videa/virtuální realitě včetně vazby na 
budoucí možnosti sítí 5G. 

Společným jmenovatelem tří následujících pří-
spěvků pak byla problematika digitálního rozhlasu 
DAB:
–  vystoupení Ing. Karla Zýky (ČRo) se týkalo rozvoje 

sítě DAB+ Českého rozhlasu a aplikace kompres-
ních kódovacích algoritmů,

–  Ing. Tomáš Řapek (TELEKO) se vyjádřil k tématu 
DAB rozhlas jako součást moderního multimedi-
álního světa, se závěrem, že trendem dalších let 
jednoznačně bude hybridní příjem,

–  že DAB je řešením pro mladou generaci i při vyso-
kých rychlostech uvedl Ing. Roman Kropáček (RTI 
cz, s.r.o), který představil řešení antén v autě jako 
důležitý prvek kvalitního příjmu.

Pohled na distribuci TV a osud DTT po přechodu na 
DVB-T2 předložil Ing. Pavel Hanuš (ČT) v příspěvku 
Přechod na DVB-T2 a co dál? – s tím, že rozhodující 
pro směr dalšího vývoje bude rok 2020. Zmínil 
tendence k návratu TV přijímače jako hlavního 
zařízení pro konzumaci video-obsahu, že postupné 
posilování IPTV je ale jisté a uplatní se silná ten-
dence digitálních systémů ke konvergenci, přičemž 
udržet rozvoj původní tvorby všech žánrů bude 
stále obtížnější. Prezentaci Českých Radiokomuni-
kací – pohled provozovatele vysílání/operátora sítí 
uvedl Ing. Michal Bureš (CRA – České Radiokomu-
nikace, a.s.). Navázal na přednášku PhDr. Dvořáka 
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a přesně popsal aktuální stav realizace přechodu 
včetně podrobných technických aspektů. Další 
přednáška DTT, optimalizace MUX 4 a výstavba 
PS13 DVB-T2/HEVC patřila představitelům firmy 
Digital Broadcasting s.r.o. Uvedl ji RNDr. Radim 
Pařízek (obr. 3), pak pokračoval technický ředitel 
Ing. Jakub Juhas technickými detaily optimalizace 
MUX4, regionální sítí MUX7 a výstavbou přecho-

dové sítě PS13. Přednáška Ing. Vladimíra Bílého, 
provozovatele jednoho z mála DVB-T vysílačů 
určených pro místní vysílání u nás, pak byla skvě-
lým doplněním a rozšířením pohledu na proble-
matiku broadcastingu. Autor zaujal zkušenostmi 
z výstavby a provozu low-cost DVB-T vysílače pro 
místní TV vysílání, které pro město Adamov u Brna 
realizoval, v příspěvku představil jeho technické 
řešení i provoz se závěrem, že pokračování této 
smysluplné služby pravděpodobně nebude po 
ukončení přechodu na DVB-T2 perspektivní. Po 
hutných a velmi konkrétních informacích z předná-
šek tohoto bloku následovala živá diskuse, kterou 
s profesním nadhledem moderoval Ing. Martin Roz-
točil. Zúčastnili se jí všichni přednášející, kterým 
byla adresována nekončící řada otázek (obr. 4).

Mobilní komunikace a aplikace
Druhý den konference začal blokem Mobilní 
komunikace a aplikace a zahájil jej Bronislav Máslo 
(Horská služba ČR) přednáškou věnovanou apli-
kacím sítí DMR (Digital Mobile Radio, standard 
pro digitální radiokomunikační systémy pozemní 
pohyblivé služby). Popsal v ní parametry systému 
a podrobněji představil radiokomunikační řešení 
sítě Horské služby ČR s řadou nových funkcí, které 
umožnila její digitalizace. Následující praktický 
příspěvek Ing. Libora Daňka (RCD Radiokomuni-
kace) se zabýval zkušenostmi s rádiovým spoje-
ním v podzemních prostorách, jejichž pokrytí má 
složitější způsob instalace, jiný přístup k pláno-
vání a využívá přídavné technologie ve srovnání 
s venkovním prostorem. Prof. Ing. Miloš Mazánek, 
CSc. (ČVUT FEL) vystoupil s vybroušenou tutori-
ální přednáškou Historie, současnost a budoucnost 
anténní techniky, ve které názorně podal velmi 
náročné téma. V kontextu, že základ antény jako 
prvku komunikační soustavy zůstane vždy analo-
gový, uvedl reálná očekávání anténní techniky – 
nové technologie, materiály, výpočetní algoritmy, 
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softwary poskytující fantastické možnosti návrhů, 
metamateriály, nanoantény, aplikace teorií 
modálních technik, aj. Dalším přitažlivým tématem 
byla Radiokomunikace podporovaná bezpilotními 
vzdušnými prostředky UAV v podání pana doc. Ing. 
Václava Žaluda, CSc. (ČVUT FEL), který představil 
UAV z hlediska jejich využití v rádiové komunikaci. 
Výklad zaměřil na tři hlavní oblasti – podporu 
souvislého pokrytí obsluhovaného území, rádiové 
spoje a distribuci informací/sběr údajů včetně inte-
grace těchto prostředků do buňkových sítí 4G/5G. 
Ve své druhé přednášce se pak pan docent věnoval 
mobilním systémům 5G na prahu standardizace 
a uvedl posluchače do světa fantastických technic-
kých možností, které slibují stát se v blízké době 
skutečností (dokončení specifikace 5G se očekává 
v roce 2020). V souvislosti s klíčovými rysy sítí 5G 
představil nové prvky, se kterými počítají. Patří 
k nim mj. pokročilé MIMO, nové formáty modulací 
a mnohonásobného přístupu, heterogenní buň-
kové koncepce, pokročilé IT technologie pro pří-
stupové sítě, cloudové sítě a plátkování sítí umož-
ňující členění do vícenásobných virtuálních sítí 
nad společnou síťovou infrastrukturou. Aktuální 
trendy rozvoje dopravních systémů přiblížil v další 
přednášce Ing. Roman Srp (Sdružení pro dopravní 
telematiku). Z pohledu na roli radiokomunikací 
jako klíčového rozhraní výměny informací mezi 
prvky dopravních systémů uvedl současné mož-
nosti sítí LTE a rozhraní 802.11p (ITS-G5), řešení 
kooperativních systémů v rámci Evropských pro-
jektů C-ROADS a očekávání od další standardizace 
sítí 5G/IMT 2020. Na toto téma navázal Ing. Petr 
Lédl, Ph.D. (T-Mobile CR) příspěvkem Příležitosti 
a limity mobilní sítě 5G z pohledu operátora Deut-
sche Telecom. Jeho firma momentálně řeší služby 
typu video-streaming, virtuální realitu s vazbou na 
prostředí cloudu a zajištění stabilní latence v síti. 
V přednášce ACGC – LTE část sítě EAN pro připo-
jení letadel k Internetu představil Jiří Chaloupka 
(T-Mobile CR) síť Europead Aviation Network 
(projekt společností Inmarsat a Deutsche Tele-
com). Ta pro poskytování stabilního vysokorych-
lostního připojení k internetu za letu kombinuje 
výhody dvou přístupových sítí – hlavní satelitní 
sítě a podpůrné pozemní Aviation Complementary 
Ground Component, která stojí na LTE standardech 
s řadou účelových modifikací technických prvků. 
Michal Mandlík (Valeo ČR) popsal řešení vícepás-
mového radaru pro automobilový průmysl podpo-
rující řadu funkcí počínaje monitoringem slepého 
úhlu po automatické brždění. Uvedl, jak požadavky 
rozlišení většího počtu cílů a nezávislé měření 
vzdálenosti a rychlosti kladou vysoké nároky na 
paměť i výkon procesorů, popsal koncept nastavi-
telné šířky pásma, směrování radarových senzorů 
v reálném čase a demonstroval konkrétní výstupy. 
Řada otázek položených v následující panelové dis-

kusi, kterou moderoval doc. Jiří Masopust, svědčila 
o zájmu posluchačů zejména o provozní stránku 
přednášených témat a opakovaně se vracela 
k datové komunikaci z letadel a k provozu UAV. 

Satelitní komunikace
Blok věnovaný Satelitní komunikaci vyplnily letos 
tři přednášky. K tématu co je nového v satelitních 
komunikacích vystoupil Ing. Petr Vecek (INTV 
s.r.o.). Představil systémy současné i připravované 
a doložil, jak rozsáhlé možnosti lze v horizontu 
jednoho až tří let očekávat (např. satelit Eutelsat 
Qantum jehož kapacita je již dlouho před startem 
v březnu 2019 vyprodána, s průběžnou flexibili-
tou služeb, satelitním svazkem sledujícím pohyb 
terminálu, s možnostmi dělení a tvarování svazku). 
Pro služby internetu se připravují sítě s konstelací 
stovek až tisíců satelitů v pásmech Ku, Ka, V-band 
a desítek až stovek pozemních stanic (např. Star-
link, OneWeb, O3b mPowe a LeoSat), které počí-
tají s integrací se sítěmi 5G. Nevšední přednáškou 
ze světa astronomie s názvem Elektromagnetická 
okna do vesmíru upoutal pozornost Ing. Miloš Tichý 
(observatoř Kleť, obr. 5). Ilustroval v ní možnosti 
výzkumu vesmíru, které nabízí ve všech svých čás-
tech elektromagnetické spektrum, jaké informace 
a čím podmíněné lze jeho prostřednictvím získat. 
Ozřejmil, jak i v tomto oboru vývoj technologií 
rozvíjí možnosti pozorování jevů a přispívá k jejich 
pochopení. Pohled na konkrétní využití satelitů pak 
podal ve své přednášce Současnost a budoucnost 
námořní družicové datové komunikace v pásmu VHF 
Ing. Petr Ondráček, CSc. (ČVUT FEL). Popsal kon-
cepci systému elektronické navigace eNav řeše-
ného na globální světové úrovni, podrobněji přiblí-
žil satelitní komponentu S-AIS, která od roku 2015 
využívá technologii mikro- a nano-družic a využil 
i své aktuální zkušenosti z plavby do oblasti Ark-
tidy. Panel závěrečné diskuse moderovaný Ing. J. 
Kramosilem přinesl řadu dotazů k výzkumu vesmíru 
včetně možností velkých světových radiotele-
skopů, diskutovalo se o možnostech plně automa-

Obr. 5  Miloš Tichý se věnoval elektromagnetic-
kým oknům do vesmíru
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tizované námořní lodní dopravy a o zkušenostech 
se satelitními telekomunikačními službami.

Internet věcí
Program posledního dne konference byl zaměřen 
na aspekty, aplikace a další souvislosti fenoménu 
Internetu věcí. Úvodní přednáška byla věnovaná 
základním principům IoT z pohledu ČRA a přednesl ji 
Ing. Patrik Jalamudis z této firmy. Popsal strukturu 
sítě IoT na bázi LoRaWAN, klíčové faktory nasazení 
této technologie a přístup ČRA k novým standardi-
zacím. Problematice dynamického sdílení rádiového 
spektra a komunikačním sítím 5G se ve své přednášce 
věnoval Ing. Jan Kramosil (BC Service). Porovnal způ-
soby sdílení spektra statické a dynamické (horizon-
tální, vertikální, kombinované) a příslušné metody 
regulace. Jako příklad dynamického vertikálního 
sdílení podrobněji rozvedl návrhy na využití tzv. 
bílých míst v pásmu 470–790 MHz včetně využití 
systémů geolokačních databází a kognitivního rádia. 
Zmínil sdílení spektra jako jeden ze základních sta-
vebních prvků systémů 5G. Konkrétního aplikování 
IoT se týkala přednáška Chytré textilie pro zvýšení 
bezpečnosti hasičů doc. Ing. Tomáše Blechy, Ph.D. 
(ZČU Plzeň, FEL). Představil v ní chytrý zásahový 
oblek vyvíjený na jeho pracovišti, ve kterém je inte-
grován elektronický systém umožňující monitorovat 
parametry okolního prostředí, životní funkce, pohy-
bovou aktivitu a lokalizaci hasiče uvnitř budovy. 
Jeho součástí je i chytrá rukavice s elektronickým 
zjišťováním vzdálených horkých míst. Ing. Milan 
Švanda, Ph.D. (ČVUT, FEL) se pak zabýval bezkon-
taktní identifikací (RFID) osob v UHF a mikrovlnných 
kmitočtových pásmech a zaměřil se na problema-
tiku antén transpondérů umožňujících spolehlivou 
funkci v těsné blízkosti lidského těla nebo jiných 
vodivých a dielektrických objektů ovlivňujících 
zářiče v UHF pásmu a uvedl směry vývoje těchto 
systémů. Současné limity a budoucí vývoj akumulá-
torových baterií byly tématem přednášky Ing. Pavla 
Hrziny, Ph.D. (ČVUT, FEL), která napříč souhrnem 
typů baterií porovnala jejich parametry a vlastnosti. 
Jako perspektivní směry vývoje uvedl autor bázi 
hořčíku s pevným elektrolytem, SaltWater baterie, 
3D tisk, mikrobaterie a aplikace nanomateriálů. 
Pan prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (ČVUT, FEL) se 
ve své přednášce věnoval perspektivním materi-
álům a strukturám pro nové součástky RF až UHF 
a zaměřil se především na nové aplikace grafenu, 
pokročilá mikrosystémová řešení a hardwarové 
komponenty, které se uplatní v oblasti radiotech-
niky a IoT. To doprovodil ilustrováním realizací 
včetně atraktivního promítnutí animací. Závěrečná 
přednáška Ing. Karla Mikuláštíka (T-Mobile CR) se 
týkala testování NB-IoT, systému, jehož výhodou 
pro celostátní pokrytí a širokou škálu datově nená-
ročných aplikací je mj. využití stávající infrastruk-
tury mobilních operátorů. Cílem prováděných 

měřeních bylo ověřit žádané pokrytí a dosažitelné 
datové rychlosti v různých podmínkách. Panel 
závěrečné diskuse moderovaný Ing. Mikuláštíkem 
přinesl dotazy na všechny přednášející – týkaly 
se zejména technické a ekonomické stránky sítí 
LoRa a NB-IoT, reálné využitelnosti white spaces, 
praktického nasazení hasičského obleku, životnosti 
baterií i problematiky nanoodpadu. Diskuse měla 
tendenci překročit vymezený čas, když ji Ing. Ellin-
ger uzavřel, poděkoval účastníkům i přednášejícím 
a konferenci ukončil.

Průběh konference zpestřilo každý den losování cen, 
čas příspěvků na pódiu nekompromisně odměřo-
vala tradiční bílá časoměrná koule (konstrukce Ing. 
Pavla Gregory, emeritního předsedy konference), 
která provází většinu záběrů, a elektronické zadá-
vání dotazů přispělo k dynamice panelových diskusí 
i vysokému počtu otázek předávaných již během 
přednášek. Generálním partnerem letošní kon-
ference byla firma Digital Broadcasting, hlavními 
partnery CRA České radiokomunikace a TELEKO, 
hlavními mediálními partnery TELEVIZNIWEB.CZ, 
Český rozhlas-Digitální rádio, Relax Pohoda a Radio 
Dálnice a dalších osm partnerů konferenci podpo-
řilo. Z důvodů navýšení kapacity sálu byl letos počet 
firemních stánků omezen, a tak účastníkům byly 
k dispozici zastoupení firem RTI CZ s.r.o., DIGITAL-
RADIO (DAB+) a nabídka elektronických součástek 
firmy BEN. Vysoká účast ve všech dnech konference 
překonala ročníky minulé, což jistě odráží i pečlivou 
organizační a odbornou přípravu. V tištěné i elektro-
nické formě byl vydán sborník konference, kvalitně 
připravená odborná publikace, ve které případní 
zájemci naleznou bližší seznámení s tématy před-
nášek, i když bezprostřední účast to může nahradit 
jen částečně. Prezentace, které jejich autoři poskytli, 
jsou dostupné na www.konferadio.cz, kde budou 
časem k dispozici i informace o konferenci RADIO-
KOMUNIKACE 2019. 

Čím je konference RADIOKOMUNIKACE výjimečná 
a co podmiňuje její úspěšnost? Jejím významným 
rysem je, že přispívá k průběžnému odbornému 
vzdělávání a rozhledu v oboru radiokomunikací, 
nabízí kvalifikovaný průřez aktuálními radioko-
munikačními tématy, disciplínami a rovněž dává 
účastníkům jedinečnou příležitost k vzácným 
neformálním setkáním napříč univerzitní, firemní, 
výzkumnou, vývojovou i správní sférou. Co kon-
ferenci popřát do dalších let? Aby se jí dařilo dále 
plnit poslání, které si vytyčila a také aby úžasné 
možnosti, které obor radiokomunikací v součas-
nosti nabízí, sloužily především smysluplným 
účelům a ve světě zahlceném záplavou pohodlně 
konzumovatelného obsahu pomáhaly najít a vní-
mat to podstatné, to, co si zaslouží nést označení 
informace.

Čas příspěv-
ků na pódiu 

nekompromis-
ně odměřovala 

tradiční bílá 
časoměrná 

koule.

Program 
posledního dne 
konference byl 

zaměřen na 
Internet věcí.
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V Evropě mělo nedávno velkou odezvu prohlášení Ronana Kellyho, prezidenta FTTH Council Europe, který upozornil ministry tele-
komunikací, že byly v Evropě zaznamenány klamavé reklamní kampaně. Kelly to formuloval následovně: „Jsme svědky reklamních 
praktik tzv. ‚fake fibre‘ v několika členských státech, které používají termín ’optické’ nebo ‚optické rychlosti‘ v reklamách na širokopás-
mové připojení na bázi mědi i když inzerovaný produkt není skutečně založen na úplném optickém připojení. To stále více svědčí o tom, že 
spotřebitelé si většinou nejsou vědomi formy internetového připojení, které si koupili, často kvůli související reklamě.“ Na toto téma již ve 
Velké Británii dříve proběhlo několik kampaní „Cooper is not Fibre“ za účasti místních celebrit. Je otázkou, zda se v blízké budoucnosti 
budeme moci s takovou zavádějící reklamou setkat i u nás, protože informovanost rozdílů mezi FTTC a FTTH jistě nepatří mezi časté 
témata běžného zákazníka a ani není žádným mediálním tématem.

Od začátku roku můžeme sledovat velké bilancování a hodno-
cení řady pokroků v oblasti vysokorychlostního internetu. OECD 
uvádí, že za posledních osm let vzrostlo vysokorychlostní optické 
připojením na 25 % oproti původním 12 %. Špičku ve světě si drží 
Jižní Korea, přičemž podíl optických vláken v širokopásmovém 
připojení ve druhém čtvrtletí roku 2018 zde činil více než 78 %. To 
je nárůst o 12,6 % oproti roku 2015. Japonsko, které ve druhém 
čtvrtletí 2018 obsadilo druhé místo s 77,3 %, vzrostlo za poslední 
tři roky o 6,49 %. Nejrazantnější růst optiky však zaznamenalo 
Irsko: ve 2. čtvrtletí 2018 došlo k nárůstu o 218 %, i když pene-
trace na trhu je stále „jen“ 4,3 %. To vše díky investicím v měřítku 
téměř 500 mil. EUR, které však údajně zdaleka nekončí. V daném 
kontextu nelze nezmínit i Austrálii, kde bylo v roce 2018 dokonce 
44,62 % účastníků připojeno optikou, oproti 6,4 % v roce 2015, 
což prezentuje obrovský 70% nárůst. Nejníž v seznamu 77 zemí je 
Řecko, které se potýkalo ze všeobecně známými vládními finanč-
ními potížemi. Pozitivní však zde je, že tržně dominantní skupina 
OTE zde v roce 2018 zahájila svou implementaci FTTH poté, co 
v letech 2012 až 2018 vynaložila 2 miliardy EUR na vývoj optické 
sítě o délce 43 000 km. Vysokorychlostní internet není nikde 
na světě tím hlavním mediálním tématem, nicméně kroky řady 
ekonomik a světových trhů svědčí o tom, že náskok bude možná 
vyvážen odpovídajícím profitem.

Mimo čísla ve světě rezonují i témata srovnávající výhody FTTH 
a 5G, kdy se stále zásadnějším tématem stává bezpečnost. Ta je 
vesměs v argumentacích pro pevného připojení vždy lépe garan-
tovaným benefitem. Jsou zde však i další důvody, proč se odbor-

níci často klaní k jistotě optického vysokorychlostního připojení. 
Jedná se o výhody ve specifických segmentech. Jedním z nich je 
otázka rozvoje zdravotní péče. A to nejen z hlediska ochrany dat 
a soukromí, ale rovněž z pohledu minimalizace výpadků, protože 
zvyšování rizika extrémního počasí spíše hovoří pro ’pevné’ než 
’vzduchové’ připojení. Ve světě existuje mnoho projektů (např. 
analýzy společnosti HIMSS), kdy je cílem pomocí online „Bed 
and apps and solutions“ poskytovat zdravotní péči mimo kla-
sické nemocnice, a přitom minimalizovat rizika spojené se zhor-
šení zdravotní stavu. Online sledování stavu pacientů v kombi-
naci s domácí či ústavní péčí a garance dojezdu lékaře může být 
jedním z klíčových parametrů dostupné zdravotní péče v blízké 
budoucnosti. Dokonce se může brzy stát i veřejným a politickým 
tématem v souvislosti s testováním systémů umělé inteligence 
a ekonomické dostupnosti.

Svět vysokorychlostního připojení žije rychlým tempem. Navíc 
v něm probíhá řada obchodních bitev, přičemž ta největší se 
děje na dně oceánů. Na zeměkouli se již blížíme neuvěřitelnému 
číslu 1,2 milionů kilometrů optických kabelů, které propojují 
kontinenty. Že jde opravdu o velký souboj (zejména mezi USA 
a Čínou), potvrzuje i to, že obrovský nárůst investic směřuje 
v posledních letech ze strany největších technologických 
firem jako jsou Google, Amazon, Microsoft či Facebook. Téma 
podmořských optických kabelů je klíčovým aspektem globální 
konektivity. Zajímavě to shrnula Jayne Stowellová, projektantka 
strategického rozvoje společnosti Google: „Lidé si myslí, že jejich 
data jsou v nějakém cloudu, ale nejsou. Jsou v oceánu.“

SVĚT A MY  
VE SPEKTRU  

VYSOKORYCHLOSTNÍHO  
PŘIPOJENÍ

O čem se mluví. Aneb letem světem rychlostním internetem

Tomáš Sedláček



2 0 1 9  |  11 4  | 

Firemní počítačová síť a související technologie
Propojením počítačů či jiných ICT zařízení v rámci podni-
kových sítí získávají firmy řadu výhod oproti situaci, kdy 
by existovala tato zařízení samostatně. Mezi tyto devizy 
patří např. možnost přenosu nebo sdílení dat, komunikace 
mezi zaměstnanci, sdílení připojení k Internetu a především 
integrace a automatizace jednotlivých činností prováděných 
v rámci firmy.

V roce 2018 byly interní počítačovou sítí (LAN) vybaveny více 
než tři čtvrtiny firem s deseti a více zaměstnanci v ČR (obr. 1). 
Využívá ji více než 90 % středně velkých firem a téměř 

všechny velké firmy s více než 250 zaměstnanci. Podíl malých 
podniků s LAN je již tradičně nejnižší – v posledním šetření 
dosahovalo hodnoty 73 % – přesto rok od roku roste.

Vybavenost interní počítačovou sítí se velmi liší mezi firmami 
s různou převažující ekonomickou činností. Nejčastěji mají 
lokální počítačovou síť firmy z odvětví Informační a komuni-
kační činnosti (97 %) případně cestovní agentury a kanceláře 
(92 %). Interní počítačovou sítí jsou naproti tomu nejméně 
vybaveny firmy zabývající se stravováním a pohostinstvím 
(56 %). To je dáno z velké části vyšším zastoupením menších 
firem oproti jiným odvětvím.

Míra a rozsah využití IT    
v podnikatelském sektoru ČR  

v kontextu EU
Článek je výtahem z dokumentu Využívání informačních a komunikačních 
technologií v podnikatelském sektoru za rok 2018, který byl zpracován Českým 
statistickým úřadem na základě výsledků ročních statistických šetření o využí-
vání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. 
Většina informací se vztahuje k lednu 2018. U vybraných ukazatelů jsou data 
doplněna o mezinárodní srovnání výsledků členských zemí Evropské unie. Zjiš-
tění týkající se 3D tisku, Big Data a elektronického obchodování se vztahují 
k roku 2017.

Jaroslav Hrstka
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Bezdrátové připojení k firemní počítačové síti 
(WLAN) měly v roce 2018 dvě třetiny českých 
firem (67 %). Zastoupení firem, které v rámci 
svých interních sítí používají bezdrátové techno-
logie, v průběhu předchozí dekády výrazně rostlo. 
Před deseti lety používala bezdrátové připojení 
k interní počítačové síti jen o něco málo více než 
čtvrtina (29 %) sledovaných firem, jejich podíl je za 
deset let 2,5krát vyšší.

Firmy čím dál častěji umožňují svým zaměstnan-
cům vzdálený přístup k interním dokumentům, 
souborům či aplikacím. Činí to obvykle formou 
zabezpečeného připojení prostřednictvím Inter-
netu. Zatímco v roce 2012 tuto možnost nabízely 
dvě pětiny firem, v roce 2018 je jich více než polo-
vina (57 %). I zde platí, že mezi velkými firmami je 
tato možnost nabízena zaměstnancům častěji než 
u firem malých (96 % velkých firem, 50 % malých) 
a také zde nalézáme výrazné rozdíly podle převa-
žující ekonomické činnosti sledovaných subjektů. 
Nejméně často nabízí vzdálený přístup firmy 
zabývající se stravováním a pohostinstvím (30 %). 
Pro 92 % firem z odvětví Informační a komunikační 
činnosti je naproti tomu poskytování možnosti 
vzdáleného přístupu samozřejmostí.

Intranet neboli interní webové stránky přístupné 
uživatelům uvnitř firmy, provozovala v roce 
2018 v Česku třetina podniků. Tento podíl je 
v posledních několika letech poměrně ustálený. 
Dle výsledků z posledního šetření jej v roce 2018 
využívalo 80 % velkých podniků s 250 a více 
zaměstnanci, necelá polovina středních (50 až 249 
zaměstnanců) a více než čtvrtina malých firem (10 
až 49 zaměstnanců).

Extranet, tj. speciální prostředí sloužící ke komu-
nikaci se subjekty, které jsou organizačně, místně 
nebo obchodně mimo centrálu firmy, měla v roce 
2018 každá sedmá firma v ČR (14 %). Ani v tomto 
případě se vybavenost firem tímto typem stránek 

v posledních letech příliš nemění. Extranet měly 
častěji velké subjekty než ty malé (44 % velkých 
firem, 11 % malých).

Stejně jako u vybavenosti firem počítačovou sítí 
platí u všech dalších ukazatelů z oblasti využívání 
ICT v podnikatelském sektoru, že jsou tyto tech-
nologie více rozšířeny a využívány v odvětvích ori-
entovaných na informační a komunikační činnosti. 
Nejméně často se naopak vyskytují v odvětví stra-
vování a pohostinství, kde působí velké množství 
menších firem.

Internet – druhy připojení k Internetu 
a rychlost připojení
Od počátku rozvoje Internetu v ČR bylo zřejmé, že 
pro podniky půjde o velmi užitečnou a časem prak-
ticky nezbytnou technologii. Zavádění Internetu 
do českých podniků probíhalo výrazně rychleji než 
v domácnostech. Na začátku roku 2018 nebyly při-
pojené k Internetu jen dva podniky ze sta. Nejedná 
se ale o žádné velké překvapení, protože již v roce 
2000 bylo v Česku online 75 % firem s 10 a více 
zaměstnanci. Velmi podobná situace platí i pro 
většinu zemí EU. Zásadní otázkou již není, zda je 
podnik k Internetu připojen, ale to, jakým způso-
bem a k jakým účelům firmy Internet využívají.

Připojení k Internetu je v podnikatelském sektoru 
již dlouhodobě samozřejmostí (v roce 2018 jej 
mělo 98 % firem). Hranice 90 % podniků při-
pojených k Internetu byla překročena už v roce 
2003, dnes v souvislosti s přístupem k Internetu 
hovoříme převážně o vysokorychlostním připojení, 
tehdy převládalo nízkorychlostní připojení pře-
vážně přes přípojky ISDN.

V posledních letech došlo v Česku k významnému 
rozvoji z hlediska technologií používaných firmami 
pro připojení k Internetu. V roce 2018 například již 
více než 83 % využívalo mobilní připojení k Inter-
netu. Pouze mobilní připojení k Internetu však 

Na začátku 
roku 2018 
nebyly 
připojené 
k Internetu  
jen dva 
podniky  
ze sta.

Obr. 1  
Firmy s 10 a více 
zaměstnanci 
v ČR používající 
počítačovou 
síť a související 
technologie

Zdroj:  
Český statistický 
úřad, 2018
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používalo jen 1 % firem, což znamená, že firmy, 
které využívají mobilní připojení k Internetu, mají 
zároveň i některý další způsob pevného interneto-
vého připojení. Podíl firem s mobilním interneto-
vým připojením přes datové sítě mobilních operá-
torů byl v roce 2018 nejvyšší ve firmách působících 
v telekomunikacích a v oblasti IT (shodně 98 %).

Nejčastějším typem pevného (kabelového) připo-
jení k Internetu je dlouhodobě připojení prostřed-
nictvím technologií DSL, které využívají existující 
telefonní přípojky. K lednu 2018 se prostřednictvím 
technologií DSP připojovalo 54 % firem. Nicméně 
i přes nejvyšší zastoupení DSL technologií využíva-
ných v českých firmách k internetovému připojení 
však v posledních letech sledujeme klesající trend: 
v roce 2016 používalo DSL technologie k interneto-
vému připojení 59 % firem, vloni 58 % a letos 54 %.

V posledních letech naopak stoupá obliba dal-
ších dvou typů pevného připojení k Internetu, 
a to optického připojení a pronajatého datového 
okruhu od telekomunikačních operátorů. V roce 
2018 každou z těchto technologií použila v Česku 
více než pětina firem s 10 a více zaměstnanci, 
což je přibližně dvojnásobný podíl v porovnání se 
situací před šesti lety, kdy je používala jen zhruba 
každá desátá firma.

V souvislosti s rozšiřováním nových či vylepšeních 
stávajících technologií používaných pro přístup 
k Internetu, roste i smluvně stanovená rychlost 
stahování dat u pevného internetového připojení 
používaného v podnicích. V roce 2015 uváděla 
v Česku necelá pětina (19 %) podniků s deseti 
a více zaměstnanci rychlost připojení k Internetu 
30 Mb/s a vyšší (obr. 2), v roce 2018 jich byla již 
více než třetina a v případě velkých firem to bylo 
dokonce 70 %.

Nejčastěji se rychlost připojení českých firem 
pohybuje v rozmezí 10–29,9 Mb/s (37 %), 
35 % firem stahovalo data rychlostí vyšší než 
30 Mb/s a dalších 13 % firem se připojovalo rych-
lostí převyšující dokonce 100 Mb/s. Podíl firem 
využívajících nejrychlejší internetové připojení 
umožňující stahovat 100 a více Mb/s byl v roce 
2018 v Česku nejvyšší ve firmách působících v tele-
komunikačních činnostech (73 %). Naopak nejnižší 
byl ve firmách působících ve stravování a pohos-
tinství, ve stavebnictví či v maloobchodě. Ve všech 
těchto odvětvích měla rychlost internetového 
připojení vyšší než 100 Mb/s méně než desetina 
firem – takto nízký podíl je zřejmě zapříčiněn tím, 
že v těchto odvětvích je vyšší zastoupení menších 
firem oproti jiným odvětvím či nižší nároky na 
přenosovou kapacitu.

Obr. 2   
Rychlost interne-
tového připojení 

v podnikatelském 
sektoru ČR

Zdroj:  
Český statistický 

úřad, 2018

Obr. 3   
Firmy v zemích EU 

s připojením k Inter-
netu rychlostí 

30 Mb/s a vyšší 
v roce 2018

Zdroj:  
Eurostat, 

 prosinec 2018
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V evropském žebříčku podniků s připojením 
k Internetu rychlostí 30 Mb/s a vyšší se české 
firmy za rok 2018 umístily pod průměrem EU28, 
a to až na 24. místě (obr. 3) podobně jako např. 
podniky na Slovensku. Nejrychlejší připojení 
k Internetu měly k dispozici podniky v Dánsku 
a Švédsku, kde v roce 2018 uvedlo více než 45 % 
firem, že mělo k dispozici internetové připojení 
umožňující maximální rychlost stahování dokonce 
vyšší než 100 Mb/s.

Webové stránky a jejich využití
Díky Internetu se mohou ekonomické subjekty 
nejen velmi efektivně prezentovat a zvyšovat 
povědomí o své existenci, ale také komunikovat se 
svými zákazníky či dodavateli. Patrně nejznámější 
prostředí pro sebepropagaci firem na Internetu 
jsou jejich webové stránky. Na nich představují 
nejen samy sebe a své produkty, ale v mnoha 
případech přes vlastní webové stránky i tyto pro-
dukty prodávají. 

Webové stránky mělo v roce 2018 v ČR 83 % firem 
s deseti a více zaměstnanci (obr. 4). Oproti roku 
2001, kdy měla webové stránky necelá polovina 
subjektů (45 %), se jejich podíl téměř zdvojnáso-
bil. Webovou prezentaci měly v posledním šetření 
nejčastěji subjekty působící v ubytování, v ces-
tovním ruchu a v sektoru informačních a komu-
nikačních činností (více než 95 %). Mezi zeměmi 
EU28 se firmy v České republice v tomto ukazateli 
v roce 2018 umístily na nadprůměrném 10. místě. 
Průměr evropské osmadvacítky dosáhl v roce 2018 
hranice 77 % firem s webovými stránkami.

Téměř polovina firem v ČR (48 %), resp. více než 
57% firem s webovými stránkami měla v roce 2018 
svůj web přizpůsoben pro mobilní zařízení. Webové 
stránky mající mobilní verzi pro přenosná zařízení 
měly častěji velké firmy (64 %) a z hlediska odvět-
vového firmy působící v oblasti IT či v telekomuni-
kačním sektoru, firmy poskytující ubytování nebo 
subjekty působící v cestovním ruchu.

Nejčastější službou, kterou firemní webové 
stránky ve vztahu ke svým zákazníkům nabízejí, je 
možnost nahlížení do katalogů a ceníků nabíze-
ných výrobků a služeb. Tuto možnost v roce 2018 
poskytovala bezmála polovina webových stránek 
českých firem (47 %). Na téměř 40 % stránek byl 
odkaz na profil firmy na sociálních médiích a na 
více než třetině webů (35 %) si mohl zákazník 
objednávat či rezervovat nabízené zboží/služby. 
V nabídce této možnosti jsou české podniky na 
nadprůměrném šestém místě. 

Mezi méně často vyskytující se funkce webových 
stránek podniků patřila v roce 2018 možnost 
přizpůsobit nabízený produkt podle vlastních poža-
davků. Možnost upravit si na míru prodávaný výro-
bek/službu nabízelo svým zákazníkům 15 % firem 
s webovými stránkami. Potěšující je, že v nabídce 
této možnosti jsou české podniky v evropském 
žebříčku na třetí příčce. Desetina firem s webovými 
stránkami nabízela svým návštěvníkům možnost 
sledovat stav vyřizované zakázky a 7 % firemních 
stránek poskytovalo registrovaným uživatelům 
možnost přizpůsobovat zobrazovaný obsah strá-
nek svým potřebám.

Obr. 4 
Firmy s webovými 
stránkami

Zdroj:  
Český statistický 
úřad, 2018

Obr. 5 
Firmy v ČR 
a sociální média 
v roce 2018

Zdroj:  
Český statistický 
úřad, 2018



2 0 1 9  |  11 8  | 

Používání sociálních sítí a dalších sociál-
ních médií
Webové stránky nejsou jediným kanálem, který 
pro svou prezentaci podniky na Internetu využívají. 
Svůj boom aktuálně zažívá využívání sociálních 
médií. Nejvíce využívaným typem sociálních médií 
byly v lednu 2018 v podnicích sociální sítě, na 
kterých mělo založený vlastní účet více než 42 % 
subjektů v ČR.

Alespoň jeden typ sociálního média v roce 
2018 aktivně využívala téměř polovina (44 %) 
podniků v ČR (obr. 5), velkých subjektů již byly 
téměř tři čtvrtiny (72 %). Využívání sociálních 
médií je monitorováno od roku 2013, od té doby 
se podíl firem s profilem či účtem na některém 
z typů sociálních médií, které sem přispívají, 
dvaapůlkrát zvýšil – v roce 2013 je využívalo 
17 % firem. Výrazně nejvíce využívaným typem 
sociálních médií českými podniky byly v roce 
2018 sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Google+ 
apod.), na nichž mělo vlastní účet 42 % všech 
subjektů.

Za posledních pět let se podíl firem s uživatelským 
profilem na sociálních sítích v Česku téměř ztrojná-
sobil, nejmarkantněji mezi malými firmami do 50 
zaměstnanců. Sociální sítě v Česku nejčastěji pou-
žívají podniky působící v mediálním sektoru (83 % 
v roce 2018), cestovní agentury a kanceláře (81 % 
v roce 2018) či v ubytování (77 %). Ze zpracova-
telského průmyslu mají profil na sociálních sítích 
nejčastěji firmy z potravinářského, nápojového 
a tabákového průmyslu. Naopak nejnižší podíl byl 
zaznamenán u firem ze stavebnictví. 

Kromě sociálních sítí využívají podniky i jiné typy 
sociálních médií, ale již v podstatně nižším zastou-
pení. Firmy mohou např. vkládat své příspěvky na 
webové stránky určené ke sdílení multimediál-
ního obsahu, z nichž zřejmě neznámější je portál 
YouTube. České firmy však tento typ sociálních 
médií využívají poměrně málo (16 % v roce 2018). 
Oblibu mají stejně jako u sociálních sítí především 
u velkých subjektů (37 %) a podle odvětví u firem 
působících v mediálním sektoru (49 %) nebo 
u cestovních agentur (37 %). 

Využívání firemních blogů, například Twitteru, bylo 
mezi podniky v ČR v porovnání se sociálními sítěmi 
pětkrát nižší – v lednu 2018 mělo firemní blog či 
účet na Twitteru 8 % firem. Nejčastěji jej opět 
využívají firmy, které působí v mediálním sektoru 
(činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozá-
znamů a televizních programů) nebo firmy v IT sek-
toru. Nejnižší podíl firem (4,5 %) provozoval v roce 
2018 webové stránky typu wiki, které se vyznačují 
tím, že jejich obsah může snadno a rychle vytvářet 
nebo upravovat libovolný uživatel ve svém webo-
vém prohlížeči. Nejznámější stránkou tohoto typu je 
internetová encyklopedie Wikipedie. U všech typů 
sociálních médií platí, že je častěji aktivně používají 
velké firmy než střední a malé.

Mezinárodní srovnání pro využívání sociálních 
médií není pro rok 2018 dostupné, k dispozici jsou 
pouze data za ČR a data za ostatní členské země 
EU28 za rok 2017. Tehdy aktivně využívala sociální 
média v průměru téměř polovina firem s deseti 
a více zaměstnanci (48 %), nejčastěji sociální 
sítě (45 %). České podniky patřily v roce 2017 
mezi státy EU využívající sociální média relativně 
málo. Podobně na tom byly podniky na Slovensku, 
v Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku. 

Používání placených cloudových služeb
Jedním z nejnovějších projevů digitalizace v podni-
katelském sektoru je využívání placených clou-
dových služeb, kdy firmy platí jen za poskytované 
služby, software či úložný prostor dostupné 
prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Internet 
např. pomocí webového prohlížeče. Podniky tak 
nemusí potřebné ICT vybavení ani software vlast-
nit, udržovat či aktualizovat a obvykle ani nepo-
třebují vědět, kde jsou fyzicky umístěna data ani 
samotný software. Služby jsou hrazeny na základě 
skutečné spotřeby či smluveného rozsahu.

Placené cloudové služby využívala v roce 2018 
více než čtvrtina (27 %) firem – pro porovnání 
v roce 2014 jich bylo 15 %, tedy téměř poloviční 
množství (obr. 6). Velké subjekty využívají clou-
dové služby přibližně dvakrát častěji než malé 
společnosti a nejčastěji se jedná o firmy působící 
v oblasti IT (60 %).

Obr. 6  
Firmy využívající 
placených služeb 

cloud computingu

Zdroj:  
Český statistický 

úřad, 2018
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Nejčastěji využívanou službou je již od roku 2014 
placený cloudový e-mail, v roce 2018 jej využívaly 
více než tři čtvrtiny firem (78 %). Druhým nejčas-
těji nakupovaným typem služby je ukládání dat 
v cloudu, jež využívají téměř dvě třetiny subjektů 
(64 %). Na třetím místě bylo v roce 2018 využí-
vání kancelářského softwaru ve formě cloud com-
putingu (56 %). Méně často jsou pak z placených 
cloudových služeb využívány databázové (35 % 
firem využívajících cloud) a účetní aplikace (33 %), 
aplikace analyzující informace o zákaznících (21 %) 
a výpočetní výkon využívaný pro fungování firem-
ních aplikací (17 %). 

Rozšíření v používání placených cloudových služeb je 
viditelné i v ostatních zemích EU. V roce 2018 využí-
vala tyto služby v průměru již více než čtvrtina firem 
(26 %), tedy stejný podíl firem jako v ČR. Nejvíce 
používají placené cloudové služby firmy v severských 
státech, především ve Finsku (65 % v roce 2018). 
Stejně jako v ČR i v ostatních zemích EU platí, že nej-
častěji využívají placené cloudové služby firmy půso-
bící v oblasti IT. Z typů placených cloudových služeb 
vévodí i v evropském žebříčku využívání cloudového 
e-mailu a ukládání dat do cloudu.

Využití 3D tisku
Zatímco ještě před několika lety byly 3D tiskárny 
doménou nadšenců a vizionářů, dnes už si tato 
technologie definitivně našla cestu do průmys-
lové výroby. Také v českém průmyslu rychle roste 
poptávka po 3D tisku. Tiskne se z termoplastů, ale 
i z kovů. Tiskárny umějí vytisknout i tvary, s nimiž 
by si tradiční technologie neporadily, a prosazují 
se i v nejnáročnějších odvětvích – automobilovém, 
leteckém či kosmickém průmyslu nebo v lékařství.

3D tisk využívala v průběhu roku 2017 4 % firem 
v ČR. Dominantní využití této technologie je přede-
vším u velkých subjektů s více než 250 zaměstnanci 
(17,5 %) a z hlediska odvětví se 3D výrobky tisknou 
a využívají nejčastěji v oboru výzkum a vývoj (37 %) 
a ve zpracovatelském průmyslu – zde nejčastěji 
v odvětví Výroba počítačů, elektronických a optic-
kých přístrojů a zařízení (27 %) a v automobilovém 
průmyslu (20 %). 3D tisk využívala zhruba desetina 
firem z odvětví Výroba elektrických zařízení a strojů 
a v chemickém, farmaceutickém, gumárenském 
a plastovém průmyslu. 

V mezinárodní srovnání jsou české firmy ve vyu-
žívání 3D tisku na průměru EU28. Pokud bychom 
žebříček sestavovali pouze z velkých firem s více 
než 250 zaměstnanci, umístily by se české pod-
niky nad evropským průměrem. 3D tisk využívaly 
v roce 2017 nejčastěji firmy ve Finsku, v Dánsku, na 
Maltě, ve Velké Británii či v Belgii, žebříčku velkých 

firem využívajících 3D tisk vévodí Slovinsko či 
Německo.

Využití robotiky
Řada firem v ČR již investovala do robotiky. I když 
se jedná o velké investiční výdaje, zhruba ve 
třetině velkých českých firem se již roboti vysky-
tují a zapojují se nejčastěji do automatizovaných 
výrobních činností. Na trhu se začínají objevovat 
také servisní (kolaborativní) roboti, kteří mohou 
pracovat s lidmi a „pomáhat jim“ nebo úkony 
provádět plně automaticky bez pomoci člověka. 
Zapojení robotů do výroby umožňuje firmám pře-
nechat jim úkony, které vyžadují fyzicky náročnou 
práci, jsou příliš stereotypní nebo zahrnují práci 
v nečistém prostředí. Automatizace do značné 
míry omezuje závislost firem na pracovním trhu.

Průmyslové nebo servisní roboty využívalo na 
začátku roku 2018 6 % firem v ČR. Využití robotiky 
je stejně jako v případě 3D tisku charakteristické 
zejména pro velké podniky s více než 250 zaměst-
nanci (31 %) a z hlediska odvětví, opět podobně 
jako u 3D tisku, téměř výlučně pro zpracovatelský 
průmysl. Robotika nachází v českém podnikatel-
ském prostředí využití nejčastěji ve výrobě auto-
mobilů a ostatních dopravních prostředků (39 %). 
Automatickou robotizaci využívá dále čtvrtina 
firem působících v chemickém, farmaceutickém, 
gumárenském a plastovém průmyslu a pětina 
firem zabývajících se výrobou kovů, hutních 
a kovodělných výrobků.

Z hlediska typů robotů je pro firmy v ČR charakte-
rističtější využívání průmyslových robotů. Servisní 
roboti, kteří jsou vybaveni určitým stupněm sobě-
stačnosti a zvládají specifické, pro člověka obtížné, 
příliš namáhavé nebo nebezpečné činnosti, jsou 
zatím využíváni jen zřídka. Servisní roboty zazna-
menáváme především u velkých subjektů v auto-
mobilovém nebo chemickém průmyslu, zřídka také 
ve stavebnictví.

V mezinárodním srovnání využívání robotů je ČR 
přibližně na průměru EU28. Pokud bychom žebříček 
sestavovali pouze z velkých firem s více než 250 
zaměstnanci, umístily by se české podniky nad evrop-
ským průměrem. Průmyslové nebo servisní roboty 
využívaly v roce 2018 nejčastěji firmy ve Španělsku, 
Finsku, Dánsku (téměř 10 % podniků), žebříčku 
velkých firem využívajících roboty, vévodí Finsko, 
Slovinsko, Dánsko, Švédsko a na páté příčce ČR.

Big Data a jejich analýza
Nástup webu, mobilních zařízení a dalších tech-
nologií zapříčinil zásadní změnu charakteru dat 
a způsobu jejich využití. Mnohé společnosti si dnes 
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uvědomují, jak důležitou roli mohou pro dosažení 
jejich obchodních cílů hrát právě Big Data, např. 
při identifikaci faktorů, které ovlivňují rozhodnutí 
zákazníků o nákupu. Informace získané analýzou 
Big Data tak mohou firmám pomoci zlepšit jejich 
fungování, zajistit lepší konkurenceschopnost 
a růst jejich výnosů.

Analýzu Big Data v roce 2017 využívala necelá 
desetina firem v ČR (obr. 7), zejména velké společ-
nosti (24 %) a firmy působící v oblasti ICT. Dále se 
Big Data využívají o oblasti dopravy a skladování 
a z průmyslových odvětví ve výrobě automobilů 
a dalších dopravních prostředků. Big Data se dají 
pro analýzu a další využití získávat z nejrůznějších 
zdrojů. Provedené šetření ukázalo, že nejvíce firem 
v ČR, analyzuje data o poloze pocházející např. 
z přístrojů využívajících GPS. Druhým nejčastěji 
využívanými zdrojem jsou vlastní firemní data 
generovaná provozem chytrých zařízení, např. 
z digitálních senzorů.

V mezinárodním srovnání jsou české firmy ve vyu-
žívání Big Data pod průměrem EU28. Evropskému 
žebříčku dominují Malta, Nizozemsko, Belgie, Irsko 
a Finsko. V každé této zemi se analýze Big Data 
v roce 2017 věnovala více než pětina subjektů. 
Ukazuje se také, že v jiných evropských zemích 
firmy častěji než v ČR analyzují Big Data pocháze-
jící ze sociálních sítí a jiných sociálních médií i data 
o poloze přenosných zařízení. 

Elektronická fakturace
Proces zpracování příchozích faktur (příjem, zpra-
cování, schvalování a zaúčtování) klade obvykle 
velké nároky na administrativu napříč celým pod-
nikem. Elektronizace a digitalizace jsou přirozeným 
trendem a v mnoha případech mohou usnadnit 
plnění povinností, snížení chybovosti či snížit 
náklady. V českých firmách je stále velmi rozšířené 
zasílání „elektronických faktur“ ve formátu PDF, 
které však pouze přenáší náklady na tisk z doda-
vatele na odběratele. Plnohodnotná elektronická 
faktura ve smyslu elektronizace a z ní plynoucích 
výhod je pouze taková, kde jsou data automatizo-
vaně (strojově) přenesena ve standardním formátu 
do podnikového či účetního systému protistrany, 
kde jsou opět elektronicky zpracována.

Více než 84 % firem s 10 a více zaměstnanci 
v Česku v lednu 2018 vystavilo a zaslalo fakturu 
elektronickou cestou. V loňském šetření bylo 
takových subjektů o 10 % méně. České firmy však 
častěji vystavovaly elektronické faktury ve for-
mátu, který neumožňoval jejich automatizované 
zpracování, tuto možnost v lednu využívalo již více 
jak 83 % českých firem.

Plně automatizované faktury (tzv. e-faktury) 
zaslalo na začátku roku 2018 více než 14 % firem, 
tedy téměř šestkrát méně než výše uvedené 
elektronické faktury neumožňující jejich automa-
tizované zpracování. Nejčastěji velké firmy s více 
než 250 zaměstnanci (39 %) a z hlediska odvětví je 
vystavovaly nejčastěji subjekty působící v potra-
vinářském, nápojovém a tabákovém průmyslu, 
v automobilovém průmyslu a ve velkoobchodě (ve 
všech zmíněných odvětvích více než 27 %).

V zasílání faktur elektronickou cestou ve formátu, 
který neumožňuje jejich automatizované zpra-
cování, jsou české firmy v lednu 2018 v meziná-
rodním měřítku (obr. 8) vysoce nadprůměrné (4. 
místo). Pokud bychom však žebříček sestavovali 
pouze ze zasílání plnohodnotných automatizova-
ných e-faktur, byly by české firmy pod průměrem 
EU28 (21. místo). Nejvíce e-faktur vystavují firmy 
ve Finsku, ve Slovinsku a v Dánsku.

Elektronický prodej
Obliba elektronického obchodování v Česku rok od 
roku roste. Během roku 2017 uskutečnila elektro-
nický prodej čtvrtina podniků a tyto prodeje tvořily 
bezmála třetinu veškerých podnikových tržeb 
v tomto roce. Za posledních 10 let se podíl firem 
elektronicky prodávajících téměř zdvojnásobil 
a intenzita elektronických prodejů (% z celkových 
tržeb firem) je od té doby dvakrát vyšší.

V roce 2017 prodávala elektronicky své zboží a/
nebo služby čtvrtina firem. Tržby z elektronických 
prodejů na celkových tržbách podniků s 10 a více 
zaměstnanci se ve stejném roce podílely 29 % – 
v obou případech se jedná o dvojnásobné zvýšení 
oproti situaci před 10 lety. Mezi velikostními kate-
goriemi subjektů dominují v elektronickém prodeji 
velké firmy. Polovina z nich elektronicky prodává 
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a téměř dvě pětiny jejich celkových tržeb (37 %) 
pochází právě z e-prodejů. 

Podíl podniků prodávajících zboží a/nebo služby 
přes webové stránky je dlouhodobě vyšší než podíl 
podniků prodávajících zboží a/nebo služby pomocí 
elektronické výměny dat (EDI). Přes webové 
stránky prodávala v roce 2017 v Česku přibližně 
pětina subjektů, pomocí elektronické výměny dat 
12 % firem, tedy zhruba poloviční podíl. Opačná 
je situace týkající se podílu tržeb z těchto e-pro-
dejů. Tržby z prodejů uskutečněných přes webové 
stránky tvořily 7% celkových podnikových tržeb 
v roce 2017, zatímco tržby získané elektronickou 
výměnou dat byly třikrát vyšší, tvořily 21 % celko-
vých podnikových tržeb. 

V žebříčku podniků elektronicky prodávajících byla 
Česká republika za rok 2017 na sedmém místě, nad 
průměrem EU28. Nad průměrem je ČR také v elek-
tronických prodejích uskutečněných přes webové 
stránky (9. místo). V počtu firem elektronicky pro-
dávajících prostřednictvím elektronické výměny 
dat jsou české firmy za rok 2017 dokonce na druhé 
příčce. V podílu tržeb realizovaných z e-prodejů se 
české firmy s deseti a více zaměstnanci za rok 2017 
umístily, po Irsku a Belgii, na třetím místě. Pokud 
bychom vzali v úvahu jen tržby získané elektronic-
kou výměnou dat, jsou české podniky za rok 2017 
na prvním místě evropského žebříčku.

Elektronické nakupování
Podnikům v ČR se dlouhodobě daří ve sledovaných 
ukazatelích v oblasti elektronického obchodování. 
Nejen, že roste podíl podniků, které elektronicky 
nakupují, ale zvyšuje se především hodnota 
nákupů uskutečněných pomocí elektronických 
objednávek. Již mnoho let se potvrzuje, že podniky 

při elektronickém nakupování upřednostňují nákup 
přes webové stránky před nákupy prostřednictvím 
elektronické výměny dat. Dlouhodobě ale platí, 
že ačkoli firmy v hojné míře nakupují přes webové 
stránky, jedná se o relativně levnější nákupy. 
Větší finanční částky jsou firmami vynakládány na 
nákupy elektronickou výměnou dat. 

Podíl subjektů, které elektronicky nakupují, je 
tradičně vyšší než podíl subjektů elektronicky 
prodávajících. V roce 2017 zadalo v ČR alespoň 
jednu elektronickou objednávku přes Internet či 
jiné počítačové sítě 61 % firem, což je dvakrát vyšší 
podíl než před deseti lety. Hodnota elektronických 
nákupů, tedy podíl nákupů uskutečněných elek-
tronickou cestou na celkových nákupech firem, 
je za rok 2017 těsně pod hranicí 40 %, v letech 
2015 a 2016 byla hranice 40 % mírně překročena. 
Zatímco před deseti lety tvořila hodnota nákupů 
uskutečněných elektronickou cestou 17 % celko-
vých nákupů firem, v roce 2017 byl tento podíl 
téměř 2,5krát vyšší.

Elektronické nakupování je doménou spíše větších 
firem (v roce 2017 jej realizovalo 59 % malých 
a 79 % velkých subjektů). Z odvětvového hlediska 
je e-nakupování nejvíce využíváno v oblasti ICT, 
zejména firmy zabývající se telekomunikačními 
činnostmi, kde v roce 2017 objednávky elektronic-
kou cestou zadávalo více než 90 % firem. Elektro-
nické nakupování je využíváno téměř čtvrtinami 
firem působících v cestovním ruchu a subjektů, 
které se specializují na výrobu počítačů, elektronic-
kých a optických přístrojů a zařízení. 

Podnikům v České republice se dlouhodobě daří 
v rámci EU ve sledovaných ukazatelích v oblasti 
elektronického obchodování, 61% podíl elektro-

Obr. 8 
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Zdroj:  
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2018
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nicky nakupujících podniků v ČR byl v roce 2017 
čtvrtý nejvyšší ze zemí EU. Spolu se Švédskem, 
Nizozemskem a Dánskem tak patříme mezi země 
s více jak šesti podniky z deseti, které uskutečnily 
nákup přes Internet nebo jiné počítačové sítě. 
Naopak v Řecku, Rumunsku a Bulharsku nakupuje 
přes Internet méně než 20 % podniků. 

Zaměstnanci používající ICT
I když v Česku používají počítač již téměř všechny 
firmy s deseti a více zaměstnanci (98 %) a prak-
ticky stejný podíl firem má i připojení k Internetu, 
zaměstnanců používajících v těchto firmách 
počítač je pouze polovina. V roce 2018 využívala 
počítač k pracovním účelům přesně polovina 
pracovníků v podnikatelském sektoru ČR. Tento 
podíl se posledních pět let stabilně drží nad hranicí 
45 % a v roce 2018 poprvé přesáhl 50 % (obr. 9). 
Zatímco před 15 lety pracovala v Česku s počíta-
čem třetina zaměstnanců firem (37 %), dnes je to 
každý druhý.

Počítače s přístupem k Internetu mají především 
zaměstnanci v mediálním sektoru, v telekomunika-
cích či v IT (nad 90 %). Nejméně často (podobně 
jako v případě přístupu k počítačům) pak zaměst-
nanci ve stravování a v pohostinství a v ostat-
ních administrativních a podpůrných činnostech 
(přibližně 22 %). Ve srovnání s ostatními zeměmi 
EU vykazují české firmy jeden z nejnižších podílů 
zaměstnanců, kteří v práci používají Internet. 
Tato skutečnost může být podmíněna strukturou 
českého hospodářství s vysokým zastoupením 
zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstna-
nosti. Zaměstnanců používajících v práci Internet 
je nejvíce v severských zemích (přes 70 %).

Firmy v posledních letech poskytují svým zaměst-
nancům pro pracovní účely čím dál častěji pře-
nosná zařízení s přístupem k Internetu. Přenosný 
počítač, tablet či smartphone měla v roce 2018 
v práci k dispozici více než čtvrtina zaměstnanců 
firem s deseti a více zaměstnanci. Tento ukaza-
tel každým rokem narůstá, od roku 2012 vzrostl 
podíl zaměstnanců používajících přenosná zařízení 
dvojnásobně. V poskytování přenosných zaří-
zení s přístupem k Internetu byly české podniky 
za rok 2018 na 11. příčce nad průměrem EU28, 
podobně jako např. Velká Británie, Španělsko či 
Rakousko. I v tomto případě jsou rozdíly mezi státy 
EU ovlivněny nejen celkovou vyspělostí jednot-
livých ekonomik a pokroku v digitalizaci či auto-
matizaci v podnikové sféře, ale z významné části 
také velikostní a odvětvovou skladbou podniků 
v ekonomice.

ICT odborníci ve firmách
Stále větší digitalizace ekonomiky vyžaduje ros-
toucí počet specialistů v oblasti ICT. Za posledních 
10 let se podíl ICT odborníků na celkovém počtu 
zaměstnanců v ČR zdvojnásobil, přesto jich je tu 
stále nedostatek. Z firem s 10 a více zaměstnanci, 
které zaměstnávají ICT odborníky, jich třetina 
deklarovala, že měly v roce 2017 volná místa, pro 
které bylo těžké sehnat ICT odborníky s odpovída-
jícími znalostmi a dovednostmi. 

V roce 2018 zaměstnávala ICT odborníky pro své 
potřeby pětina firem. ICT odborníci tvořili 2,9 % 
všech zaměstnaných osob v podnikatelském sek-
toru ČR. Nejvíce ICT odborníků nacházíme tradičně 
v oblasti ICT, kde alespoň jeden ICT odborník je 
zaměstnán v devíti podnicích z deseti. Na všech 

Obr. 9  
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zaměstnaných ve výše zmíněném odvětví se tito 
ICT odborníci podílí 59 %. Podíl ICT odborníků 
na celkové pracovní síle se výrazně neliší podle 
velikosti podniků. Podíl ICT odborníků zaměst-
naných v českých firmách se za posledních 10 let 
příliš nezměnil. V roce 2008 zaměstnávaly podniky 
s deseti a více zaměstnanci 2 % ICT specialistů, 
v roce 2018 byl jejich podíl 3 %.

Desetina firem (11 %) nabízela v roce 2017 mož-
nost specializovaného školení svým IT profesioná-
lům. Pokud vezmeme v úvahu pouze firmy zaměst-
návající IT odborníky, specializované školení jim 
nabízela více než polovina z nich (57 %), především 
velké společnosti (75 %), a z hlediska odvětvového 
to byly nejčastěji firmy působící v telekomunika-
cích a v činnostech souvisejících s IT.

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsou podniky 
působící v ČR v zaměstnávání ICT odborníků 
na evropském průměru, podobně jako podniky 
např. ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Bulharsku či 
v sousedním Německu a Rakousku. Nejvíce firem 
zaměstnávajících ICT odborníky najdeme v Irsku 
(32 %). Pokud bychom porovnávali jen situaci ve 
velkých podnicích s více než 250 zaměstnanci, byly 
by české firmy na devátém místě, nad průmě-
rem EU28. Nad průměrem EU28 jsou české firmy 
také v poskytování školení svým ICT odborníkům. 
V porovnání velkých firem poskytujících školení 
svým zaměstnancům jsou české firmy s více 
než 250 zaměstnanci dokonce v první desítce – 
patříme mezi státy, kde více než 60 % velkých 
subjektů vzdělává své ICT odborníky ve specializo-
vaných IT kurzech. 

Literatura:
[1]  Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru, Český statistický úřad, Praha, leden, 2019. 

Dostupné z:  
www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-rok-2017-leden-2018.
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Konference Smart Life 2019
Daniel Platil

Digitální transformace začíná stále intenzivněji ovlivňovat i osobní život. Progre-
sivní technický i vědecký rozmach umožnil lidstvu vstoupit do čtvrté průmyslové 
revoluce a stejně jako každá předchozí vlna inovací i Průmysl 4.0 s sebou přináší 
změny na celospolečenské úrovni. Proto se Pracovní skupina Smart Life CBCSD 
rozhodla zaměřit na rychle se rozvíjející socioekonomické aspekty implementace 
smart technologií do našich každodenních životů.

Dlouhodobý 
lineární roz-

voj společnosti 
přešel za velmi 

krátkou dobu 
do exponenci-

álního a trvale 
se zrychlující-

ho. 

Konference doprovázená panelovou diskuzí se na 
konci ledna uskutečnila pod záštitou České podni-
katelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), která 
je součástí světové rady WBCSD. Do pražské kan-
celáře společnosti PwC si o vymezení aktuálních 
úkolů digitalizace v celospolečenském kontextu 
přišla pohovořit desítka účastníků jak z řad odbor-
níků, tak i laické veřejnosti.

Zahájení celé akce se ujal RNDr. Petr Beneš, který 
je, kromě aktivit v časopisu NGT, vedoucím výše 
zmíněné pracovní skupiny Smart Life. Připomněl, 
že za posledních sedm let bylo vždy první novo-
roční setkání spřízněných odborníků vyhrazeno 
problematice proměn životního stylu v době digi-
tální transformace. Od teoretických úvah o ener-
getice se však obsah rozvinul novým směrem – 
stále větší důraz začal být kladen na promítání 
technologického pokroku do životů obyčejných 

lidí, díky čemuž se předefinovala i samotná pod-
stata konference.

Na myšlenku sociálních aspektů navázal Ing. Petr 
J. Kalaš, spoluzakladatel a viceprezident CBCSD. 
Lidstvo se podle jeho slov nachází v největším 
přechodovém období, proto se Smart Life snaží při-
způsobit tendencím ve všech hlavních vývojových 
liniích – byznysu, technologiích i osobním životě. 
Dlouhodobý lineární rozvoj společnosti přešel za 
velmi krátkou dobu do exponenciálního a trvale se 
zrychlujícího. Tzv. éra akcelerace však nepřináší jen 
klady, ale i řadu negativních dopadů, od klimatic-
kých změn po zpomalenou schopnost se na nové 
trendy adekvátně adaptovat.

Implementaci chytrých řešení proto stále častěji 
střídá otázka dlouhodobé udržitelnosti, jejímž 
cílem je zajistit pro všech devět miliard obyvatel 

Ing. Petr J. Kalaš, spoluzakladatel a viceprezident CBCSD:  
„Smart Life se snaží přizpůsobit tendencím ve všech hlavních 
vývojových liniích – byznysu, technologiích i osobním životě.“
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kvalitní život i po roce 2030 či 2050. K tomu však 
bude potřeba řada komplexních systémových 
změn, které se zaměří zejména na ochranu přírody 
a ovzduší – omezení fosilních paliv či emisí, mate-
riálovou i výrobní efektivnost nebo ekologické 
zemědělství. Nárůst přírodních katastrof a proměn 
klimatu vyhodnotilo také letošní Světové ekono-
mické fórum v Davosu jako relevantní hrozbu pro 
následujících deset let.

Technologickým vývojem lze blížící se spirálu 
úpadku včas zvrátit, avšak na změny se musí začít 
připravovat celá společnost již nyní. Vědecký 
výzkum postupuje dopředu rychleji, než jsou na něj 
lidi schopni efektivně reagovat, čímž vzniká vzá-
jemná nerovnováha. Čtvrtá průmyslová revoluce 
poprvé v historii pracujícího člověka nedoplňuje 
strojem, ale přímo jej nahrazuje. Proto se i nynější 
myšlení musí transformovat na Společnost 4.0, 
která přinese modernější školství, systém celoži-
votního vzdělávání či efektivní přeškolování. Dlou-
hodobě kvalitní úroveň života si potom zajistíme 
jen díky udržitelné spotřebě, sdílené ekonomice 
i vyrovnané osobní psychice – zejména správným 
poměrem práce a volného času.

Ve druhém příspěvku následně nastínil vizi světa 
v roce 2035 doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc, 
prezident České asociace Římského klubu a před-
seda prognostického klubu České manažerské aso-
ciace. Hned na začátek vybral prognózu americké 
zpravodajské agentury CIA počítající v příštích 20 
letech se třemi možnými scénáři – vznikem spole-
čenských ostrovů, orbit nebo komunit. Nejpravdě-
podobnější možnost představují tzv. ostrovy, kde 
se jednotlivé státy snaží ze stále rostoucího vlivu 

globalizace vymanit. Ta probíhá, na rozdíl od názoru 
Petra J. Kalaše, nikoli lineárně či exponenciálně, ale 
kyvadlově. Emancipace jednotlivých národů probíhá 
proto, aby se následně integrace ještě více posílila. 
Zmíněný ostrovní model charakterizuje nejlépe 
napětí mezi mocnostmi, rostoucí nacionalismus, 
zpochybnění státní správy a kolektivní rozhodování, 
tj. zapojení společnosti do osobního života.

Nový technologický trend poté představuje 
zejména Business Intelligence, čili znalosti, 
aplikace a postupy používané pro pochopení věcí 
v širších souvislostech. Tento algoritmus předpo-
vídající různé modely již využívá americký profesor 
Allan Lichtman pro určení příštích prezidentů Spo-
jených států. Očekává se rozvoj dalších vědeckých 
disciplín, například manažerské politologie, která 
dokáže pružně nahradit politologii současnou, jež 
postupně selhává a nereaguje na světové dege-
nerativní tendence – neumí relevantně vysvětlit 
rozpad SSSR nebo najít důvod, proč byl Gustáv 
Husák třikrát vyloučen z KSČ. Manažerská politolo-
gie proto využívá rozdílné předpoklady vycházející 
z toho, že vše prochází různými stádii jako biolo-
gické systémy.

Význam podle Štědroně získají postupně také čipy 
RFID (Radio Frequency Identification) monitoru-
jící zdravotní stav občanů. V řádu několika let se 
předpokládá značný pokles ceny této technologie 
a postupně i maximální miniaturizaci až na velikost 
pylového zrna. Ve zdravotnictví se také uplatní 3D 
tisk umožňující například výrobu umělého kloubu 
přesně na míru pacientovi. V daleké budoucnosti 
se možná podaří i navázání komunikace s celou 
biosférou a lidé začnou sdílet své myšlenky 

RNDr. Bohumír 
Štědroň, CSc,  
prezident České 
asociace Římského 
klubu a předseda 
Prognostického 
klubu ČMA nastínil 
vizi světa v roce 
2035

Technologic-
kým vývojem 
lze blížící se 
spirálu úpadku 
včas zvrátit
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s domácími mazlíčky a květinami. Vizionářsky lze 
tak uvažovat o nových manažerských funkcích ¬ 
psychologovi robotů nebo kriminalistovi biosféry.

Započatá robotizace však k poklesu počtu pra-
covních míst nepovede, jak některé prognózy 
naznačují. Výpočetní technika nevytlačuje lidskou 
sílu, ale naopak přináší mnoho nových příležitostí. 
V historii zatím každá průmyslová revoluce při-
nesla více volných pozic, nikoliv jejich významnou 
redukci.

Následnou panelovou diskuzi otevřel prvním dota-
zem pořadatel Petr Beneš. Na otázku, jak by Česká 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj mohla 
zviditelnit své záměry, zareagoval jako první Petr 
J. Kalaš. Ten za klíčové považuje oslovit mladou 
a progresivní generaci, jelikož ta starší vede svůj 
život setrvačností úspěchů i neúspěchů z minu-
losti. Bohumír Štědroň poté označil za klíčové 
proniknout do mediální sféry a prolomit nastolené 
dělení na vyvolené a zatracené – tedy ty, kteří 
bývají neúměrně vyzdvihováni, a ty, kteří naopak 
v rozhlase a televizi vystupovat „nesmí“, což poru-
šuje názorovou vyváženost a objektivitu.

Druhý dotaz – tentokrát již z řad účastníků – se 
týkal postavení chudých a nemocných lidí v pro-
cesech budoucnosti. Upozaďováním tématu hrozí 
rozevření sociálních nůžek, jelikož tato skupina se 
nikdy nepřizpůsobí nové době. Petr J. Kalaš proto 
v reakci podpořil myšlenky zavedení základního 
platu nebo přístup ke službám zdarma. Připomněl, 
že této situaci se dá předejít finančním zabez-
pečením a první modely – např. nepodmíněného 
příjmu – se již ve světě testují. Podle Bohumíra 
Štědroně by naopak politický systém měl moti-
vovat chudé a přivádět je k lepšímu životu. I lidé 
s nepřízní osudu se dokáží úspěšně prosadit. 

Závěr diskuze se následně od sociálně slabších 
občanů stočil ke druhé velmi zranitelné skupině 
obyvatel – seniorům. Věk dožití se v závislosti na 
kvalitní lékařské péči stále prodlužuje, a proto 
důchod již neznamená opuštění aktivního života. 
Díky různým činnostem či univerzitám třetího 
věku lze trávit stáří plnohodnotně. Navíc generace, 
která se do penze blíží, bude již vybavena cizími 
jazyky, hlubšími znalostmi a věk 65 let tedy může 
při dobré kondici znamenat pouhé číslo, nikoli 
omezení či opuštění profesní kariéry.

Výpočetní 
technika 

nevytlačuje 
lidskou sílu, ale 
naopak přináší 
mnoho nových 

příležitostí. 
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Co přináší právo elektronických 
komunikací do procesu rychlých 
tržních a technologických změn 

Zdeněk Vaníček

Z hlediska evropského práva a regulace elektronických komunikací v Evropské 
unii mají v současnosti význam dva předpisy, které Evropský parlament a Rada 
schválily jako vánoční dárek ke konci minulého roku. 

Jde především již o velice diskutovanou a probíranou směr-
nici Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1972 ze dne 
11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace. Směrnice byla zveřejněna v Úřed-
ním věstníku EU 17. prosince 2018 a nahradí současný před-
pisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací 
v EU.1 Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. 
listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský 
právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních 
a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová 
pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 
124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. pro-
since 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy 
používat od 21. prosince 2020. 

Druhým předpisem srovnatelné důležitosti je nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 
2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury 
na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 
2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009. Nařízení 
2018/1971 (BEREC) vstoupilo v platnost třetím dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 
2018, a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve 
všech členských státech.2

1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11 prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. 
L 321, 17. 12. 2018, s. 36).

2  Úřední věstník, L 321, 17. 12. 2018, s. 1.
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I.
Základním posláním evropského kodexu pro 
elektronické komunikace je to, že vytvoří vnitřní 
trh elektronických komunikací v Evropské unii. 
Současně má ambici – a to prostřednictvím posí-
lené hospodářské soutěže – „zajišťovat vysokou 
úroveň investic, inovací a ochrany spotřebitele“. 
Kodex rovněž stanoví značné množství nových 
úkolů pro Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací (BEREC), 
jako je vydávání pokynů týkajících se řady témat, 
podávání zpráv o technických záležitostech, vedení 
rejstříků, seznamů nebo databází a vydávání 
stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohle-
dem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících 
se regulace trhu. Evropští zákonodárci přijetím 
kodexu jednak deklarovali, že vnitřní trh elek-
tronických komunikací není dosud vytvořen (což 
je mimochodem velmi správný postřeh), jednak 
tímto právním předpisem a jeho prostřednictvím 
všem členským státům EU uložili „zajistit vysokou 
úroveň investic, inovací a ochrany spotřebitele“. 
Vysoká úroveň investic zůstává pro odvětví elek-
tronických komunikací zásadní otázkou; nejde tu 
ale pouze o investování do zajišťování sítí elektro-
nických komunikací, ale též, ruku v ruce, o důsled-
nou a zajištěnou ochranu takových investic. To 
představuje rozhodně velkou výzvu zejména pro 
regulační orgány, nejen vnitrostátní ale i evrop-
ské. Nelze totiž požadovat po operátorech, kteří 
zajišťují veřejnou síť elektronických komunikací, 
tj. do jejich výstavby, provozu a modernizace 
investují značné prostředky, aby tak činili bez 
ochrany těchto svých investic, zejména s ohledem 
na celkový význam elektronických komunikací pro 
rozvoj celé ekonomiky. Infrastruktura elektronic-
kých komunikací působí, podobně jako je tomu 
např. u dopravní infrastruktury, jako multiplikační 
prvek ekonomického rozvoje; v současné době si již 
prakticky nelze představit úspěšné podnikání bez 
kvalitního připojení k sítím elektronických komu-
nikací a bez služeb elektronických komunikací. 
Průmysl elektronických komunikací a informačních 
a komunikačních technologií má přitom duální 
charakter. Je 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 na 
významu v souvislosti s dynamickým technolo-
gickým vývojem v posledním desetiletí a zejména 

s rozvojem informačních technologií jako základu 
pro přechod k digitální ekonomice a zajištění 
konkurenceschopnosti národního hospodářství. 
Bez dobře fungující infrastruktury elektronických 
komunikací nemohou existovat a rozvíjet se jiná 
odvětví, od průmyslu po služby, od státní správy 
po dopravu.

Za tím účelem je nutné důsledně dbát o citlivou 
a jednotnou regulační praxi a důsledné a objektivní 
uplatňování předpisového rámce pro elektronické 
komunikace v rámci EU. Evropská komise tento 
imperativ zajistila v roce 2002 zřízením Skupiny 
evropských regulačních orgánů pro sítě a služby 
elektronických komunikací; skupina měla poskyto-
vat poradenství a být nápomocná při konsolidaci 
vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komuni-
kací a zajistit styk mezi vnitrostátními regulačními 
orgány a Komisí.3 V roce 2009 skupinu nahradilo 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC);4 tato instituce 
přispívá k rozvoji a lepšímu fungování vnitřního 
trhu sítí a služeb elektronických komunikací tím, 
že usiluje o zajištění jednotného uplatňování 
předpisového rámce pro elektronické komunikace 
a funguje jako fórum pro spolupráci mezi vnitro-
státními regulačními orgány a mezi těmito orgány 
a Komisí při výkonu všech jejich povinností podle 
předpisového rámce. Tento rámec se ale týká nejen 
zajišťování sítí elektronických komunikací (jejich 
zřizováním, výstavbou, údržbou, zvyšováním kapa-
city přenosu, modernizací, rozšiřováním atp.) ale 
též poskytování služeb elektronických komunikací 
– těch dosavadních (telefon, datové služby, video) 
i těch, které teprve vznikají nebo jsou dokonce 
teprve v plánech a úvahách. Za této situace se 
ovšem jeví jako setrvalý problém neochota evrop-
ských zákonodárců připustit bezprostřední propo-
jení mezi přenosem signálu a jeho obsahem – nejen 
faktické, technické, ale též právní a regulační.5 
Proto se kodex nezabývá obsahem služeb, který je 
poskytován po sítích elektronických komunikací 
prostřednictvím služeb elektronických komunikací, 
jako je obsah rozhlasového a televizního vysí-
lání, finanční služby a některé služby informační 
společnosti, a nejsou jí dotčena opatření týkající se 
takových služeb přijatá na úrovni Unie nebo na vni-
trostátní úrovni v souladu s právem Unie, s cílem 
podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost 
a zajistit ochranu mediální plurality. Umíněnost, 
s jakou evropské právo tento očividný nesmysl 
udržuje při životě, nepřináší nic dobrého, o čemž 
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3   Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 29. července 2002, kterým se zřizuje Skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a 
služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 200, 30. 7. 2002, s. 38).

4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337, 18. 12. 2009, s. 1).

5  Viz také: MAISNER, M., VANÍČEK, Z. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích. Právní monografie. Praha: Wol-
ters Kluwer ČR, 2012, 148 s. ISBN: 978-80-7357-964-7.
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se EU a členské státy záhy přesvědčí - například 
po přijetí návrhu směrnice Evropského parla-
mentu a Rady o autorském právu na jednotném 
digitálním trhu6 nebo návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o soukromí a elektronických 
komunikacích. 

II.
Bez ohledu na vytrvalé odmítání tohoto tech-
nologického faktu, vstupuje ochrana obsahu do 
regulační praxe a správy sítí a služeb elektronic-
kých komunikací stále razantněji a naléhavěji. 
BEREC jako evropská instituce sleduje cíle stano-
vené v článku 3 směrnice (EU) 2018/1972, zejména 
se zaměřuje na zajištění jednotného uplatňování 
předpisového rámce pro elektronické komunikace 
v oblasti působnosti nařízení (EU) č. 531/2012 
a (EU) 2015/2120 a směrnice (EU) 2018/1972. 
Na ochranu obsahu se ale vztahují další evropské 
právní předpisy – zejména jde o směrnici o audiovi-
zuálních mediálních službách7 a kontroverzní návrh 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o autor-
ském právu na jednotném digitálním trhu, kolem 
nichž bude nepochybně ještě mnoho povyku a růz-
ných siláckých prohlášení (jak v jeho prospěch, tak 
proti němu). To vše ale nesporně bude důležitým 
důvodem pro společné zamyšlení o roli regulá-
tora – nejen na úrovni evropské, (tu řeší nařízení 
(EU) 2018/1971 a směrnice (EU) 2018/1972) ale 
také ve vnitrostátní úpravě, která by se nesporně 
dotkla kompetenčního zákona.8 Koncepce regu-
lace sektoru elektronických komunikací si totiž 
přímo žádá jednotného regulátora elektronických 
komunikací (telekomunikací, vysílání, informačních 
technologií) – a to nejen formálním názvem, ale 
především obsahem jeho pravomocí a zařazením 
do systému ústředních správních orgánů. Zákon 
o elektronických komunikacích v tomto smyslu 
zůstal v půli cesty.9 Posílil sice pravomoci Českého 
telekomunikačního úřadu, ale sám o sobě nezískal 
dostatečnou politickou podporu k soustředění veš-
keré správy a regulace elektronických komunikací 
pod jednou střechou, tedy v podobě jednotného, 
odborně a finančně dobře zajištěného Úřadu pro 
elektronické komunikace (jako je tomu například 
v Británii). K tomuto kroku, pokud bychom se 
k němu odhodlali nyní, by bylo zapotřebí pře-

devším dostatek politické vůle, téměř odvahy, 
a široké podpory mezi parlamentními stranami. 
Současně se nabízí přímo související otázka, zda 
pro tento typ regulačního úřadu je optimální 
existence kolegiálního vedení (které nemá u jiných 
srovnatelných ústředních orgánů státní správy, 
jako jsou např. Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže nebo Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo 
spíše vedení monokratické. Princip monokratický 
vyjadřuje skutečnost, že správní orgán je nave-
nek představován jedinou osobou, přičemž tento 
princip je převážně uplatňován ve státní správě. 
Princip kolegiální naproti tomu vyjadřuje skuteč-
nost, že správní orgán je tvořen více osobami a pro 
rozhodnutí orgánu je vždy třeba určitá souhlasná 
společná vůle. Tento princip se uplatňuje převážně 
v samosprávě.10

III.
Českou republiku jako členský stát Evropské unie 
čeká důležitá úloha – transpozice všech citova-
ných ale i dalších evropských právních předpisů 
do vnitrostátního právního řádu. Nařízení (EU) 
2018/1971 je závazné v celém rozsahu a přímo 
použitelné ve všech členských státech. Tímto 
nařízením se zřizuje Sdružení evropských regu-
lačních orgánů v oblasti elektronických komu-
nikací (BEREC) a Agentura na podporu sdružení 
BEREC (dále jen „Úřad BEREC“). BEREC nahrazuje 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací zřízené nařízením (ES) 
č. 1211/2009 a je jeho nástupcem. Jeho regulační 
úkoly stanoví čl. 4 nařízení, týkající se převážně 
realizace ustanovení směrnice (EU) 2018/1972. 
Evropské právo naprosto jednoznačně stanoví 
odpovědnost BEREC při zajištění jednotného 
uplatňování předpisového rámce pro elektronické 
komunikace. To znamená, že při transpozici směr-
nice, kterou se stanoví evropský kodex pro elek-
tronické komunikace, musí Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, které za přípravu transpoziční novely 
zákona o elektronických komunikacích odpovídá, 
spolupracovat s Českým telekomunikačním úřa-
dem a vycházet důsledně z ustanovení „nařízení 
BEREC“. V tomto kontextu totiž by snadno mohlo 
dojít k vychýlení jedné ze stran „regulačního 
trojúhelníku“, jehož tři vrcholy představují stát, 
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 6  V tomto ohledu zasluhuje pozornost rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie („SDEU“), že ochrana duševního vlastnictví může 
v určitých případech převládnout i nad ochranou soukromí a rodinného života. Konkrétně, že se nelze vyhnout odpovědnosti za 
porušení práva duševního vlastnictví pouhým odkazem na rodinné příslušníky, kteří měli také přístup k internetovému připojení 
porušitele. Ten by proto měl poskytnout také nezbytné informace ohledně aktivit rodinných příslušníků, pokud by se jednalo o 
jediný možný způsob, jak zajistit ochranu duševního vlastnictví (rozhodnutí SDEU C-149/17 ze dne 18. 10. 2018).

7  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28. 11. 2018, s. 69—92).

8  Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.

9  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komuni-
kacích), ve znění pozdějších předpisů (§ 3 ad.).

10  Viz také: VANÍČEK, Z., MATES, P., NIELSEN, T. Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2014, počet 
stran 560, ISBN 978-80-7201-944-1 – pro Wolters Kluwer, Aktualizace komentáře 2018.
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který k tomu účelu zřizuje vnitrostátní regulační 
úřad, operátory a spotřebitele. Pokud se posílí 
postavení regulačního úřadu – a „nařízení BEREC“ 
pro to vytváří zákonné podmínky a vymezení – 
a zároveň se posílí ochrana spotřebitele, kterému 
službu poskytuje řádně evidovaný a pro tuto 
činnost oprávněný operátor, a naopak se budou 
nadále tolerovat různé tzv. „quasi-spolky“, jež 
svou předstíranou „spolkovou činností“ obcházejí 
zákon a řadu právních předpisů přímo porušují, 
regulační rovnováha se bude dále vychylovat 
v neprospěch operátorů. Potom dojde snadno 
k nežádoucímu jevu, že budeme sice mít k dis-
pozici dobré právní předpisy, zároveň se ale dále 
prohloubí jejich nevymahatelnost a tím bude 
narůstat chaos v elektronických komunikacích – 
v konečné podobě v neprospěch nás všech.

V době transpozice citovaných evropských práv-
ních předpisů do českého vnitrostátního právního 

řádu budou jistě v plném proudu přípravy na 
předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 
2022. A pokud by chtěla Česká republika přispět 
něčím zásadním v oborech elektronických komuni-
kací a tvorby a ochrany obsahu, měla by se již nyní 
zamyslet, jaký impuls by měl přinést kontinuální 
proces rychlých tržních a technologických změn, 
za nímž právo – evropské i vnitrostátní – citelně 
pokulhává (a má obecně tendenci tuto skutečnost 
řešit nejsnadnějším způsobem – tj. tak, že porušo-
vání práva, právních vztahů a ochranu práva prostě 
ignoruje). Občan by měl mít jako své základní 
právo jasný a zřetelný právní systém a řád; tam, 
kde se jeho porušování a nedodržování toleruje, 
přestává mít smysl a společnost demokratická se 
proměňuje ve společnost koprokratickou. To je 
základní iniciativní vzkaz, který by mohla Česká 
republika vyslat novému Evropskému parlamentu 
po květnových volbách a nové Komisi, ale také a to 
především svým občanům.

Autor Zdeněk Vaníček se zabývá problematikou evropského práva v oborech elektronických komunikací, tvorby a ochrany obsahu a 
autorských práv. 
V letech 1998 – 2019 stál v čele České asociace elektronických komunikací.
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a řád.

O asociaci ČAEK Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) sdružuje provozovatele elektronických komunikačních sítí a služeb, kabelových 
systémů převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb, poskytovatele obsahu, dodavatele technologií a poradenské firmy v ČR. Spolek si 
klade za cíl přispět k budování moderní informační a komunikační infrastruktury v České republice. 

ČAEK vznikla v roce 1998. Do konce roku 2001 vystupovala pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace 
kompetitivních komunikací (ČAKK).

ČAEK v současnosti představuje spolek sdružující operátory, kteří zajišťují elektronické komunikační sítě a poskytují širokopásmové elektronické 
komunikační služby v České republice, a poskytovatele obsahu pro převzaté vysílání. Udržuje široké mezinárodní kontakty se zahraničními partnery 
a subjekty a je referenčním místem v oboru evropského práva v oborech elektronických komunikací a vysílání.

U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo

JUDr. Zdeňku Vaníčkovi

titul    Doživotní čestný předseda

za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České 
republiky, jakož i spolku.

Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním 
zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.

Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím 
prvním prezidentem (14. ledna 1999). V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný 
spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem. 
Funkční období ukončil dnem 28. února 2019.

Po skončení funkčního období se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele 
oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických 
druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.
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Kongres MWC 19:  
symbol 5G je všude kolem, teď už 
jen ty sítě 

Jan Vašátko

V posledních únorových dnech, ostatně jako každý rok, opouští  ředitelé  tele-
komunikačních firem svá obvyklá stanoviště, aby se při příležitosti mobilního 
světového kongresu MWC 19 setkali s dalšími osobnostmi mobilního světa v Bar-
celoně. Organizátoři otevřeli brány již čtrnáctého ročníku kongresu v pondělí 25. 
února. Do hal na okraji katalánského hlavního města dorazilo letos rekordních 
109 tisíc návštěvníků (v roce 2009 to bylo 42 tisíc). A všude je 5G.  

Zavedení 5G 
je proces, který 
trvá roky.

Každý, kdo se v tomto roce dostavil do kongreso-
vého centra MWC 19 mohl zahlédnout emblém, 
který celé akci i probíhajícím diskusím dominoval: 
5G. Ve všech výstavních prostorách kongresu, 
kde 5G v označení produktu chybělo, se sotva kdo 
zastavil. A následující dny se to neměnilo. 

K odhalení prvních 5G smartphonů největších 
značek na vystoupeních jejich výrobců došlo letos 
netradičně již neděli v předvečer otevření kongresu 
a všichni výrobci telefonů ukazovali, že jsou již na 
vstup do světa rychlostí 5G plně připraveni.

S velkými dodavateli síťové infrastruktury to 
v Barceloně nebylo jinak. Rozvoj 5G, stožáry 5G, 
5G páteřní infrastruktura, 5G core architektura 
sítě, atd. Avšak s tím rozdílem, že zavedení 5G je 

proces, který trvá roky. Mezi krokem učiněným 
od 3G do 4G uplynulo přibližně 11 let a poté, 
než byla většina operátorů schopna nabídnout 
služby 4G v celonárodní síti, pak proběhly další tři 
roky – a připomeňme si, že to celosvětově vrcholilo 
teprve před třemi lety.

Telekomunikační operátoři jsou navíc pod určitým 
tlakem, neboť podle posledního vývoje ztrácejí nejen 
na inovativních trzích vlivem růstu rychle se rozvíje-
jících technologických a internetových společností, 
a tak jsou vnímáni i spotřebiteli, ale i v důsledku obav 
z míry návratnosti investic do sítí 5G. 

Většina letošních promo akcí konaných upro-
střed veletržních sálů plných ohebných telefonů 
a displejů virtuální reality byla naplněna sebe-
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vědomým uspokojením z ohlášeného nástupu 
5G. Naproti tomu se však kongres, i přes velkou 
a zdravou debatu významných hlavních řečníků, 
proti očekávání nedobral odpovědi na následující 
dvě otázky související s budoucí rolí operátorů 
v telekomunikacích. 

Jaký vliv má politika na obor 
telekomunikací?
Uniknout politice v době sporu mezi USA a Čínou 
je téměř nemožné. Její vliv je patrný, ale jaká trau-
mata vytvoří v dlouhodobém horizontu, se ještě 
uvidí. Bude zajímavé zjistit, jakým vlivem tato 
politická zátěž na odvětví působí. 

Z aktuálních postojů vlád evropských států lze 
nyní jen stěží odhadovat směr dalšího vývoje 
a mnozí politici i operátoři antičínský sentiment 
zejména pro nedůvěru vůči technologiím společ-
ností Huawei a ZTE prostě nesdílí. Jako příklad 
lze uvést zprávu švýcarského operátora Sunrise 
který na kongresu potvrdil, že Huawei je klíčovým 
dodavatelem pro zavádění jejich služeb 5G ve více 
než 150 městech a vesnicích ve všech kantonech 
Švýcarska.

Tato situace potvrzuje, že Huawei bude do značné 
míry schopen fungovat po celé Evropě, ale s tím, 
že si operátoři budou pro dodávky technologií 5G 
vytvářet vlastní pozici, nebo bude stanoven strop 
čínských dodávek v mixu síťových technologií (UK 
aktuálně uvažuje až 50 %), a to do doby než vlády 
a zejména Evropská komise k potenciálním bezpeč-
nostním hrozbám nezaujmou konkrétní postoj. 

Proč CTO telekomunikací v noci nespí? 
Z dosavadního boomu prodejů smartphonů a nasa-
zení umělé inteligence zatím získávali nejvíce velké 
technologické firmy a internetové společnosti. 
Amazon již nabízí síťové služby založené na veřej-
ném cloudu se softwarem pro firemní zákazníky 
a do dalšího rozvoje a vývoje technologií vkládá 
přes 16 % ze svých příjmů. „Čím dál směřuje Ama-
zon k okraji sítí, tím méně práce zbývá pro tele-
komunikační operátory“, uvádějí v komentářích 
analytici z odborných médií. Obavy tedy spočívají 
v tom, zda operátoři uhájí i něco jiného než svoji 
prapůvodní roli v oblasti koncového připojení. 

V příštích měsících budou desítky operátorů po 
celém světě testovat technologie sítí 5G a plnit si 
tím související vize zítřka. Síťová řešení, na nichž 
budou záviset zásadní aplikace pro masové využití 
v průmyslových oborech však nejsou zatím ani ve 
stavu přípravy. Stojí za tím patrně dvě překážky. Za 
prvé standardy potřebné k zavedení komerčních 
služeb 5G v průmyslových odvětvích nejsou stále 
připraveny. Za druhé odvětví, která by měla výhod 
nových standardů využívat zase nejsou připravena 
na 5G. A regulátor se zkouší dostat k obchodnímu 
modelu a to dříve, než uvolní kmitočty. Všichni 
čekají.

První verze standardu Release 16, s označením „5G 
phase 2,” která již umožní funkcionality vyšší gene-
race, zejména 5G LAN sítě, satelitní konektivitu 
a funkce pro spojení mezi vozidly měla být zmra-
zena již v prosinci minulého roku, ale další zpoždění 
oproti plánu 3GPP 5G znamená, že tato verze bude 

Z aktuálních 
postojů vlád 

evropských 
států lze 

nyní jen stěží 
odhadovat 

směr dalšího 
vývoje...
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dokončena nejdříve do března 2020. To je vzdá-
lená budoucnost a z ní vyplývá obava operátorů 
z nedostatku životaschopných nových služeb. 

„Mluvili jsme s odborníky v oblasti IT, nikoliv však 
s marketingem produktů, což znamená, že máme 
kakofonii různých požadavků a nikdo neví, co je 
skutečná potřeba,“ řekl koncem minulého roku 
CEO DT Timotheus Höttges: „V zájmu posílení 
aktivity se Deutsche Telekom nyní snaží zapojit do 
diskuse o 5G i průmysl, např. chemických látek, 
výroby automobilů a obor zdravotnictví. Cílem je 
definovat požadavky společně a zavést a provést 
je v rámci infrastruktury“.

Podobně jako Deutsche Telekom, se Orange snaží 
překonat setrvačnost tím, že vyzývá ostatní prů-
myslová odvětví, aby s ní na vývoji 5G participo-
valy. Operátor ve spolupráci s finskou Nokií zřídil 
v Paříži zařízení, kde mohou firmy testovat nové 
případy užití technologií 5G, t.j. ověření chování 
systému tak, jak ho vidí uživatel, a zjištění, co by 
to znamenalo pro dohody o úrovni služeb do roku 
2025.

Z pohledu možných řešení jsou zajímavým poku-
sem nově uzavíraná partnerství. Hned v úvodním 
dnu kongresu se k předsedovi představenstva 
Telefóniky Jose Maria Alvarez-Palletovi na pódiu 
připojil generální ředitel Microsoftu Satya Nadella 
a oba potvrdili, že společně využijí dosahu a vyspě-
losti sítí „čtvrté platformy“ Telefóniky a platformy 
Azure AI Microsoftu jako prostředků ke zlepšení 
zákaznických a obchodních operací Telefóniky 
a společného vývoje služeb pomocí AI, blockchain, 
5G a výpočetní techniky. 

Naznačené otázky jen potvrzují úvahy o tom, že 
vývoj, resp. odhalení využitelného způsobu nasa-
zení potenciálně výnosných aplikací 5G v průmy-
slovém segmentu bude v letošním roce jednou 
z priorit odvětví. Doufejme, že se jejich řešení 
dočkáme na MWC 2020. To by v každém případě 
zvýšilo optimismus (čteme: ochotu investovat) 
jejich poskytovatelů.

První den kongresu patřil dodavatelům
Kongres hned v úvodu vyhlásil jednání za počá-
tek éry 5G a nebyly pochyby o tom, že 5G bude 
hvězdným tématem letošní přehlídky. Dodavatelé 
síťových zařízení byli při obhajobě svého tržního 
postavení 5G ve formě a výkonní ředitelé spo-
lečností Nokia, Ericsson a Huawei představili své 
zboží v nejlepším světle. 

Prvním z vystupujících byl generální ředitel 
společnosti Nokia Rajeev Suri. Zdůraznil, že 
jeho firma je jediná, která bude působit ve všech 

zeměpisných oblastech světa. „Společnost Nokia 
přichází na světový kongres jako světový lídr 
v oblasti 5G a v oboru telekomunikací s uceleným 
průmyslovým portfoliem dostupným na všech 
trzích světa“. Nokia má aktuálně uzavřených 22 
smluv na dodávky technologií 5G, např. s operá-
tory Rain, STC, Telecom Egypt a zapojením téměř 
stovky partnerů při tvorbě konceptů a provedení 
zákaznických testů ve všech částech světa. Nokia 
na kongresu zveřejnila podrobnosti o smlouvě 
s firmou Optus v Austrálii, kde společnost Huawei 
a menší čínský konkurent ZTE mají zákaz prodeje 
produktů 5G a rovněž uvolnila informaci o čerstvě 
podepsané pětileté smlouvě s operátorem Cellular 
na rozšíření mobilní sítě 5G technologií napříč 
Spojeným státy.

Ericsson byl v tomto směru rovněž neochvějný 
a vyjádřil přesvědčení, že společně se skandináv-
skými rivaly přispěje k transformaci mobilních sítí. 
„V roce 2019 jsme s dodávkami technologií 5G 
účastni po celém světě,“ řekl CEO Ericsson Börje 
Ekholm. Poněkud neočekávaně, zřejmě vzhledem 
k úspěchu společnosti na americkém trhu uvedl, 
že předpokládá, že první vlna zavádění 5G přijde ze 
Spojených států. V této souvislosti poznamenal, 
že podle globálního výzkumu společnosti Ericsson 
ConsumerLab přejde celá třetina uživatelů chyt-
rých telefonů buď okamžitě, nebo do šesti měsíců 
k poskytovateli služeb, který spustí služby v síti 5G 
nejdříve. Dnes jsou na těchto vedoucích pozicích 
rozvoje 5G největší operátoři USA a Asie.

„Ericsson je s celkem deseti uzavřenými obchod-
ními smlouvami na technologie 5G, mj. se Saudi 
Telecom Company (STC), US Cellular, Etisalat ve 
Spojených arabských emirátech, Telefonica, Zain 
a Ooredoo v Kataru a impozantním počtem 42 
podepsaných MoU s operátory po celém světě pro 
rok 2019 v dobré dodavatelské pozici. „Abychom 
posílili svoji přítomnost na trhu 5G přijala naše 
společnost dalších 4 000 inženýrů do výzkumu 
a vývoje“, řekl. 

Zatímco z předchozího vyjádření je patrné, že 
Ericsson má silné postavení v USA a v Asii, další 
zástupce firmy Arun Bansal je přesvědčen, že 
perspektivy Evropy v oblasti 5G jsou v současné 
době omezovány nadbytečně byrokratickými regu-
lačními rámci a letargickým tempem vyhlašování 
aukcí naléhavě potřebného kmitočtového spektra. 
Evropa tudíž čelí riziku, že se oproti světu opozdí. 

Na závěr kongresu však přišla zpráva, která může 
leccos naznačovat: Ericsson byl v soutěži vybrán 
mobilním operátorem Tele2 Rusia k rozšíření jeho 
sítě zařízením Ericsson Radio System s již připrave-
nou 5G funkcionalitou a v rámci pětileté dohody 
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o modernizaci sítě bude po celé zemi rozmístěno 
více než 50 000 základnových stanic.

Jako poslední představitel z trojice silných zna-
ček vystoupil výkonný ředitel Huawei Consumer 
Business Group Ryan Ding a hned rázně ohlásil: 
„Naše zpráva je následující: V roce 2019 je již 5G 
zapnuto! Pracujme společně, abychom posunuli věci 
dopředu“. 

Vzhledem k bouřlivému roku, kterým společ-
nost Huawei prochází a k aktuální atmosféře na 
MWC nehodlá společnost čekat, až se to přežene. 
Huawei, jako jeden z hlavních sponzorů kongresu 
mezitím využil všechny prostředky na to, aby tyto 
obavy oslabil a se svými rivaly se při této příleži-
tosti osobně setkával.

O šíři produkční řady firmy svědčí i letošní první 
účast všech tři obchodních divizí Huawei – Carrier 
BG, Enterprise BG a Consumer BG. Za světová 
prvenství produktů pro podnikový trh považuje 
divize Enterprise BG komerční Wi-Fi 6 AP, AI přepí-
nač datových center, světově nejrychlejší inteli-
gentní úložiště typu all-flash, OceanStor Dorado 
a první softwarový AI fotoaparát na světě, řady X.

Huawei měl v době konání kongresu potvrzených 
třicet obchodních dohod s osmnácti operátory 
v Evropě, devíti na Středním východě a třemi 
v Asii a Tichomoří. Představeny byly smlouvy 
s operátory Rain, VIVA, Sunrise a STC a podílí se 
na 39 mezinárodních výzkumných a vývojových 

partnerstvích. Společnost již dodala na trh 40 000 
základnových stanic. 

Úvodní nadšení z komerčních úspěchů čínské 
firmy plynoucích z výčtu projednávaných smluv-
ních vztahů poněkud ochladilo vystoupení velké 
oficiální delegace Spojených států. Vysocí předsta-
vitelé vlády Spojených států, ministerstev obrany 
a obchodu a rovněž předsedy FCC se ve vystoupení 
pokusili odradit evropské telekomunikační firmy 
od investic do mobilních technologií 5G výrobce 
Huawei s tím, že jejich implementace jsou poten-
ciální bezpečnostní hrozbu a v tom smyslu varovali 
ostatní vlády před ztrátou případné podpory 
rozvojové pomoci. Zákaz federální vlády USA 
k nákupu zařízení produktů firmy byl však podle 
zprávy ze 7. března výrobcem napaden žalobou 
proti přijatému zákonu u soudu v Texasu, kde sídlí 
americké ustředí společnosti. 

Druhý den patřil hlavně operátorům 
Pokud byl první den věnován vystoupením 
výrobců síťových zařízení, druhý den patřil pře-
vážně provozovatelům sítí. V klíčových vystou-
peních operátorů Vodafone, Deutsche Telekom 
a Orange byly představeny podnikatelské agendy 
s mnoha ubezpečeními o dosažených „světových 
prvenstvích“. 

Tón dne udával, alespoň podle dosahovaných 
výnosů, největší evropský provozovatel Deut-
sche Telekom. Při tiskové konferenci, která se 
uskutečnila na výstavní ploše ubezpečila členka 
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představenstva DT Claudia Nematová přítomné, 
že Evropa při zavádění 5G nezůstane za USA ani 
Asii (což zaznívalo i z mnoha dalších zdrojů v rámci 
MWC 19). DT proto do sítě 5G intenzívně inves-
tuje a potvrdila, že DT aktuálně uskutečňuje živé 
zákaznické testy v sítích 5G v Německu, Rakousku, 
Řecku, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku.

Ve druhém vystoupení se generální ředitel ope-
rátora Vodafone Nick Read v souvislosti s jejich 
plány na evropský rozvoj sítí 5G obšírněji vyjá-
dřil k bezpečnostním otázkám technologií 5G. 
Vodafone byl totiž v posledních měsících hlasitým 
zastáncem společnosti Huawei, a rovněž podle 
jeho vyjádření byl čínský technologický gigant 
nucen se bránit proti řadě nepodložených obvinění 
ze strany USA. Read varoval, že jakékoli pokusy 
o vyloučení společnosti Huawei z evropských 
programů zavádění 5G nebo podněty k retroaktiv-
nímu stažení zařízení ze stávajících sítí 3G a 4G, by 
způsobily katastrofální následky a pro operátory 
v Evropě opoždění výstavby technologií 5G nej-
méně o dva roky. K tomu Read dodal: „To struktu-
rálně znevýhodňuje Evropu. Musíme mít k dispozici 
důkazy, které budou poskytnuty všem evropským 
relevantním orgánům“.

Z představení společnosti Orange vyplynul 
zřetelný tah na dosažení nové hranice, již je 
inteligentní konektivita. „Inteligentní konektivita 
přichází s novými obchodními modely a rozsah 
možností je neomezený: operátoři by měli hledat 
způsoby k získání trvalých vztahů se zákazníky, aby 

tím otevřeli podmínky pro služby zítřka,“ řekl CEO 
Orange Stéphane Richard. Kladl důraz zejména na 
přípravu operátorů na využití potenciálu 5G napří-
klad v oblasti služeb telemedicíny, autonomní 
přepravy a dalších, které si dnes stěží dokážeme 
představit. To souvisí s včasnou přípravou nových 
obchodních modelů.

CEO finské technologické společnosti Nokia 
se později pokusil vyjádřené názory propojit 
z pohledu podnikové politiky a dodal, že v souběhu 
s rozvojem sítí páté generace nastoupí prostředky 
extrémní automatizace, která bude pro budouc-
nost největším základním diferenciátorem. „Jsem 
přesvědčen, že způsob, jakým poskytujeme dnešní 
služby včetně péče o jejich další rozvoj se bude 
muset radikálně měnit. Pro využití komerčního 
potenciálu 5G musí být operátoři mobilních sítí 
připraveni k zásadní změně zejména procesů které 
určují strukturu nákladů“. 

Třetí den na skok mezi stánky zvučných 
značek telefonů. 
Výstavní prostory MWC 19 byly vitrínou mnoha 
vybraných produktů. Recenzí a ocenění je v odbor-
ných médiích nekonečná řada, projděme proto jen 
základ prezentace výrobců přístrojů nejzvučnějších 
značek, později představovaných naživo na stán-
cích výstavy. 

Hned na startu prezentací telefonů si zažertoval 
výkonný ředitel obchodní divize Carriers společ-
nosti Huawei Ryan Ding s názorem, že nástup 

Pro využití 
komerčního 
potenciálu 5G 
musí být operá-
toři mobilních 
sítí připrave-
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určují struktu-
ru nákladů.
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5G v letošním roce vyvolá podstatně větší zájem 
o popularizaci smartphonů 5G než o pokrok tech-
nologické základny mobilní sítě 5G, která nás má 
mnohonásobně rychleji spojovat s obsahem ulože-
ným ve vzdálených datových centrech, Odhad to 
nebyl vzhledem k zaměření veletrhu špatný. 

‘Svět si rozhodně pospíšil, aby předvedl své zbrusu 
nové telefony 109 tisícům návštěvníků, kteří se 
mohli přesvědčit, že letos odhaluje své 5G tele-
fony více dodavatelů než při představení prvních 
telefonů 4G v roce 2011“, řekl Ding, ale mohl však 
dodat, že 5G není primárně o smartphonech.

Zde je rychlý pohled na možné favority: 
Huawei Mate X – Huawei předvedl svůj velmi oče-
kávaný ohebný smartphone s 8palcovým displejem 
a je nutné uznat, že vypadá dobře. Huawei tvrdí, že 
je potenciálním hybatelem streamování mobilního 
obsahu UHD. K dispozici bude v jediné konfigu-
raci s 8 GB RAM a 512 GB paměti za nezvyklých 
2 299 €, tedy cca 60 000 Kč. Do prodeje půjde na 
vybraných trzích v druhé polovině tohoto roku.

Xiaomi Mi MIX 3 – je prémiovým vysunovacím 
telefonem vybavený sadou Snapdragon 845, 
který doplňuje grafický čip Adreno 630. Výpočetní 
výkon telefonu je díky tomu vysoký a to i třeba pro 
3D hry. Při zahájení maloobchodního prodeje Mix 
3 Velké Británii se očekává cena přibližně 500 liber 
v Česku se finální cena odhaduje na 13–15 tisíc Kč. 

Samsung Galaxy S10 5G – tento 5G smartphone 
byl jako těžká váha představen již týden před ote-
vřením MWC19, což umožnilo na přehlídce MWC 
rozvinout otevřenou diskusi. Ohebná obrazovka 
a špičkové specifikace staví telefon do pozice pří-
mého protivníka Mate X z dílny Huawei. Samsung 
sice ještě neuvedl jeho maloobchodní cenu, ana-
lytici však varují potenciální zákazníky, aby oproti 
těm největším značkám neočekávali příliš mnoho 
změn. 

ZTE Axon 10 Pro 5G – po krušném období restrikcí, 
kterým v posledních 12 měsících čelil i ZTE přichází 
firma s telefonem Axon 10 Pro 5G s čipovou sadou 
Qualcomm Snapdragon 855. Vývoj cílil na inteli-
gentní služby poskytovaných uživatelům v rámci 
komplexních aplikovatelných scénářů s propojením 
5G s produkty IoT. ZTE ještě musí potvrdit, kolik 
bude stát, což nastane při zahájení prodeje ve 
Velké Británii ve druhé polovině roku 2019. 

Apple iPhone 5G – je fér říci, že Apple na trhu 
s mobilními telefony doprovodil svůj propad na 
propadu trhu mobilních telefonů od opojných 
dob telefonu iPhone 6 chytrým sloganem s tím, 
že Apple „není v žádném spěchu“, aby dostal 5G 
telefon na trh, což však nemůže pomoci pocitu, že 
jejich podíl na trhu bude i nadále klesat. Ředitelé 
společnosti Apple totiž nedávno oznámili novi-
nářům v The Verge , že se nedomnívají, že iPhone 
kompatibilní s 5G by dodali na trh do poloniny 
roku 2020. Vypadá to tedy, že ztráta Apple se 
proměňuje na zisk Huawei a Samsung. 

... 5G není  
primárně 
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V souvislosti s uvedenými informacemi výrobců 
o výbavě telefonů nelze přeskočit vystoupení, 
kterým americký výrobce Qualcomm v Barceloně 
představil trhu svůj nový čipset Snapdragon X55, 
který je kompatibilní se všemi komerčně využíva-
nými kmitočtovými pásmy spektra. Čipová sada 
umožňuje dynamické sdílení spektra sítěmi 4G 
a 5G, a umožní rychlosti stahování 7 Gbit/s a rych-
lost uploadu 3 Gbit/s v síti 5G nebo stahování 
rychlostí 2,5 Gbit/s ve stávající síti LTE. 

5G není náboženství
V atmosféře posledního a tudíž bilančního dne 
letošního kongresu poněkud zanikla zpráva, která 
má posunout perspektivu telekomunikací o mnoho 
kroků za 5G. 

Tuto zprávu vyslal prostřednictvím sociálních 
sítí v průběhu konání kongresu prezident Donald 
Trump. Vyzývá v ní americké operátory, aby 
v telekomunikacích nezůstali pozadu, k čemuž není 
důvod. „Chci v usa co nejdříve 5g a dokonce i 6g 
technologii,“ napsal Trump ve tweetu a vyzval 
operátory, aby změnili své tempo. To se následně 
neobešlo bez důkladných posměšků a mělo se 
vlastně přejít s úsměvem. 

Ale pár dní poté, co Donald Trump o šesté generaci 
tweetoval se ukázalo, že nečekaně získal důležité 
spojence. Finští vědci totiž dosvědčili, že měl důvod 

dávat kongresu najevo, že by práce na tomto plánu 
mohly být zahájeny už v roce 2019.

Zatím však tomu, co se nazývá 6G nic nenasvědčo-
valo. Skupina 3GPP, která standardy bezdrátových 
síťových technologií tvoří, zahájila práce na stan-
dardech 5G už v roce 2011 a dosud je ještě nedo-
končila. Výzkumníci ve Finsku však přišli s tézí, že 
se 6G musí začít síťově formovat nejpozději v roce 
2030. Téze nastolují čtyři pozoruhodně převratné 
trendy vývoje. 

Za stěžejní byl na osmileté období 2018–2026 
vybrán high-tech projekt „6Genesis“, jehož řeše-
ním byla pověřena finská Univerzita Oul, která se 
řadí v oblasti radiového přístupu mezi tři nevý-
znamnější univerzitní pracoviště.

Finská vláda již prostřednictvím Finské akademie 
poskytla startovní částku ve výši 25 milionů eur. 
Zaregistrovalo se pět spoluzakladatelů včetně 
společnosti Nokia. Celkové financování projektu, 
včetně příspěvku těchto partnerů, dalších národ-
ních grantů a grantů EU, plus dotace z finské 
akademie činí 251 milionů EUR.

A pro nedůvěřivé upřesnění: byla publikována 
zpráva, že se první 6G Wireless Summit uskuteční 
v horském středisku finského Laponska Levi ve 
dnech 24. – 26. března 2019. 

„Chci v usa 
co nejdříve 
5g a dokonce 
i 6g techno-
logii,“ napsal 
Trump...
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Téma sítí páté generace v posledních 
dnech rezonuje mobilním světem. Jak 
vnímáte tuto problematiku Vy?
Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie 
diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající 
spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále 
dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby 
naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. 
To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 
5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 
1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny 
zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překra-
čují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu 
je třeba koukat se dopředu.

Co přinese 5G zákazníkům oproti LTE?
Už mnohokrát jsem slyšel, že přechod od LTE k 5G 
není revoluce, ale jedná se o evoluci. Já tento názor 
nesdílím. Je pravdou, že sítě 2G, 4G a 5G budou 
v naší konzervativní Evropě koexistovat ještě 
mnoho let, nicméně služby, které budou operá-

toři schopni přes 5G nabídnout, revoluční určitě 
budou. Mobilní síť jako taková dozná zásadních 
změn z pohledu topologie, hustoty vysílačů i jejich 
připojení do přenosové sítě.

Jaké služby máte konkrétně na mysli?
Obecně se hovoří o virtuální a rozšířené realitě, 
autonomních automobilech, přenosech z dronů 
a jejich řízení, robotizaci továren, chirurgii na 
dálku, diagnostice a různých telemetrických 
měřeních. Já osobně věřím ve virtuální a rozší-
řenou realitu, obrazové přenosy z pohyblivých 
zařízení a internet věcí. Během několika let bude 
50% zařízení ve vaší domácnosti komunikovat 
přímo s mobilní sítí, na sobě budete mít oble-
čení, které bude hlásit životní funkce a vašeho 
mazlíčka bude venčit dron. Trochu přeháním, ale 
těším se na to. Co se týče robotizace a chirurgie 
na dálku, raději bych zvolil jiný typ konektivity. 
Auta budou také doufám brzdit, i když nebude 
k dispozici pokrytí.

Jak se staví 5G?
Ing. Petra Holého Ph.D.  se ptá Svatoslav Novák

Rozhovor
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Co budou podle vás hlavní problémy při 
budování sítí páté generace?
Paradoxně to není a nebude technologie jako 
taková, ale hlavním problémem bude návratnost 
investic do sítí. Při dnešním tlaku na snižování 
cen a navyšování datových limitů to bude hodně 
problematické. Ze síťového pohledu to je zejména 
nutnost připojovat vysílače optickými vlákny. 
Mluvím v přítomném čase, protože tímto směrem 

jdou všichni operátoři na celém světě. Jedná se 
o tzv. FTTS (fiber to the site). Pokládání optických 
kabelů je legislativně, realizačně i finančně dost 
složité. Krom toho tady vnímám jeden zásadní 
rozpor. Posledních 15 let se telekomunikační tech-
nologie masivně centralizují. Nicméně, abychom 
byli schopni dosahovat výše zmíněných vlastností 
jako je odezva 1ms, bude nutné vysouvat některé 
funkcionality blíže ke koncovým vysílačům. Další 

Obr. 1, 2, 3 a 4 
Ukázky první 
instalace systému 
5G společnosti 
CETIN v Kolíně
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Ing. Petr Holý Ph.D. vystudoval fakultu aplikovaných věd v Plzni, obor Matematicko-fyzikální inženýrství, postgraduální studia 
v centru částicové fyziky ve Švýcarsku CERN. Pracoval na různých pozicích ve společnosti T-Mobile, 1999-2016, z toho ve vyšším 
managementu od roku 2008. Dnes působí ve společnosti CETIN na pozici Ředitel provozu sítí.

pastí určitě bude nutnost zahušťování mobilní sítě 
a využití takzvaných mikro vysílačů. V současných 
sítích je hustota vysílačů přímo úměrná počtu 
obyvatel, které pokrývají. Logicky je tedy nejvyšší 
hustota v Praze s průměrnou vzdáleností 300 až 
400 metrů, na venkově to pak jsou jednotky až 
desítky kilometrů. To ovšem pro vysoké přenosové 
rychlosti 5G nebude stačit a bude nutné síť zahus-
tit pomocí menších vysílačů. Začnou se využívat 
maskované antény na fasádách, mikro vysílače na 
sloupech veřejného osvětlení, čekárnách veřejné 
dopravy, popřípadě na reklamních poutačích. 
Dokonce jsem viděl koncept vysílače v kanálu 
kanalizace, ale nedovedu si představit, že by to 
mohlo fungovat. S hustotou takových vysílačů se 
v některých místech dostaneme určitě pod 100m. 
Každé takové zařízení bude třeba připojit do zbytku 
sítě a také připojit k napájení. Jak říkám, z pohledu 
topologie, to bude revoluce.

Ve světě se již objevují první komerční instalace 
5G. Jedním z takových průkopníků je finský 
operátor Elisa s instalací ve městě Tampere. 
Ovšem jediný reálný případ využití této tech-
nologie pro zákazníky, o kterém jsem slyšel, je 
monitoring migrace a zdraví sobů. Vzhledem 

k tomu, že nemají plošné pokrytí 5G, jedná 
se určitě o NbIoT na síti 4G. I my v Čechách 
máme takové Tampere. Společně s operátorem 
O2 jsme v Kolíně vybudovali ultrarychlou síť, 
která umožňuje teoretické rychlosti až deseti 
násobně vyšší než v standardní LTE sítě. Spojili 
jsme většinu frekvenčních pásem, které má O2 
zakoupené, a s použitím nejnovějších techno-
logií, včetně připojení všech vysílačů optickým 
kabelem, může již dnes zákazník zjistit, jak bude 
5G v budoucnu chutnat. Musí k tomu ovšem mít 
dostatečně výkonný mobilní telefon, jako napří-
klad Samsung GALAXY S9.

Vybudovat síť 5G na zelené louce? To je sen kaž-
dého operátora. Zvolit ideální design, instalovat 
nejnovější technologii a nezatěžovat se interope-
rabilitou s ostatními generacemi sítí. Nicméně 
ekonomicky si takový případ neumím představit. 
Mobilní síť totiž není jen radiová část, ale obsa-
huje i transportní síť, páteřní síť a různé podpůrné 
systémy nutné k aktivaci služeb pro zákazníky, 
a v neposlední řadě nepřetržité dohledy. I přes veš-
keré virtualizace, orchestrace a automatizace, musí 
fyzicky síť existovat. Tohle všechno vybudovat by 
bylo finančně velmi náročné. 

Začnou se 
využívat 

maskované 
antény na 
fasádách, 

mikro vysílače 
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Uživatelé 5G
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Konzultace

Pomůžeme vám správně svítit!

HiTES CE s.r.o. – konzultace, návrhy, dodávky, implementace a servis 
technologií pro moderní optické sítě (GPON, DWDM, IP).

Návrhy

Dodávky

Implementace 

Servis

HiTES CE s.r.o.
K Červenému dvoru 25a/3269
130 00  Praha 3, Czech Republic
Tel.: +420 242 418 331

Provozovna Prostějov
Olomoucká 116a
796 01 Prostějov
Tel: +420 582 307 411

info@hites.cz 
www.hites.cz
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V současné době probíhá první fáze zavádění mobilních 
technologií se souhrnným označením 5G. Vzhledem k tomu, 
že se k IoT připojuje stále více zařízení, sítě 5G nabízí způsob, 
jak spolehlivě zvládnout významné navýšení připojených 
zařízení, což současné sítě nedokáží. Již nyní je jasné, že 
mobilní sítě 5G významně změní interakce, které máme se 
svým blízkým okolím i vzdálenými lokacemi, a bude naše 
životy ovlivňovat mnoha různými způsoby, které nemusí být 
v některých případech na první pohled zřejmé.

Mobilní sítě 5G jsou definovány prostřednictvím tří klíčových 
výkonnostních ukazatelů: 
–  maximální přenosová rychlost vyšší než 10 Gb/s pro zdoko-

nalení mobilní širokopásmové přípojky;
–  počet připojených zařízení na km2 větší než 1 milion zaří-

zení, aby bylo možné zajišťovat masivní objem komunikace 
M2M; 

–  latence nižší než 1 ms pro zajištění spolehlivé komunikace 
M2M.

Cílem aplikací, které byly vyvinuty pro využití těchto nových 
sítí 5G, je oslovit všechny aspekty lidského života – nejen 
mobilní komunikace. Podle IHS Economics se technologie 

5G stanou hybnou silou, která z mobilní technologie učiní 
obecně využívanou technologii (General Purpose Techno-
logy, GPT) s očekávaným ekonomickým přínosem ve výši 
12,3 bilionů USD. Tabulka 1 ukazuje přínosy 5G v různých 
odvětvích. Aby se z mobilní technologie stala GPT, musí být 
využívána ve všech v průmyslových odvětvích, inspirovat 
nové technické inovace a mít potenciál změnit společnost.

První aplikace 5G: virtuální a rozšířená realita
První část Etapy 1 schvalování standardu 5G byla dokon-
čena v prosince 2017 (obr. 1). I když bude ještě několik let 
trvat, než se sítě 5G začnou široce zavádět, již dnes můžeme 
vidět některé inovativní aplikace. Výborným příkladem jsou 
Zimní olympijské hry, které proběhly v únoru letošního roku, 
kde společnosti Intel, Korea Telecom a Samsung úspěšně 
demonstrovaly technologie 5G. Tyto společnosti instalovaly 
na zimním stadionu pro krasobruslení 100 kamer, aby si 
diváci mohli vyzkoušet aplikaci virtuální reality a zažít pocity, 
jako kdyby skutečně byli na ledě. Při běžeckých závodech 
lyžařů byla představena také aplikace rozšířené reality, kdy 
přenos ze sjezdového lyžování byl v reálném čase doplněn 
biometrickými údaji, jako je srdeční tep, a statistikami, jako 
je rychlost. Virtuální a rozšířená realita jsou dvě z nejčas-

Pohled na budoucnost 5G
Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou součástí našich každodenních 
životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od nositelných zařízení přes spotřeb-
ní elektroniku a automobily až po výrobní stroje – vybaveno připojením k Inter-
netu, což stimuluje rychlý rozvoj Internetu věcí (IoT). Aby bylo možné uspoko-
jit poptávku a požadavky na připojení, je třeba možnosti mobilních sítí neustále 
rozšiřovat.

Jaroslav Hrstka
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těji využívaných aplikací 5G. Příklady z letošních 
Zimních olympijských her ukazují, že v budoucnu 
budou k dispozici úplně nové způsoby sledování 
sportovních pořadů, které dokáží diváky mnohem 
více vtáhnout do děje.

Sledování sportovních pořadů z obývacího pokoje 
s 360stupňovým výhledem je samozřejmě super, 
ale aplikace virtuální reality by mohly významně 
přispět také v oblasti vzdělání a zdravotní péče. 
V článku [2] na cnn.com vysvětluje Katy Scott, jak 
lze realizovat manuální ovládání pomocí speci-
álních haptických rukavic a přenosu 5G s nízkou 
latencí, což umožní přenos dotyku přes mobilní síť. 
Lékaři by tak mohli např. provádět virtuální ope-
race v reálném čase. Díky nízké latenci 5G bude 
také možné vyvinout nástroje pro výuku, aby se 
lékaři i ve vzdálených lokalitách mohli učit novým 

dovednostem a snadněji přenést nové činnosti 
do svalové paměti. Tyto nové způsoby získávání 
znalostí a dovedností mohou revolučním způso-
bem ovlivnit oblasti vzdělávání zahrnující studenty 
v podstatě jakéhokoli věku.

Vozidla s autonomním řízením
Nápad přenášet úplný 360stupňový pohled na 
svět přes mobilní síť nabízí zajímavé možnosti 
rovněž pro vozidla s autonomním řízením. Sou-
časná vozidla s autonomním řízením využívají pro 
zachycení 360stupňového pohledu kombinaci 
kamer a různých senzorů. Výstupní data jsou 
následně zpracována a využita pro řízení vozidla. 
V budoucnu budou vozidla s autonomním řízením 
potřebovat nejen tyto údaje, ale také možnost 
vzájemné komunikace. Sítě 5G budou umožňovat 
sdílení dat o životním prostředí, předávání zpráv 

Průmyslové odvětví
Zdokonalený 
broadband

Masivní IoT
Kritické 
služby

5G přínosy 
[mld. USD]

Podíl přínosů

Zemědělství, lesnictví, rybolov 510 6,4

Umění a zábava 65 3,5

Stavebnictví 742 4,7

Školství 277 3,5

Finance a pojištění 676 4,6

Zdravotnictví a sociální péče 119 2,3

Pohostinství 562 4,9

Informatika a komunikace 1 421 11,5

Výroba 3 364 4,2

Hornictví a těžba 249 4,1

Profesionální služby 623 3,7

Veřejné služby 1 066 6,5

Reality 400 2,4

Přeprava a skladování 659 5,6

Energie, voda, plyn, teplo 273 4,5

Velkoobchod/maloobchod 1 295 3,4

Celkem [mld. USD] 4 400 3 600 4 300 12 300 Průměr:  4,6 %

žádný dopad           vysoký dopad

Tabulka 1  
Přínosy 5G 
v různých odvětvích

Zdroj:  
IHS Economics  
2016

2016 2017 2018

Q4 Q1 Q4Q2 Q3 Q1 Q4Q2 Q3

5G První studie 5G Etapa 1 – Non-Standalone NR

5G Etapa 1 – Standalone NR

5G vývojové studie pro Etapu 2

Non-Standalone
Využívá LTE páteřní síť  
a RAN pro instalaci malých buněk 5G.

Standalone
Páteřní síť a RAN jsou 5G.

Produkty 5G podporují buď NG NR nebo 
přístup přes 5G CN, anebo obojí.

Obr. 1   
Etapy standardizace 
5G
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a díky komunikaci s vozidly významně přispět 
k „inteligentnímu dopravnímu provozu“. Některá 
data mohou být v závislosti na hardwarovém vyba-
vení zpracována přímo ve vozidle, některá budou 
pro další zpracování streamována do základnové 
stanice. Avšak bez ohledu, kde nakonec budou 
data zpracována, klíčem k vytvoření bezpečného 
a spolehlivého automobilu je nízká latence sítí 5G.

Odborníci ze Světového ekonomického fóra a Busi-
ness Insider předpovídají, že vozidla s autonomním 
řízením budou mít obrovský vliv na ekonomiku 
a změní způsob, jak budeme cestovat z jednoho 
místa na druhé. V budoucnosti lze očekávat 
postupný přechod od osobního vlastnictví vozidel 
k větší závislosti na přepravě ve vozidlech s auto-
nomním řízením v rámci služeb jako Lyft nebo Uber. 
Tento způsob přepravy díky využívání společného 
vozového parku by mohl snížit počet vozidel na 
silnicích (a tedy i emise CO2) a současně svým uživa-
telům nabídnou celkově levnější způsob dopravy. 
Nicméně, společnosti budou muset učinit obrovské 
investice do nákupu vozidel a vybudovat 5G infra-
strukturu s dostatečným pokrytím, aby bylo možné 
plně obsloužit městské i venkovské oblasti.

Průmyslový Internet věcí
Jak je připojováno stále více komerčních zařízení, 
nabývá na důležitosti průmyslový Internet věcí 
(IIoT). V inteligentních továrnách budoucnosti 
budou všechny stroje vzájemně propojeny, aby 
mohly komunikovat mezi sebou i se svými lid-
skými operátory. Lidé mohou využívat data IIoT ve 
spojení s rozšířenou realitou, pro zobrazení stavu 
práce a vytížení stroje v reálném čase a využívat 
poskytovaných doporučení, když dojde k nějakým 
problémům. V inteligentních továrnách budouc-
nosti nejsou lidé z výrobního procesu vyloučeni, 

ale i díky technologiím 5G pracují v bezproblémové 
symbióze se stroji.

Závěr
Toto je pouze několik příkladů z možných oblastí 
využití sítí 5G. Inženýři a vědci každým dnem 
vymýšlí další nové inovativní aplikace. Než se 
však 5G stane GPT, čeká nás ještě spousta práce. 
Dodávky této technologie na trh vyžaduje ino-
vace ve výrobních a testovacích metodikách. Je 
třeba investovat do nové infrastruktury a zavést 
nové vládní předpisy. A po celou tu dobu se 5G 
bude dále vyvíjet. Jak už bylo zmíněno, první 
etapa standardizace byla dokončena v prosinci 
2017. Druhá část etapy 1 standardizace 5G New 
Radio měla být dokončena v polovině roku 2018. 
Druhá etapa by pak měla být dokončena v roce 
2020. Oblasti zájmu a budoucí studijní oblasti 
pro 5G New Radio budou zahrnovat komunikaci 
mezi vozidly, koexistenci a licencovaný přístup 
k nelicencovanému spektru, a integrovaný přístup 
optické připojení základnových stanic a vzdá-
lených rádiových jednotek. Zatímco probíhá 
první fáze komerčního zavádění sítí 5G, pokračují 
současně další výzkumné a vývojové práce, které 
by měly trvat ještě několik let. Nyní, jak se výzkum 
začíná zaměřovat na komercializaci, můžeme vidět 
i první praktická využití 5G. Tyto nové aplikace 
a možnosti budou mít vliv na mnoho aspektů 
moderního života, 5G představuje světlou budouc-
nost digitálního světa a současně nabízí obrovský 
ekonomický potenciál.

Článek by zpracován podle materiálu společnosti 
National Instruments.

LITERATURA
[1] A Look at the Future of 5G, National Instruments 2018.
[2]  Scott, K.: How 5G could change everything from music to 

medicine. CNNMoney February, 2018.

Obr. 2  Zařízení True VR od společnosti Intel na 
ZOH 2018

Obr. 3  AR a připojené zařízení bude nedílnou 
součástí Inteligentních továren

Inženýři 
a vědci každým 

dnem vymýšlí 
další nové 
inovativní 

aplikace.



1  |  2 0 1 9  |  4 5

Ve dnech 13. a 14. března proběhla v Amsterdamu jedna 
z největších konferencí týkající se optických telekomunikací, 16. 
ročník FTTH CONFERENCE 2019. Jde o vlajkovou akci asociace 
FTTH COUNCIL EUROPE, jejímiž  členy jsou i některé české 
firmy. V Amsterdamu jste mohli vidět MICOS TELCOM, KDP 
a DURA-LINE.

Střípky z Amsterdamu 

Z Amsterdamu,  
Svatoslav Novák

Obr. 1 
USA –  
PLP Performed 
Product

Hlavní téma konference vystihoval slogan: „We 
connect technology, policy and finance“. Prezident 
konference Ronan Kelly, který před více než rokem 

poskytl rozhovor pro náš časopis, jasně prezentoval 
rozvoj „optiky“, která významně přispívá k prospe-
ritě Evropy. Situace je však velmi rozdílná v růz-
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ných zemích. Z logiky věci však vyplývá, že prospe-
rita Evropy neznamená stejnou prosperitu v každé 
členské zemi. Mnoho zemí, mezi které bohužel 
patří i Česká republika, musí hodně dohánět, aby 
dosáhla cílů, které si EU nastavila, a které by měly 
být srovnatelné s nejvyspělejšími zeměmi světa. 
Druhou stranou mince jsou investiční náklady 
a efektivita, s níž by se měly sítě nových gene-
rací budovat, tak aby kýžený cíl nebyl dosažen za 
jakoukoli cenu. A tím se také konference zabývala.

Graf (obr. 2) vyjadřuje hustotu FTTH (optika do 
domácnosti) a FTTB (optika k budově) pro různé 
země Evropy.

Hlavním středobodem celé konference byla konver-
gence fixních a mobilních komunikací v návaznosti 
na standard mobilního přenosu dat 5G. Samozřejmě 
nejde jen o výstavbu robustní optické sítě, která 
bude zajišťovat rychlé a kapacitně velké datové toky 
pro koncové technologie 5G, ale jde také o celý 

Obr. 3 
Scénář nových slu-
žeb poskytovaných 

na sítích 5G. 

Zdroj: ftthcouncil

Obr. 2 
Hustota FTTH a 
FTTB pro různé 

země Evropy.

Zdroj: ftthcouncil
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doplňkový systém bilionů senzorů zajišťující nové, 
řekněme ošklivě, SMART služby.

Ve čtvrtek 14.března byla udělena vůbec první cena 
Charles Kao Award, pojmenovaná po profesorovi 
sirovi Charles Kuen Kao, držiteli Nobelovy ceny, 
který v minulém roce zemřel. V tomto prvním 
ročníku byla udělena cena Gregovi Mesch, gene-

rálnímu řediteli a zakladateli britské společnosti 
CityFibre. Cena byla udělena za mimořádný přínos 
v urychlení budování optických sítí a za vytvo-
ření skutečného operátorského konkurenčního 
prostředí.

Příští ročník FTTH CONFERENCE 2020 se usku-
teční 21. až 23.dubna 2020 v Berlíně. 

Obr. 4 a 5 
České firmy na 
FTTH COnFERENCE 
2019

Obr. 6 
Jedna z konferencí 
týkající se konve-
gence pevných a 
mobilních sítí v sou-
vislosti s 5G. Optika 
je základem 5G.
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Jednotná ICT infrastruktura
Základem pro vybudování tzv. chytrého regionu a rozvoj 
chytrých moderních technologií je vybudování jednotné 
ICT infrastruktury a elektronizace veřejné správy. 
V současné době má každá příspěvková organizace kraje 
vlastní ICT infrastrukturu s vlastním internetovým připo-
jením, včetně systému služeb a zálohování dat. Přičemž 
mnohdy se jedná o dosti zastaralé a nevyhovující řešení. 
Výměna dat mezi jednotlivými subjekty je z důvodu 
negarantovaného přenosu problematická a aplikace 
citlivé na zpoždění (audio, video služby) nemají dostateč-
nou kvalitu přenosu přes Internet. Současný stav infra-
struktury Krajskému úřadu MSK umožňuje poskytovat 
pouze některé služby příspěvkovým organizacím v dosta-
tečné kvalitě. 

Vybudováním páteřní datové infrastruktury (Vysoko-
rychlostní datová síť, VDS) propojující kraj a všechny jeho 
příspěvkové organizace s vysokým nárokem na budoucí 
kapacitu pro přenos dat je hlavním strategickým cílem 
Moravskoslezského datového centra a také nezbytným 
předpokladem pro poskytování inovativních řešení on-line 
služeb a produktů. Jedná se o jednotné systémové řešení, 
které umožní rychlou výměnu informací mezi jednotlivými 
subjekty v kraji (obce, obce s rozšířenou působností, složky 
integrovaného záchranného systému, KÚ MSK, zdravotnická 
zařízení, sociální zařízení, školy atd.), videokonference a hla-
sové služby apod. 

Rozvoj zdravotní informatiky je obecným tren-
dem i nutností
Vysokorychlostní datová síť, jak předpokládáme, najde své vyu-
žití především ve zdravotnictví. Strategické záměry odboru zdra-
votnictví jsou v současnosti, vzhledem ke stávajícím komunikač-
ním sítím, na hranici realizovatelnosti. Pro zajištění všech cílů je 
vybudování VDS nutností. Cíle zdravotnického odboru zahrnují 
mimo jiné elektronizaci zdravotnictví a procesů ve zdravotnictví, 
centralizaci správy bezpečnostních incidentů, centralizaci správy 
identit uživatelů, centralizaci správy FireWallu atd. Za vším stojí 
snaha usnadnit pacientům všechny úkony spojené se zdravot-
nickými zařízeními. Od cesty k lékařům, přes kvalitní a bezpečný 
přenos zdravotnické dokumentace, zkvalitnění služeb během 
pobytu v zařízeních, snížení byrokratické zátěže až po rozvoj 
vyšetření lékařem na dálku pro sociální zařízení. 

Očekávaný dlouhodobý přínos VDS
K hlavním očekávaným přínosům VDS bude patřit: zvýšení 
kapacity, rychlosti, dostupnosti a kvality ICT infrastruktury 
pro obyvatele a podnikatelské subjekty v Moravskoslezském 
kraji; kvalitní páteřní infrastruktura s vysokým nárokem na 
kapacitu pro přenos dat, grafiky, zvuku a videí, které jsou 
nezbytné pro poskytování inovativního řešení on-line služeb 
a produktů; vyšší efektivita veřejných i soukromých služeb; 
digitalizace veřejné správy, automatizace a rozšíření varia-
bility využití datové sítě pro koncové uživatele a vývojáře. 
V ideální případě si tak v budoucnu budou lidé schopni zařídit 
většinu úředních záležitostí z pohodlí domova.

Vysokorychlostní datová síť jako 
jeden z pilířů chytrého regionu MSK
Moravskoslezské datové centrum bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslez-
ského kraje v roce 2018, aby přispělo k rozvoji tzv. chytrého regionu. Cílem pro-
jektu je vybudování vysokorychlostní datové sítě, která zajistí rychlé a bezpeč-
né síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 objekty. 
MSDC na tomto projektu momentálně usilovně pracuje, aby se občané brzy do-
čkali zkvalitnění služeb a života v regionu.

Mgr. Jiří Matěj, ředitel příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum
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Informační servis

EU  Počet evropských účastníků s optickým přístu-
pem vzrostl do září meziročně o 16 % a do roku 

2025 má dosáhnout dvojnásobku. Počet účastníků 
FTTH / FTTB v Evropě vzrostl podle nejnovějších údajů 
Idate pro FTTH Council Europe meziročně k září 2018 
o 15,7 procenta na více než 59,6 milionu. FTTH Council 
uvedl 14. března na své výroční konferenci v Amster-
damu, že očekává do roku 2025 nárůst počtu účastníků 
na 168 milionů. 

EU  Optické připojení by mělo do roku 2025 využívat 
téměř 6 z 10 uživatelů vysokorychlostních slu-

žeb. Počet uživatelů s pevným vysokorychlostním připoje-
ním na světě se zvýší do roku 2025 ze současné 1 miliardy 
na 1,2 miliardy, uvádí zpráva Point Topic a Broadband 
Forum. Poté, co bylo na konci září 2018dosaženo milníku 1 
miliardy, bude trh pokračovat v růstu až do roku 2025, a to 
především díky požadavkům na zrychlení přístupu a ros-
toucímu zájmu na rozvíjejících se trzích.

EU  Výstavba konvergované sítě 5G by mohla ušetřit 
více než 90 % nákladů – studie pro kongres FTTH 

v Amsterodamu. S pečlivým plánováním by operátoři 
podle studie společnosti Comsof pro FTTH Council Europe 
mohli při budování sítě s vlákny podstatně ušetřit. Analý-
zou různých scénářů studie dospěla k závěru, že pokud se 
při plánování sítě FTTH předpokládá síť FTT-5G ( vlákno do 
5G antény / základnové stanice), rozsah úspor nákladů sítě 
FTT-5G v důsledku konvergence může dosáhnout 65 až 96 
procent. Extra investice potřebné pro připravenost sítě na 
5G by pak byly v rozsahu mezi 0,4 % až 7,2 %.

EU  BEREC zveřejňuje pokyny pro komunikaci uvnitř 
EU. (BEREC)Od 15. května 2019 nesmí maloob-

chodní cena (bez DPH) účtovaná zákazníkům při regu-
laci komunikací uvnitř EU překročit 0,19 EUR za minutu 
za volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Nová pravidla pro 
omezení maloobchodních cen pro komunikace v EU (pevná 
a mobilní volání a SMS) jsou zavedena nařízením EU (EU) 
2015/2120 v platném znění),. BEREC k tomu vydal pokyny 
BoR (19) 51, které obsahují obecná ustanovení (oblast 
působnosti nařízení, alternativní sazby, intervaly účtování 
atd.), 

EU  Evropský parlament vyzývá EU k akci proti čínské 
bezpečnostní hrozbě 5G. Evropský parlament při-

jal usnesení vyzývající EU k akci v oblasti potenciálních bez-
pečnostních hrozeb z rostoucí technologické přítomnosti 
Číny v EU. Poslanci chtějí, aby Evropská komise a státy EU 
vypracovaly pokyny, jak řešit případné kybernetické hrozby 
a zranitelnost při pořizování zařízení 5G, a žádají o využití 
agentury pro bezpečnost sítě Enisa, která by vyvinula sys-
tém certifikace zařízení.

EU  Mezinárodní spotřebitelské organizace vyzývají 
Apple a Google ke změně v app stores. Konsor-

cium 27 spotřebitelských organizací pod vedením Nizozem-
ska a Norska požaduje, aby Apple a Google provedly změny 
ve svých app stores, tak, aby lidé mohli snadněji zjistit, 
jak jsou jejich osobní údaje používány. Je to poprvé, kdy se 
takto spojilo tolik spotřebitelských organizací. V případě, 
že by tyto společnosti požadované změny neprovedly, 
příslušné orgány by uvalily sankce. 

EU  USA vyslaly Berlínu první jasné varování kvůli 
váhavému postoji k Huawei. (The Wall Street 

Journal) Pokud se Německo rozhodne využívat technologie 
čínské společnosti Huawei při budování sítě 5G Spojené 
státy budou prý s Berlínem sdílet méně zpravodajských 
informací. Ze strany Washingtonu jde o první explicitní 
varování Německa kvůli jeho opatrnému postoji vůči 
Huawei, píše list The Wall Street Journal. Toto varování 
reaguje na slova německého ministra hospodářství Petera 
Altmaiera z předchozího dne, který uvedl, že Německo 
nechce zakázat používání technologií Huawei v sítích páté 
generace. Altmaier však doplnil, že Berlín upraví legislativu 
tak, aby zajistil bezpečnost a důvěryhodnost použitých 
komponent. Německý telekomunikační regulátor, Bun-
desnetzagentur(BNetzA) již zveřejnil řadu bezpečnostních 
požadavků, kterými se má zavádění 5G řídit. 

EU  Britští představitelé doporučují omezení čínských 
dodávek zařízení pro mobilní sítě 5G. (The Tele-

graph) Záměrem britské vlády je stanovení stropu čínských 
dodávek v mixu technologií operátorům mobilních sítí 5G. 
Navrhovaný strop činí 50 %, uvádí The Telegraph.

EU  Vodafone UK varuje, že zákaz zařízení společnosti 
Huawei zpomalí zavádění systému 5G. (BBC 

News) Vodafone vydal veřejné varování, že zákaz používání 
síťových zařízení společnosti Huawei bude mít za následek 
opožděné zavádění systému 5G a pro operátora a Velkou 
Británii vyžádá obrovské náklady, uvádí BBC News.

 Novela o e-komunikacích může ohrozit kyber-
bezpečnost. (ČIA) Navrhovaná novela zákona 

o Vojenském zpravodajství a úprava zákona o elektronic-
kých komunikacích může ohrozit zajištění kybernetické 
bezpečnosti sítí poskytovatelů internetového připojení. 
Řešení představované novelou může mít ve většině případů 
zásadní negativní dopady na zajištění ochrany osobních 
údajů, komunikaci a soukromí uživatelů internetu. Informo-
vala o tom ICT UNIE.

 Český premiér posuzuje „nadměrné“ ceny mobil-
ních dat. Český premiér Andrej Babiš pokračuje 

v jednáních se zástupci tří českých operátorů T-Mobile, 
O2 a Vodafone o tom, co jsou podle vlády nadměrné ceny 
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mobilních dat. Setkání bylo nepřímým pokračováním 
rozsáhlé analýzy velkoobchodního trhu, kterou nedávno 
zveřejnil regulátor ČTÚ. Regulátor zjišťuje, že provozovatelé 
jednají v tiché dohodě a nekonkurují, jak tomu bylo v roce 
2012 před tarifní „revolucí“ mobilních operátoru.

 Zákon o digitální službě má podporu Poslanecké 
sněmovny. (ČIA) Zástupci poslaneckých klubů 

podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona 
o právu na digitální službu v následujícím období v Posla-
necké sněmovně PČR (PSP) a zavazuje všechny aktéry ke 
spolupráci. Norma má podporu všech politických stran 
i premiéra Andreje Babiše (ANO). Na základě zákona stát 
svým občanům zaručí možnost komunikovat s úřady čistě 
elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí. Informovali 
o tom Piráti.

 ČTÚ: Varování NÚKIB nebrání aukci v pásmu 
700 MHz a 3,5 GHz. (ČIA) Varování Národ-

ního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) ze 17. prosince 2018 neohrožuje cíle připravo-
vané aukce v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz a nebrání její 
realizaci. Shodli se na tom zástupci Českého telekomuni-
kačního úřadu (ČTÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, Ministerstva vnitra ČR a NÚKIB. Úřad v prosinci 
vydal varování před používáním softwaru i hardwaru 
společností Huawei Technologies a ZTE Corporation, 
které má představovat bezpečnostní hrozbu. Informoval 
o tom ČTÚ.

EU  Společnosti Ericsson, Telia, Volvo CE spolupracují 
na průmyslovém využití 5G. Společnost Ericsson, 

Volvo Construction Equipment a Telia zprovoznily první 
švédskou síť 5G pro průmyslové využití ve výzkumném 
a vývojovém středisku společnosti Volvo CE v Eskilstuně, 
které je přibližně 90 kilometrů západně od Stockholmu. 
Pomocí této technologie může Volvo CE testovat dálkově 
ovládané stroje a autonomní produkty.  
Obdobný záměr má firma Volvo v Německu, která již požá-
dala o kmitočty pro výstavbu lokálních průmyslových sítí 
5G v provozech. 

 Kompetentní roboti demoralizují lidské pracov-
níky – studie. Umělá inteligence a automatizace 

by mohla být v některých případech budoucností, ale 
studie z Cornwell University naznačuje, že roboti by mohli 
negativně ovlivnit lidský výkon. To znamená, že bez ohledu 
na to, kde se robotika, umělá inteligence a automatizace 
aplikují na podnik, bude důležité o tom přemýšlet. Je-li cel-
kovým cílem zlepšení konečného produktu a výkonu, bude 
téměř jistě nutné před rozhodnutím vzít v úvahu dopad na 
lidskou morálku pracovníků. To by mělo být samozřejmé, 
pokud nebudeme všichni odsouzeni k tomu, abychom byli 
nahrazeni roboty úplně…

EU  Rakouský regulátor oznámil výsledky aukce 
5G. (Reuters) Rakouský regulátor RTR uzavřel 

aukci regionálních licencí pro kmitočty v průkopnických 
pásmech 5G 3,4 až 8,8 GHz se sedmi úspěšnými ucha-
zeči, kteří budou za licence vydávat celkem 188 milionů 
EUR. Za příděl vynaložili operátoři A1 Telekom 64,3 
milionů EUR, T-Mobil 56,9 milionů EUR a Hutchinson 
51,9 milionů EUR. 
Po oficiálním uzavření rakouské aukce 5G spektra ozná-
mil T-Mobile, že zahájí výstavbu prvních 25 základno-
vých stanic sítě 5G vzápětí po získání licence v březnu. 

EU  Swisscom, Sunrise a Salt dokončily akvizici 
dostupného 5G spektra. Operátoři Swisscom, 

Sunrise a Salt pořídili v aukci dostupné spektrum 5G za 
379 milionů dolarů a sdílejí frekvence v pásmech 700MHz, 
3.5GHz a 1400MHz. Získané licence jsou platné po dobu 15 
let. Společnost Swisscom oznámila plány na uvedení 5G do 
60 měst a obcí již do konce roku 2019.

EU  Vodafone: Mobilní operátoři ve Velké Británii 
musí mít přístup k nenasvíceným vláknům Ope-

nreach. Vodafone požaduje aby britský regulátor udělal 
více pro zajištění přístupu do optické sítě Openreach. 
Pokud má země v plné míře budovat sítě 5G, musí mít ope-
rátoři mobilních sítí v UK přístup k nenasvíceným vláknům 
v sítích společnosti Openreach a uvádí, že nedostatečný 
přístup k nenasvíceným vláknům zůstává největším inhibi-
torem pokroku v zavádění mobilních sítí nové generace ve 
Velké Británii.

EU  Prysmian představil poprvé v Evropě optický 
kabel s tisíci vlákny. Na konferenci FTTH 2019 

představil výrobce Prysmian v Evropě poprvé svůj nový 
optický kabel FlexRibbon™ s 6 912 vlákny což je aktu-
álně světová kapacitní novinka. Vnější rozměr kabelu 
umožní instalace do tvárnicových otvorů o průměru 
50,8 mm. 

EU  Ericsson rozšiřuje aktivity v Rusku. Ericsson 
byl vybrán společností Tele2 Russia k rozšíření 

své sítě o rádiový systém Ericsson připravený na 5G 
včetně softwaru. Více než 50 000 základnových stanic 
bude rozmístěno po celé zemi v rámci pětileté dohody 
o modernizaci sítě.

EU  Qualcomm představil novou platformu další 
využití v robotických produktech. Qualcomm 

představil na MWC v Barceloně novou platformu Qual-
comm Robotics RB3, čímž expanduje na trhu robotických 
produktů. Výrobce čipů nabízí optimalizovanou sadu 
hardwaru, softwaru a nástrojů, které umožní výrobcům 
a vývojářům vytvářet nové robotické produkty založené na 
systému Qualcomm SDA / SDM845.

Informační servisInformační servis
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 Česká pošta: V ČR bylo k 10. březnu 962 148 
datových schránek. (ČIA) Počet zřízených dato-

vých schránek v České republice k 10. březnu 2019 dosáhl 
962 148. Celkem bylo odesláno 635 502 089 datových 
zpráv. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou poštou, 
která provoz schránek zajišťuje.

 ČEZ: Projekt Česko-izraelský akcelerátor bude 
inovovat v oblasti Smart City. (ČIA) Mezi-

národní studentské týmy z ČVUT a izraelské univer-
zity Technion v Haifě budou v rámci prvního ročníku 
projektu Česko-izraelský akcelerátor (CIPA) navrhovat 
inovativní řešení v oblasti Smart City. ČEZ informoval, 
že k vybraným tématům patří elektromobilita a řízení 
životního cyklu elektrobaterií od ČEZ ESCO, provoz 
dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od Nordic 
Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní 
mobility ve velkých městech společnosti ELTODO 
a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního 
provozu od AERO4TE.

EU  Telefonica má pověření k ukončení ikonické ADSL 
ústředny v Barceloně. Španělský regulační regu-

látor CNMC pověřil Telefóniku k ukončení provozu ADSL 
spojovacího uzlu „Barcelona / Catalunya“, která se nachází 
v kultovní budově pořízené společností v roce 1929, 
v důsledku mimořádně rychlému rozvoji sítí FTTH v Barce-
loně. Do roku 2023 bude nyní služba FTTH Telefóniky plně 
migrována do spojovacího uzlu „Barcelona / Gracia“.

 AT&T je prvním severoamerickým operátorem, 
který se připojil k telekomunikační radě SAMENA 

se sídlem v Dubaji. SAMENA Telecommunications Council 
se zaměřuje na řešení telekomunikačních otázek v jižní Asii, 
na Středním východě a v severní Africe. Rada se zaměřuje 
na vytvoření synergie mezi regionálními a mezinárodními 
operátory v oblasti rozvoje digitálního obsahu, rozvoje 
a nasazení 5G, přeshraničních toků dat, digitální ekono-
miky, umělé inteligence a internetu věcí. 
Jedním z cílů, které SAMENA ve vztahu s AT&T sleduje je 
spolupráce v otázkách digitálního obsahu. 
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Registrujte se na webu https://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).

Přihlaste se na "www.telmag.cz"  

a můžete si číst časopis  

bezplatně v elektronické podobě.
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Optické přístupové sítě FTTx a NGA

2. vydání, 360 stran

Optická vlákna patří neodmyslitelně k sítím elektronických komunikací. Sítě nové generace NGN 
pronikají až do poslední míle a vzniká tak nová kategorie přístupových sítí nové generace NGA. 

Publikace poskytuje komplexní přehled o optických přístupových sítích, jejich vývoji a parametrech, 
jejich plánování, výstavbě a měření i perspektivních směrech dalšího vývoje. Obsahuje tak ucelené 
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Odborná kniha poslouží nejen studentům, odborníkům a pracovníkům z oblasti ICT a telekomunikační 
techniky, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto technologií.

Kniha vyšla v březnu 2019 v Nakladatelství ČVUT

Op�cké přístupové sítě  
FTTx a NGA
Pavel Lafata | Jiří Vodrážka

28. - 29. března, Brno SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 

Sítě FTTx v roce 2019 
 

Sítě FTTx v roce 2019 
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