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Začátek posledního čtvrtletí roku 2019 se odehrál 
ve znamení horečných aktivit spojených s rozvojem sítí pro vysokorych-
lostní připojení k Internetu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komo-
rou ČR uspořádalo již 17. září v Praze konferenci na téma „Vysokorych-
lostní internet a pokrytí bílých míst na mapě České republiky“. Prakticky 
vzápětí MPO zahájilo 3. října veřejnou konzultaci k navrhovanému 
rozsahu oblastí – souboru základních sídelních jednotek, ve kterých 
bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k inter-
netu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola 
výzvy „Vysokorychlostní internet“ z programu OP PIK.

Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již 
existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vyso-
korychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech a bude 
otevřena až do 3. prosince letošního roku.

Zmíněné další kolo výzvy bude zaměřeno na podporu výstavby a moder-
nizace sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu 
s parametry definovanými v Národním plánu rozvoje sítí nové generace 
NGA pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu 
v parametrech definovaných tímto plánem není k dispozici a nebude 
v nejbližší budoucnosti dostupný. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
požádalo o doložení harmonogramu výstavby sítí, aby bylo možné 
záměry podnikatelů do budoucna lépe ochránit, včetně možnosti ověřo-
vání, či podpory průběhu jejich realizace.

Sítě NGA se rovněž stávají součástí stále častěji diskutovaného tématu 
udržitelnosti. Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro 
udržitelný rozvoj České manažerské asociace při příležitosti letošního 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října představila „Stra-
tegii implementace sítí 5G v České republice“. V rámci panelové diskuze 
významných odborníků zde Petr Očko, náměstek Sekce digitalizace 
a inovací MPO uvedl národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí 
k digitalizaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí 
nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infrastruktuře chytrých 
měst, v inteligentních domácnostech, ve zdravotnictví i v dalších obo-
rech včetně zemědělství a zpracování odpadů s ohledem na cirkulární 
ekonomiku. 

Základním předpokladem úspěšného fungování sítí 5G nicméně je rozvoj 
pevných optických sítí. Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny 
znamenají zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu optických sítí. 
Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek. Nastupuje nová 
vlna konvergence, kdy pevné a bezdrátové sítě začínají tvořit organický 
celek – rozsáhlou komunikační platformu, která podpoří nové příležitosti 
pro průmysl ČR a stimuluje rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions 
na kvalitativně vyšší úrovni. Stát má připravenu strategii zavádění sítí 5G, 
která bude podporovat inovační centra a zavádění nových technologií. 

Stále častěji se mluví o výjimečném postavení České republiky v oblasti 
rozvoje umělé inteligence (AI). S tím souvisí i pohyb ve virtuálním 
prostředí zrcadlícím náš reálný svět a související fenomén virtuální (VR) 
a rozšířené reality (AR). Bez optických sítí nemohou tyto koncepty fun-
govat, telekomunikační infrastruktura se tak stává stejně důležitá jako 
energetická. A největší část potenciálu sítí 5G spotřebují právě aplikace 
umělé inteligence… 

Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V té změti anglických zkratek 
AI, VR, AR a dalších, spojených s příští generací telekomunikační infra-
struktury NGA, mějme prosím vždy na paměti tu 
nejdůležitější – ZR, český Zdravý Rozum.

Váš 
Petr Beneš 
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Jaké strategické a koncepční aktivity MPO budou určovat 
rozvoj telekomunikací v příštích letech? 

Strategickým rámcem pro naše aktivity v podpoře inovací 
a digitalizace je dnes zejména nová Inovační strategie 2019-
2030. Inovační strategie v devíti pilířích definuje klíčové 
oblasti, v nichž má dojít k posunu a nastavuje opatření 
a zodpovědnost za jejich realizaci. Jde například o nové mož-
nosti firem a výzkumných center rozvíjet a komercializovat 
výsledky výzkumné činnosti, podporu moderních technologií 
a digitalizace průmyslového, veřejného a občanského sektoru 
či podpory tzv. chytré specializace. Inovační strategie je tedy 
zejména soubor nástrojů a klíčových operací, jejichž realizace 
podpoří zvýšení dynamiky rozvoje podnikatelského prostředí 
směrem k vyšším příčkám v hodnotovém řetězci. Inovační 
strategie ČR 2030 také mobilizuje finanční zdroje, koncen-
truje a zjednodušuje pravidla tam, kde nejsou nastavena 
optimálně, a sjednocuje kapacity směrem, který je založen na 
vyhodnocení trendů vývoje moderních technologií a postu-
pující digitalizací veřejného i soukromého života.

V oblasti digitalizace pak máme ještě detailnější koncepci 
Digitální Česko schválenou vládou v říjnu loňského roku. 

Ta obsahuje velké množství konkrétních záměrů ve třech 
hlavních pilířích. Jedná se o Informační koncepci, tedy 
podporu další digitalizace veřejné správy, dále Česko v digi-
tální Evropě, tedy větší viditelnost, koordinaci a aktivitu 
České republiky v digitálních agendách na evropské úrovni 
a konečně pak třetí pilíř Digitální ekonomika a společnost, 
který řeší digitální transformaci agend od podpory výzkumu, 
přes trh práce, kybernetickou bezpečnost, legislativu až po 
digitální infrastrukturu.

A právě v oblasti digitální infrastruktury se dnes děje mnoho 
věcí. V současnosti tak připravujeme zejména transpozici 
Evropského kodexu pro elektronické komunikace, který 
nahradil čtyři směrnice předchozího regulačního rámce, do 
českého právního řádu. Kodex nově řeší například i proble-
matiku sítí 5G, sdílení sítí nebo nové služby, které do působ-
nosti původního regulačního rámce nepatřily.

Připravili jsme rovněž dokument Implementace a rozvoj sítí 
5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice, jehož 
cílem je definovat strategický přístup České republiky 
k zavedení a využívání sítí 5G, podpořit nové příležitosti pro 
průmysl České republiky, zapojit odbornou veřejnost, samo-

Otázky Petru Očkovi, náměstkovi ministra  

průmyslu a obchodu kladl Petr Beneš
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správy, akademickou sféru a pozvednout koncepty 
Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší 
úroveň, to vše při podpoře vysoké míry hospodář-
ské soutěže na trhu služeb poskytovaných pro-
střednictvím těchto sítí, která umožní dosáhnout 
nejlepších podmínek pro koncové uživatele. 

Dále pracujeme na přípravě Národního plánu roz-
voje sítí s velmi vysokou kapacitou, který má mimo 
jiné za cíl i naplnění základní podmínky pro nové 
programovací období pro realizaci evropských 
strukturálních a investičních fondů.

V neposlední řadě se musím zmínit také o aktu-
alizaci Akčního plánu k provedení nedotačních 
opatření pro podporu plánování a výstavby sítí 
elektronických komunikací, který bude v nejbližší 
době předložen ke schválení vládě. Tento Akční 
plán identifikuje různé překážky výstavby sítí 
elektronických komunikací a obsahuje také návrhy 
opatření k odstranění těchto překážek. 

Hlavním cílem zatím poslední revize předpisového 
rámce pro sítě a služby elektronických komunikací 
bylo sjednotit dosavadní evropskou úpravu. Zá-
kladní stavební kámen vytvořila jediná všeobecná 
směrnice, tzv. evropský kodex pro elektronické 
komunikace. Ta sloučila a přepracovává znění čtyř 
dosavadních směrnic (rámcové směrnice, autori-
zační směrnice, přístupové směrnice a směrnice 
o univerzální službě), ale směrnici o soukromí 
a elektronických komunikacích nezahrnuje. Nebu-
de se tím proces jednotné koncepce regulace sítí 
a služeb elektronických komunikací nesystémově 
komplikovat nad únosnou míru?

Nedomnívám se, že by oddělení Evropského kodexu 
pro elektronické komunikace a návrhu nařízení 
o soukromí v elektronických komunikacích přinášelo 
nějaké výrazné komplikace v aplikační praxi.

Návrh nařízení o soukromí v elektronických komu-
nikacích doplňuje legislativní návrh Evropského 
kodexu pro elektronické komunikace ve smyslu 
zajištění ochrany soukromí a ochrany dat v rámci 
elektronických komunikací. Zatímco Kodex se sou-
středí spíše na vytvoření účinnějšího regulačního 
rámce a nastavení obecných pravidel pro provozo-
vatele sítí a poskytovatele služeb elektronických 
komunikací, návrh nařízení se zabývá povinnostmi 
a právy souvisejícími výhradně se sběrem, nakládá-
ním a využíváním dat koncových uživatelů.

Evropská komise předložila návrh nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady o respektování sou-
kromého života a ochraně osobních údajů v elek-

tronických komunikacích a o zrušení směrnice 
2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických 
komunikacích). Tento návrh ale není nedílnou sou-
částí evropského kodexu pro elektronické komu-
nikace, i když se částečně opírá o definice v něm 
uvedené, včetně definice „služeb elektronických 
komunikací“. Nebude to na závadu a nebylo by 
spíše správné řešit i tuto otázku směrnicí a nikoli 
nařízením? Jaké je v tomto ohledu pozice České 
republiky?

Návrh nařízení má být kompatibilní s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), 
které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Návrh 
nařízení o soukromí v elektronických komunikacích 
cílí skrze nastavení právní úpravy na vytvoření 
takového prostředí, kde pohyb dat bude jedno-
dušší a bezpečnější. Tento cíl obecně podporujeme, 
avšak je nutné zajistit, aby dopady navržených 
opatření tomuto cíli neodporovaly, případně aby 
neodporovaly sobě navzájem. Z tohoto důvodu 
prosazujeme, aby byla dosažena dostatečná úro-
veň ochrany uživatelů, jejich dat a soukromí, která 
však nebude naopak vytvářet další bariéry pro 
rozvoj evropské datové ekonomiky.

Pokud jde o samotný právní nástroj, je možné 
uvažovat o tom, zda by směrnice byla vhodnější. 
Určitě to zapadá do původního konceptu regulač-
ního rámce jako souboru směrnic a ponechání jisté 
volnosti členským státům v naplnění jejich cílů. 
Evropská komise však jednoznačně cítí potřebu 
věnovat ochraně soukromí a osobních údajů sil-
nější nástroj v podobě nařízení, což je do jisté míry 
pochopitelné. O vazbách mezi nařízením a Kode-
xem (tedy směrnicí) samozřejmě probíhají dlouho-
době intenzivní diskuse na odborné úrovni, snahou 
je ošetřit celou záležitost tak, aby právě společná 
existence obou nástrojů na závadu nebyla.

V jakém stavu je příprava novely zákona o elektro-
nických komunikacích, která bude evropský kodex 
pro elektronické komunikace do českého práva 
transponovat?

Aktuálně pracujeme na finalizaci a kompletaci 
celého materiálu novely zákona o elektronických 
komunikacích a předpokládáme, že nyní na podzim 
jej předložíme do mezirezortního připomínkového 
řízení. Po vypořádání připomínek předložíme návrh 
zákona k projednání Legislativní radě vlády a vládě, 
což předpokládáme začátkem příštího roku, ale 
toto bude záležet na množství a charakteru 
připomínek a délce a složitosti jejich vypořádání. 
Prozatím se nám daří držet takový harmonogram, 
aby zákon nabyl účinnosti k datu, které požaduje 
směrnice, tedy 20. prosince 2020. Problematika je 
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rozsáhlá a komplikovaná a tomu bude odpovídat 
i složitost celého legislativního procesu. 

Jak hodnotíte rozvoj páté generace bezdrátových 
systémů? Nepřeceňuje se obecně jejich přínos 
a naopak nepodceňují se některá rizika, například 
zdravotní, ale i jiná (bezpečnostní)?

Budování digitální ekonomiky nelze realizovat bez 
sítí s velmi vysokou kapacitou a sítí páté generace. 
V blízké budoucnosti dojde k plné konvergenci 
obou sítí. Sítě 5G a jejich rozvoj představují celo-
světový fenomén a Česká republika musí na tomto 
procesu participovat. 

Co se týče problematiky zdravotních rizik, tento 
aspekt je přeceňován. Česká republika již mnoho 
let má zavedené hygienické normy a rutinně pou-
žívá mechanizmus povolování rádiových vysílačů 
v daných kmitočtových pásmech.

V oblasti kybernetické bezpečnosti Česká repub-
lika úzce spolupracuje v rámci Evropské unie, která 
dává otázce zabezpečení sítí 5G vysokou prioritu, 
a již doporučila soubor konkrétních kroků pro 
posouzení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti 
mobilních sítí 5G a posílení preventivních opat-

ření. Při budování těchto sítí je třeba vzít v úvahu 
mnoho aspektů bezpečnosti, jak na národní úrovni, 
tak z hlediska mezinárodní situace. Bude nezbytné 
již v počátcích plánování a budování sítí, při výběru 
jednotlivých dodavatelů brát v potaz bezpečnostní 
rizika. V tomto ohledu bude stát podporovat 
taková řešení, která neohrozí národní bezpečnost 
a budou v souladu s kroky, které bude podnikat 
Evropská unie.

Jaké jsou osobně Vaše odhady dalšího vývoje sek-
toru elektronických komunikací po roce 2020?

Moje osobní odhady dalšího vývoje sektoru elek-
tronických komunikací po roce 2020 jsou vyjád-
řeny prostřednictvím aktivit MPO, které s kolegy 
v dané oblasti postupně realizujeme. Všechny 
tyto kroky mají bezprostřední vazbu na evropský 
a mezinárodní kontext.

Sektor elektronických komunikací se nepochybně 
bude nadále dynamicky rozvíjet, což musí ve 
svých činnostech zohlednit jak státní správa, 
tak subjekty na komunikačním trhu. Pokud jde 
o nás, hlavními milníky, které vidím brzy po roce 
2020, jsou předsednictví ČR v Radě EU (v druhém 
pololetí 2022) a s tím související vedení jednání 
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o agendách, které bude třeba řešit, ať už to bude 
další rozvoj sítí 5G, umělé inteligence nebo jiných 
dalších nových komunikačních technologií a slu-
žeb. Předpokládáme, že během našeho předsednic-
tví se ukáže, na které konkrétní návrhy bude klást 
současná Evropská komise skutečný důraz a kde 
se bude snažit o jejich dokončení v rámci svého 
funkčního období. Za ČR se určitě budeme nadále 
chtít věnovat rozvoji moderních technologií, 
vzdělávání v této oblasti a sdílení osvědčené praxe; 
doufám, že v té době již budeme v ČR mít jedno 
z center excelence pro umělou inteligenci.

Také bych rád připomněl, že ve stejné době (tedy na 
podzim 2022) se bude konat další Konference vlád-
ních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU), což je vrcholové jednání, určující směřování 
této organizace na další období. ČR je v současné 
době členem Rady ITU (vedoucí orgán mezi dvěma 
konferencemi vládních zmocněnců) a ráda by tuto 
svoji pozici obhájila. Naše zaměření v této oblasti 
vidíme i nadále v udržení zaměření ITU především 
na infrastrukturní záležitosti, záležitosti podpory 
rozvíjejících se ekonomik s ohledem na oblast 
elektronických komunikací, podpory vzdělávání 
v této oblasti. Zároveň bychom chtěli pokračovat 
v důrazu na finanční udržitelnost existence ITU, 
tedy podporu úspornosti a hospodárnosti činnosti 
organizace a co největší transparentnost jejích 
aktivit z finančního hlediska. Nejde jen o náklady na 
pořádání různých konferencí či setkání, ale i o vnitřní 

finanční vztahy – ať už v personální oblasti, nebo 
třeba vzhledem k nutné rekonstrukci zastaralých 
budov sídla ústředí ITU v Ženevě.

Jak hodnotíte úroveň spolupráce MPO s odbor-
nou veřejností? Dává MPO přednost spolupráci 
s jednotlivými asociacemi a spolky v oboru, nebo 
jejich „integrované podobě“ jakou je například tzv. 
Platforma odborné veřejnosti?

MPO potřebuje přímou spolupráci s odbornou 
veřejností. Problémy a překážky dokážeme zdolat 
jenom prostřednictvím vzájemné konstruktivní 
kooperace. Jako příklad můžu uvést identifikaci 
existujících barier v komplikované stavební legisla-
tivě. MPO s ohledem na svoji působnost neprovádí 
výstavbu sítí elektronických komunikací, nicméně 
má v kompetenci předkládat vládě státní politiku, 
která má být z povahy věci konzultována s odbor-
nou veřejností.

Aktivní spolupráce probíhá v legislativní i kon-
cepční oblasti, jako je např. transpozice Kodexu 
nebo příprava výše zmíněných strategických 
dokumentů. Spolupráce s Platformou odborné 
veřejnosti, která sdružuje většinu asociací a svazů 
v oblasti telekomunikací, nám tedy také velmi 
pomáhá rychleji posunovat některá důležitá 
témata.

Ing. Petr Očko, Ph.D.,  
náměstek ministra 
průmyslu  
a obchodu

Petr Očko (narozen 22. dubna 1976) vystudoval informační management 
a evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické v Praze a dále 
absolvoval Ph.D. studium v oblasti informační ekonomiky na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začínal v roce 1998 v tehdy malé 
firmě, která by dnes byla označena za úspěšný technologický startup a 
která byla jedním z pionýrů komerčních webových aplikací v ČR. Jako 
expert v oblasti evropské ekonomické integrace se pak na ministerstvu 
financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, od 
roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast 
finančního trhu a v roce 2006 byl vládou pověřen funkcí národního 
koordinátora zavedení eura. Od srpna 2007 pak působil v soukromé sféře 
jako koordinátor projektů EU ve společnosti Telefónica O2. 

Do státní správy se vrátil v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro 
oblast rozpočtu a fondů EU na ministerstvu dopravy a od srpna 2010 pak působil jako sekční ředitel pro 
oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde měl na starosti zejména řízení 
klíčových programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, inovací a podnikání. V letech 2012-2013 
měl jako pověřený generální ředitel na starosti také stabilizaci a rozvoj agentury pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest.

Od roku 2015 vedl na MPO odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval zejména projekt 
Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 pak 
byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele úspěšně napomáhal rozvinout 
podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 
4.0 a dalších významných trendů. Od července 2018 je náměstkem ministryně průmyslu a obchodu 
zodpovědným za zcela novou sekci digitalizace a inovací a věří, že Česká republika může v blízké době patřit 
v mnoha oblastech mezi inovační lídry.
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Jak hodnotíte stav příprav novely zákona o elek-
tronických komunikacích, která bude do českého 
práva transponovat evropský kodex pro elektro-
nické komunikace? 

Kodex pro elektronické komunikace je evropská 
norma, jejíž ambicí je stanovit regulační pravidla pro 
sektor elektronických komunikací na dalších 10 let. 
Z tohoto pohledu je jeho transpozice do českého 
právního řádu nejdůležitější legislativní aktivitou 
a já osobně jsem rád, že Ministerstvo průmyslu 
a obchodu před samotným meziresortním připo-
mínkovým řízení zorganizovalo pro sektor a dotčené 
orgány sérii workshopů, kde představilo jednotlivé 
části kodexu a jejich dopad. Věřím, že i to pomůže 
hladšímu meziresortnímu řízení a také v dalších 
fázích legislativního procesu. Není nic horšího než 
se vzájemně překvapovat různými pozměňovacími 
návrhy, které často vznikají z leknutí.

Předpisový rámec by kromě dosavadních tří 
hlavních cílů, kterými je podpora hospodářské sou-
těže, vnitřního trhu a zájmů koncových uživatelů, 
měl sledovat rovněž další cíl týkající se připojení, 
vyjádřený v podobě výsledků: obecný přístup 
k sítím s velmi vysokou kapacitou a jejich využívání 
pro všechny občany a podniky Unie na základě 
přiměřených cen a možností volby, účinné a ko-
rektní hospodářské soutěže, otevřených inovací, 
účinného využívání rádiového spektra, společných 
pravidel a předvídatelných regulačních přístupů 
na vnitřním trhu a potřebných odvětvových pravi-
del na ochranu zájmů občanů Unie. Který z těchto 
cílů pokládáte za prioritní z hlediska činnosti regu-
látora sítí a služeb elektronických komunikací?

Regulátor musí vždy vnímat všechny cíle na stejné 
úrovni. Zejména pokud je na nich postavena 
i transpozice zákona. Samozřejmě jsem trochu 

Redakce oslovila  Jaromíra Nováka 
předsedu Rady ČTÚ
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v pokušení napsat, že „podpora a rozvoj hospo-
dářské soutěže“ výrazně pomůže plnit i ty další 
cíle, protože existence konkurence na trhu přináší 
inovace a rozvoj, investice a budování nových sítí, 
které efektivněji využívají rádiové spektrum. 

Promítne se nedávná obměna členů Rady ČTÚ 
v odhodlání Úřadu a také státní správy obecně 
při dalším posilování zájmů koncových uživatelů 
a ochrany spotřebitele, v duchu „kodexu“?

Nedomnívám se, že by pozice Rady byla vychýlená 
pouze směrem k ochraně spotřebitele. Obecně 
platí, že ČTÚ má využívat všechny své kompe-
tence, tedy i ty vedoucí k ochraně spotřebitele. 
I když některý člen Rady ČTÚ se zaměřuje (a třeba 
i horizontálně) na ochranu spotřebitele, velmi 
rychle se orientuje i v dalších tématech týkajících 
se například regulace ex ante, nápravných opatře-
ních nebo využívání rádiového spektra. A osobně 
jsem za tuto pestrost rád. 

Podle „kodexu“ se elektronické komunikace stá-
vají nezbytností pro stále více odvětví. Je v souladu 
s tím zajištěna také vysoká úroveň regulační praxe, 
zejména (například) s ohledem na to, jak se přenos 
rádiových signálů, který je základem elektronic-
kých komunikací, nadále vyvíjí a utváří realitu ve 
společnosti i podnikatelské sféře? 

Rychlý vývoj a komplexita elektronických komu-
nikací, které prostupují snad každým oborem 
lidské činnosti jsou samozřejmě výzva i pro ČTÚ. 
A myslím, že i navzdory neutěšené situaci na trhu 

práce a komplikace spojené s režimem služebního 
zákona, se nám daří v této výzvě obstát. Důkazem 
tomu je již zmiňovaná transpozice Kodexu.

Jaké jsou další představy ČTÚ o směru rozvoje 
elektronických komunikací v ČR? Jaký je stav pří-
pravy aukce na kmitočty v pásmu 700 MHz? 

Příprava aukce je v poslední fázi, každým dnem 
očekáváme stanovisko ÚOHS a po novém roce 
chceme zahájit vlastní výběrové řízení. Další výraz-
nou aktivitou tento rok, která bude mít dopad 
doslova na každého, je otevření slibného pásma 
60 GHz, které má potenciál „zrychlit“ Česko 
a zároveň ve větším měřítku vyzkoušet samoregu-
lační mechanismy sektoru a sdílení spektra. Což 
ostatně je i další důležitý motiv z Kodexu. Osobně 
věřím, že na dalším rozvoji budou mít vliv i digi-
tálně technické mapy jako nový institut, který 
budou moci využít i podnikatelé v elektronických 
komunikací. 

Jaké jsou osobně Vaše odhady dalšího vývoje sek-
toru elektronických komunikací po roce 2020?

Raketový rozvoj industriálního internetu, datově 
centrické mobilní služby, rozvoj VR/AR aplikací, 
které budou dávat smysl i pro běžného smrtelníka, 
dominance zábavního průmyslu v bezdrátovém 
i „drátovém“ – optickém světě, konsolidace na trhu 
internetu věcí a rozvoj digitálního rozhlasu. Těším 
se, že ČTÚ bude moci být u všech těchto věcí 
a pozitivně ovlivňovat jejich další rozvoj. 

Obecně platí, 
že ČTÚ má 
využívat 
všechny své 
kompetence, 
tedy i ty 
vedoucí 
k ochraně 
spotřebitele.
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EVROPSKÉ PRÁVO 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – 
BUDE ZA NOVÉ KOMISE DŮSLEDNĚ 
KONSISTENTNÍ?

Zdeněk Vaníček

Konvergence odvětví telekomunikací, médií 
a informačních technologií znamená, že všechny 
sítě a služby elektronických komunikací by měly 
být v co největší míře předmětem jediného evrop-
ského kodexu pro elektronické komunikace stano-
veného v jediné směrnici, s výjimkou otázek, které 
je vhodnější upravit přímo použitelnými pravidly 
stanovenými formou nařízení. Tento kodex byl 
vyhlášen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex pro elektronické komuni-
kace, zveřejněné v Úředním věstníku EU 17. pro-
since 2018. Nahradí současný předpisový rámec 
pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.1 
Z hlediska odvětví sítí a služeb elektronických 
komunikací jde o zásadní reformu v rámci právo-
tvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. 
Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; 
podle článku 124 směrnice členské státy přijmou 
a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí a budou tyto 
předpisy používat od 21. prosince 2020. 

Je skutečně vhodnější upravit některé 
oblasti přímo použitelnými pravidly 
stanovenými formou nařízení?
Ano, je. Musí to ale mít logiku, důvod a vnitřní 
konsistenci. Příkladem je návrh nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o respektování soukromého 
života a ochraně osobních údajů v elektronických 
komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES 
(nařízení o soukromí a elektronických komunika-
cích)2, který přezkoumává směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. čer-
vence 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komunikací,3 
zohledňuje cíle strategie pro jednotný digitální trh 
a zajišťuje soulad s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů.4 Nařízení má zrušit směrnici o sou-
kromí a elektronických komunikacích a je proto 
nutné návrh posoudit v kontextu geneze této 
původně integrální součásti předpisového rámce 
pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 
2002 (revidovaného v roce 2009), i když už je na 
nějaké převratnější změny pozdě.

Předpisový rámec elektronických komunikací 2002 
se stal základním kamenem konstrukce zajišťu-
jící přechod k novému hospodářství založenému 
na vědomostech a znalostech, jak to předvídalo 
lisabonské zvláštní zasedání Evropské rady 23. – 
24. března 2000. Komise si původně kladla za cíl 
prosadit přijetí nových právních předpisů tak, aby 
byly účinné již od počátku roku 2002 (to znamená, 
že do konce roku 2000 měl proběhnout řádný 
legislativní proces v Evropském parlamentu a Radě 
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a v průběhu roku 2001 zajištěna plná implemen-
tace členskými státy EU). Později termín „prodlou-
žila“ do konce roku 2001, ale ani tento záměr se 
nakonec nepodařilo splnit a čtyři směrnice byly 
zveřejněny v Úředním deníku Evropských spole-
čenství až dne 24. dubna 2002. Platnost (účin-
nost) nových předpisů tvořících nový regulační 
rámec elektronických komunikací nastala společně 
25. července 2003. Směrnice o soukromí a elek-
tronických komunikacích byla vydána dodatečně 
12. července 2002, s povinností transpozice do 31. 
října 2003.5

Dnem 3. května 2006 nabyla účinnosti Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 
15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených 
nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytová-
ním veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí6 
a o změně směrnice 2002/58/ES. Tato směrnice 
vnesla do práva Evropských společenství a tím 
členských států EU podrobnější právní úpravu 
citlivé problematiky uchovávání osobních údajů. 
Současně zavdala podnět k široké diskuzi o míře 
a důslednosti ochrany soukromí. Evropský parla-
ment a Rada Evropské unie nový předpis přijaly 
s přihlédnutím k základním ustanovením Směrnice 
EP a Rady 95/46/ES7, která v právu Evropského 
společenství tvořila pilíř všeobecné právní úpravy 
ochrany osobních údajů v souvislosti s jejich 
zpracováváním (lex generalis), zatímco zvláštní 
úpravu pro oblast elektronické komunikace (lex 
specialis) vytvářela relevantní ustanovení směrnice 
2002/58/ES. Ochrana osobních údajů se totiž bez-
prostředně dotýká soukromí a to je chráněno jako 
jedno ze základních lidských práv; z tohoto důvodu 
příprava směrnice vyvolala širokou debatu. 

Každé využití elektronických komunikací generuje 
potřebu zpracovávat osobní údaje v souvislosti 
s přenosem služeb prostřednictvím sítí elektro-
nických komunikací. Tyto údaje jsou vyžadovány 
z účetních důvodů, za účelem evidence apod. 
Vztahují se k podrobným informacím o čase, místu 
a číslech při používání pevné a mobilní telefonní 
služby, faxů, elektronické pošty, krátkých texto-
vých zpráv a údajů o přístupu k internetu. Jsou to 
právě tyto údaje, které dále poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací zpracovávají; jsou 
založeny na smluvním vztahu mezi operátorem 
(poskytovatelem) služby a jeho zákazníkem, odbě-
ratelem služby. Několik členských států Evropské 
unie přijalo do roku 2006 právní předpisy, které 
stanovily poskytovatelům služeb povinnost ucho-
vávat údaje pro účely předcházení, vyšetřování, 
odhalování a stíhání trestných činů. Tyto vnitro-
státní předpisy se ale značně lišily. Právní a tech-
nické odlišnosti mezi nimi představují překážku na 

vnitřním trhu elektronických komunikací, protože 
poskytovatelé služeb čelí různým požadavkům 
ohledně druhů zpracovávaných provozních a lokali-
začních údajů, jakož i podmínek a lhůt uchovávání.

Rada Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní věci 
při zasedání dne 19. prosince 2002 zdůraznila, že 
v důsledku značného růstu možností, které elek-
tronické komunikace poskytují, jsou údaje o jejich 
použití mimořádně důležité, neboť představují 
cenný nástroj pro předcházení, vyšetřování, odha-
lování a stíhání trestných činů, zejména organi-
zované trestné činnosti. Závěr Rady představoval 
silný impuls pro vydání Prohlášení o boji proti tero-
rismu, které přijala Evropská rada (zasedání hlav 
států a vlád členských států EU) dne 25. března 
2004. Evropská rada uložila Radě (ministrů), aby 
provedla opatření za účelem vymezení pravidel 
uchovávání provozních údajů o komunikaci. Vzhle-
dem k významu provozních a lokalizačních údajů 
pro vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů je podle přesvědčení vrcholných orgánů 
Evropské unie nutné na evropské úrovni zajistit, 
aby se po určitou dobu a za podmínek stanove-
ných novou směrnicí uchovávaly údaje vytvářené 
a zpracovávané poskytovateli veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací nebo veřejných 
komunikačních sítí při poskytování komunikačních 
služeb. Kromě toho bylo nutné také zajistit, aby 
spolu s novými pravidly byla důsledně dodržována 
základní práva uznávaná zejména Listinou základ-
ních práv Evropské unie, která se týkají občanských 
práv respektování soukromého života a na ochranu 
osobních údajů. 

Podle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lid-
ských práv a základních svobod má každý právo na 
respektování svého soukromého života a korespon-
dence. Státní orgány mohou do výkonu tohoto 
práva zasahovat pouze v souladu se zákonem, 
pokud je to kromě jiného v zájmu národní nebo 
veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům nebo 
zločinnosti a pro ochranu práv a svobod jiných. 
V souvislosti s teroristickými útoky proti cílům 
v USA a v některých jiných zemích (Španělsko, 
Británie) se orgány Evropské unie postupně shodly 
na potřebě co nejrychlejšího přijetí společných 
opatření; ta se týkají kromě jiných podstatných 
okolností také uchovávání údajů, které mají původ 
v poskytování některých komunikačních služeb 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací. 

Směrnice 2006/24/ES ve svém textu prohlašovala, 
že „dodržuje základní práva a ctí jejich zásady“.8 
Nicméně zcela zásadním způsobem zasahovala do 
činnosti poskytovatelů veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných komu-
nikačních sítí a přeneseně do soukromí uživatelů 
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(konzumentů) těchto služeb. Z tohoto důvodu se 
obecně k problematice ochrany osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolu-
práce v trestních věcech vyjádřil dne 19. prosince 
2005 také evropský inspektor ochrany údajů Peter 
Hustinx, který zdůraznil důležitost ochrany fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a o vol-
ném pohybu těchto údajů.9 Evropský inspektor 
ochrany údajů ve svém stanovisku k původnímu 
návrhu směrnice 2006/24/ES poukázal na některé 
významné nedostatky návrhu a doporučil, aby 
byla do směrnice vložena zvláštní ustanovení 
o přístupu příslušných orgánů k provozním a polo-
hovým údajům a o dalším využití údajů a aby byla 
do textu rovněž přidána další opatření k ochraně 
těchto údajů. 

Evropský hospodářský a sociální výbor šel ve svém 
stanovisku k návrhu směrnice ještě dále: Vyjádřil 
„podiv a obavy, jelikož jeho obsah je nevyvážený 
a narušuje základní práva“.10 Výbor především 
upozornil na to, že zásady, na nichž stojí směrnice 
95/46/ES z 24. října 1995 a 2002/58/ES z 12. čer-
vence 2002, spočívají v tom, že zálohované údaje 
mají být likvidovány v momentě, kdy jejich pře-
chovávání již není oprávněné. Směrnice 2002/58/
ES (jedna ze čtyř zvláštních směrnic předpisového 
rámce elektronických komunikací EU z roku 2002, 
který ČR s ročním opožděním transponovala do 

českého práva zákonem o elektronických komu-
nikacích)11 zaručuje to, že provozovatelé veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací 
přijmou taková opatření, aby byla zachována bez-
pečnost jejich služeb; členské státy EU mají zaručit 
důvěrnost elektronické komunikace, konkrétně 
zakázat odposlech, nahrávání a zálohování jinými 
osobami než uživateli kromě poskytovatelů, kteří 
tak mohou učinit jen za účelem fakturace a pouze 
na nezbytně nutnou dobu. Provozní a lokalizační 
údaje mohou být používány pouze anonymně 
a se souhlasem uživatele služby elektronických 
komunikací.12 Soudní dvůr Evropské unie prohlásil 
8. dubna 2014 směrnici o uchovávání údajů za 
neplatnou.13 Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
neomezil časové účinky rozsudku, je prohlášení 
neplatnosti účinné ode dne, kdy směrnice vstou-
pila v platnost.

Narušení jednotného pojetí koncepce 
předpisového rámce pro sítě a služby 
elektronických komunikací
Od roku 2016 proběhla další revize předpisového 
rámce pro sítě a služby elektronických komuni-
kací. Jejím hlavním cílem bylo sjednotit dosavadní 
evropskou úpravu, kterou tvoří předpisový rámec 
pro sítě a služby elektronických komunikací 
z roku 2002 ve znění revidovaných směrnic EP 
a Rady z 25. listopadu 2009. Základní stavební 
kámen vytvořila jediná všeobecná směrnice, tzv. 
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evropský kodex pro elektronické komunikace.14 
Ten sloučil a přepracovává znění čtyř současných 
směrnic: rámcové směrnice, autorizační směr-
nice, přístupové směrnice a směrnice o univer-
zální službě. Pátou směrnici předpisového rámce 
2002/2009, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích), ve 
znění směrnice 2009/136/ES, nezahrnuje; ta 
prochází odděleným přezkumem, což celkový 
proces komplikuje. Směrnice o soukromí a elek-
tronických komunikacích jednak byla integrální 
součástí předpisového rámce pro sítě a služby 
elektronických komunikací z roku 2002, i po 
revizi v roce 2009,15 jednak její samostatná revize 
není dostatečně svázána s obsahem již přijatého 
Obecného nařízení na ochranu osobních údajů 
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které podle článku 99 se stalo 
účinným dnem 25. května 2018. Evropská komise 
totiž předložila 10. ledna 2017 návrh dalšího 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o respek-
tování soukromého života a ochraně osobních 
údajů v elektronických komunikacích a o zru-
šení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí 
a elektronických komunikacích). Tento návrh ale 
není nedílnou součástí evropského kodexu pro 
elektronické komunikace, částečně se však opírá 
o definice v něm uvedené, včetně definice „služeb 
elektronických komunikací“. Stejně jako „kodex“ 
i tento návrh do své oblasti působnosti začleňuje 
poskytovatele služeb OTT, aby odrážel realitu na 
trhu. „Kodex“ navíc toto nařízení doplňuje tím, 
že zajišťuje bezpečnost služeb elektronických 
komunikací.

Tato skutečnost vnesla do celkového rámce právní 
úpravy elektronických komunikací (sítí a služeb) 
nesoulad, který navíc prohlubuje a ovlivňuje sku-
tečnost, že ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů již od 25. května 2018 zajišťuje obecné 
nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, zatímco logicky k tomu komplementární 
problematiku respektování soukromého života 
a ochrany osobních údajů v elektronických komuni-
kacích má řešit jiný právní předpis, rovněž v právní 
síle nařízení EP a Rady,16 přičemž tato problematika 
byla neorganicky a nesystémově vyňata z evrop-
ského kodexu pro elektronické komunikace, který 
nyní členské státy EU transponují do svých vnitro-
státních právních řádů.

Revize obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (General Data Protec-
tion Regulation) 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
v textu „GDPR“) je stěžejní iniciativou Junckerovy 
komise, kterou komentátoři označili za „nový digi-
tální světový řád“. GDPR představuje významný 
krok v harmonizaci pravidel ochrany údajů ve všech 
členských státech. Přesto je nadšeně všichni neví-
tají, protože také způsobuje potíže. Společnosti si 
stěžují na značné administrativní náklady a zátěž, 
kterou GDPR působí. Malé a střední podniky 
a začínající podniky nemají vždy dovednosti, pra-
covní sílu a zdroje, aby se s uvedenými problémy 
vypořádaly. V nejhorších scénářích by to mohlo 
vést k celkovému oslabení hospodářské soutěže, 
protože náklady na dodržování předpisů jsou 
pro velké společnosti mnohem snazší. Definice 
osobních údajů v rámci GDPR – „jakékoli informace 
týkající se identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osoby“ – byla kritizována za příliš širokou 
a mohla by potenciálně přidat zbytečná omezení 
volného toku dat.17 Ochota striktně prosazovat 
GDPR se může v jednotlivých členských státech 
lišit, v závislosti na přístupu dané země k ochraně 
osobních údajů (jak se to již zdá v případě Irské 
komise pro ochranu údajů). Účelem nařízení je 
přenést významnou dodatečnou odpovědnost 
na vnitrostátní orgány a v této souvislosti mohou 
vyvstat otázky, zda tyto vnitrostátní orgány mají 
potřebné finanční prostředky a pracovní síly k pře-
vzetí této odpovědnosti.

V tomto kontextu je proto nutné zopakovat, že 
původní koncepce přípravy evropského kodexu 
pro elektronické komunikace počítala s řešením 
otázky soukromí a elektronických komunikací 
oddělenou směrnicí, nikoli nařízením, přičemž se 
počítalo s harmonizovaným přijetím obou směrnic 
(„kodex“ a „soukromí“), aby se nadále vzájemně 
doplňovaly. Vyjmutí otázky soukromí a elektro-
nických komunikací z problematiky obsahu nebo 
alespoň dosahu „kodexu“ je chybou, tím spíše, že ji 
navíc znepřehlednilo a „znejistilo“ obecné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, o jehož 
ustanoveních stále v některých členských státech 
panují obavy a přetrvává kritika. Přezkum směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 
ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích), ve znění směrnice 2009/136/ES, 
nevedl k jednoznačnému závěru o právní síle před-
pisu, který ji má nahradit. Podle návrhu Komise 
z 10. ledna 201718 má jít o nařízení; vzhledem k roz-
sahu právní úpravy, které do problematiky vneslo 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, jakož i směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. pro-
since 2018, kterou se stanoví Evropský kodex pro 
elektronické komunikace, je ipso facto relevantní 
úrovní úpravy směrnice (nová směrnice).

Místo závěru
Dotčené evropské právní předpisy, v kontextu 
jejich hodnocení a chápání jednotlivými členskými 
státy EU, mají přímou souvislost s mírou začlenění 
členských států do jednotného trhu v jednotli-
vých zemích, která se dosud značně liší. Země jako 
Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Belgie 
mají nejvyšší úroveň integrace a otevřenosti ve 
svém obchodu se zbožím, zatímco větší členské 
státy jsou integrovány méně a některé – zejména 
Francie a Německo – se ve skutečnosti integrují jen 
v malém rozsahu. V průměru má „EU 13“ (členské 
státy, které k EU přistoupily po roce 2004) vyšší 
úroveň integrace a otevřenosti k jednotnému 
trhu, než „EU 15“ (členské státy, které se připojily 
před rokem 2004).19 Jednotný trh zůstává jedním 
z hlavních nástrojů k dosažení hlavních záměrů 

a cílů EU. Podtrhuje všechny hlavní priority stano-
vené EU v jejím novém strategickém programu na 
období 2019–2024: 
•  rozvoj silné a mohutné ekonomické základny; 
•  prosazování evropských zájmů a hodnot ve 

světovém měřítku; 
•  budování klimaticky neutrální, zelené a spraved-

livé a sociální Evropy; atd. 

Pokud dosažení těchto svých cílů EU myslí vážně, 
o čemž autor této stati ani v nejmenším nepochy-
buje, měla by Rada, Evropský parlament a Komise 
upřednostnit reformu jednotného trhu v prvních 
dnech a měsících nového institucionálního cyklu 
a současně odhodit některé návrhy z minulých 
období, včetně těch, které jsou očividně „ve slepé 
uličce“ – týká se jak obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (s ohledem na aktuální potřebu 
a nutnost jeho přezkumu), tak (rovněž) změny rytmu 
a důrazu v rámci aktuálního projednávání návrhu 
nařízení o soukromí a elektronických komunikacích. 
Toto nařízení nepochybně orgány EU schválí, přede-
vším díky energickému postupu současného finského 
předsednictví v Radě EU. Podstatné však musí zůstat 
to, aby se evropské právo neodchylovalo od zásady 
práva římského – lex non intendit aliquid impossibile 
(„zákon nemá v úmyslu nic nemožné“).

Rada, Evrop-
ský parlament 

a Komise 
upřednost-

nit reformu 
jednotného 

trhu v prvních 
dnech a mě-

sících nového 
institucionální-
ho cyklu a sou-

časně odhodit 
některé návrhy 

z minulých 
období, včetně 
těch, které jsou 

očividně „ve 
slepé uličce“.
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Na letošní výstavě GITEX, která v minulých dnech proběhla 
v Dubaji, poprvé vystavovali na společném stánku MICOS 
Telcom a PLP. GITEX je největší technologická výstava na 
blízkém výhodě, v severní Africe a jižní Asii a každoročně 
přiláká statisíce návštěvníků. Je proto skvělé, že jsme se na  
39. ročníku této výstavy mohli prezentovat po boku světové 
špičky. 

První společná výstava  
MICOS TELCOM a PLP
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Až 47 % respondentů uvádí nezájem o online hry, naopak 
odpovědi naznačují, že můžeme očekávat téměř 40% 
nárůst zájmu o vzdálené řízení aktivit domácnosti s využi-
tím kamerového dohledu (obr. 1). Nepřekvapí ani výraznější 
pozornost, kterou respondenti věnují sledování online filmů 
(nárůst 24 %) a potěší zvýšení internetové komunikace 
s úřady o 23 %.

Až 45 % uživatelů všech uživatelů je připojeno bezdrá-
tově (obr. 2), přičemž nepřekvapí, že vítězí Kraj Vysočina 

(s 62 %). Nejmenší podíl má připojení prostřednictvím 
kabelové televize (CATV), z toho nejvíce v Ústeckém kraji 
(22 %) a v Praze (21 %). 

Měsíční poplatek za připojení se pohybuje nejčastěji mezi 
350 až 499 Kč, výraznou výjimku představují Jihočeský kraj 
a Plzeňský kraj, kde výrazný podíl respondentů dává před-
nost nižším poplatkům v rozmezí 250 až 349 Kč. Nad 750 Kč 
za měsíc je ochotno platit pouhé 1 % respondentů. Jen 
necelá čtvrtina odpovídajících využívá internetové připojení 

Uživatelé jsou ochotni si za super  
rychlý a spolehlivý internet připlatit
Podle celorepublikového průzkumu internetového připojení, který pro MPO ČR 
na přelomu července a srpna 2019 provedla mezi obyvateli ČR společnost Grant 
Thornton, budou mít domácnosti zájem více využívat služby, které jsou náročnější 
na rychlost a spolehlivost připojení. Průzkumu se zúčastnilo téměř 9 tisíc domác-
ností. Dotazník byl šířen především prostřednictvím sociálních sítí, zejména Face-
booku a Linkedinu. Na šíření a propagaci průzkumu se významně podílelo MPO 
ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Až 30 % všech respondentů uvádí svoji de-
klarovanou rychlost internetového připojení v rozmezí 6 až 29 Mb/s a nejčastěji 
využívána je bezdrátová technologie připojení, kterou využívá 43 % respondentů. 
Nejnižší rychlost do 6 Mb/s využívá ne více než 5 % dotázaných. Významný podíl 
44 % uživatelů je se svým připojením nespokojeno a 64 % respondentů by si chtě-
lo super rychlý a spolehlivý internet pořídit. Zájem potvrzuje i ochota 45 % do-
tázaných si za zlepšení současného stavu připlatit. Průměrná částka, kterou jsou 
ochotni připlatit za internet s rychlostí vyšší než 500 Mb/s, je 223 Kč měsíčně.

Podle studie společnosti Grant Thornton vypracované pro MPO ČR připravil Petr Beneš
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v rámci širšího balíčku služeb, nejvíce (13,9 %) 
společně s televizí a to častěji ve velkých měs-
tech. Nelze si nepovšimnout, že 44 % obyvatel je 
se svým internetovým připojením nespokojeno, 
nejvíce ve Středočeském kraji. V hlavním městě je 
nespokojeno 37 % dotázaných. Z hlediska demo-
grafického byla největší nespokojenost s interne-
tovým připojením zaznamenána v obcích s počtem 
obyvatel do 2 tisíc (50 % obyvatel) a zejména 
u studentů, kde nespokojenost dosahuje až 

54 %. Z hlediska způsobů připojení zaznamenal 
průzkum největší nespokojenost s internetovým 
připojením u technologií xDSL, naopak s optic-
kou konektivitou je spokojeno 81 % dotázaných. 
S rostoucí rychlostí připojení spokojenost stoupá, 
nejvyšší je při nejvyšších rychlostech, zejména 
250 Mb/s a více, kde přesahuje 80 %.

Počet uživatelů, kteří by si chtěli pořídit super 
rychlý a spolehlivý internet dosahuje téměř 64 %. 

Obr. 1  
K čemu uživatelé 
internet 
v domácnosti 
používají a plánují 
používat 

 

Kabel – Kabelová 
televize (CATV)

Kabel – Optika – 
Optické vlákno

Kabel – Telefonní 
(xDSL)

Modem mobilního 
operátora

Vzduch – 
Bezdrátové 

připojení
Nevím/jiné

Hlavní město Praha 21% 24% 22% 9% 18% 7%
Jihočeský kraj 5% 27% 14% 10% 40% 5%
Jihomoravský kraj 15% 29% 18% 4% 27% 7%
Karlovarský kraj 16% 16% 35% 8% 14% 11%
Kraj Vysočina 5% 9% 12% 8% 62% 4%
Královehradecký kraj 3% 26% 20% 10% 40% 1%
Liberecký kraj 5% 12% 29% 10% 33% 11%
Moravskoslezský kraj 8% 17% 16% 9% 44% 5%
Olomoucký kraj 4% 14% 20% 8% 48% 6%
Pardubický kraj 8% 19% 31% 5% 36% 2%
Plzeňský kraj 3% 22% 23% 6% 41% 5%
Středočeský kraj 3% 14% 29% 8% 43% 2%
Ústecký kraj 22% 12% 25% 9% 28% 4%
Zlínský kraj 7% 16% 19% 7% 45% 7%
Celá ČR 7% 16% 19% 8% 45% 5%

Obr. 2 
Typ připojení podle 
krajů 
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Ve třetině případů je hlavním udávaným důvodem 
nedostatečná rychlost současného připojení ve 
vztahu k používaným službám. Neochotu platit 
vyšší poplatky, jako hlavní důvod svého nezájmu 
o superrychlý a spolehlivý internet, uvádí 15 % uži-
vatelů. Naopak ochotu si za super rychlý internet 
s rychlostmi nad 500 Mb/s připlatit vyjadřuje více 
než 45 % všech respondentů průzkumu. Průměrná 
částka, kterou by byli ochotni ke stávající ceně 
připlatit činí 223,34 Kč. Uživatelů, kteří jsou se 
svým současným připojením nespokojeni a sou-
časně jsou ochotni si za jeho vyšší kvalitu připlatit 
je v celé ČR 64 %. Nejvíce je jich ve Středočes-

kém kraji. Nejmenší ochota je ve Zlínském kraji. 
Respondenti vybírali podle svého uvážení kom-
binaci ceny a rychlosti připojení, která by pro ně 
byla ještě akceptovatelná, přičemž více než 64 % 
zvolilo nejnižší možnou cenovou hladinu mezi 
500 a 749 Kč. Při srovnání preferované rychlosti 
připojení dosahuje největšího zájmu nejrychlejší 
varianta „nad 1 Gb/s“, kterou uvedlo více než 1/3 
respondentů, přičemž až 15 % z nich je ochotno 
za tuto rychlost zaplatit více než 750 Kč měsíčně. 
Naopak téměř 20 % respondentů deklarovalo 
zájem o nejnižší nabízenou rychlost, tedy 30 až 
99 Mb/s s měsíční platbou pod 750 Kč.

Obr. 3 
Největší 

spokojenost 
je s připojením 

optickým vláknem 
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Byla to největší 
telekomunikační budova v Evropě 

aneb Vzestupy a odcházení ÚTB Praha
V úterý 9. října jsme se účastnili setkání, při kterém jsme si připomněli rozkvět 
a teď i opouštění Ústřední telekomunikační budovy v Praze (ÚTB). Setkání 
s vedením CETIN a s kolegy a přáteli, kteří s příchody vyšších generací techniky 
dávali a nadále dávají českým telekomunikacím nový obsah bylo inspirací 
a náhledem nejen za hranice nových technických možností, ale i budoucích rolí 
telekomunikačních operátorů.

Všechny cesty vedou do Říma
Na římském zasedání CCITT v r. 1963 bylo rozhod-
nuto, že mezinárodní telefonní ústředna v Praze 
bude tranzitní ústřednou mezinárodní i interkon-
tinentální sítě za předpokladu, že provoz pražské 
mezinárodní telefonní ústředny bude automati-
zován a že umožní při automatickém tranzitu přes 
Prahu styk jak na přímých tranzitních svazcích přes 
ČSSR, tak i v obchozích cestách. Tuto podmínku, 
pro ČSSR politicky velmi výhodnou, náš stát 
akceptoval. 

Za připomenutí stojí, jak se ten závazek automati-
zace analogové sítě, na jehož konci je stavba ÚTB 
jako nejvýznamnějšího prvku automatizace v prů-
běhu dalších 25 let vlastně naplňoval

PRVNÍ ETAPA automatizace probíhala mezi léty 1966 
až 1970 a zahrnovala projekty výstavby zatím jen 
příčkových spojení mezi hlavními hospodářskými 
centry tehdejší ČSSR.

Projekt sítě se opíral o architekturu s 23 tran-
zitními ústřednami, z nichž deset mělo uskuteč-
ňovat spojení mezi krajskými městy. Na 1. etapu 
měla navázat realizace 2. etapy, tj. čtyřdrátového 
systému čs. konstrukce. Neúspěšný domácí vývoj 
tohoto tranzitního systému v koncernu Tesla, 
nepřipravenost přenosových cest a telekomu-
nikačních budov však způsobily značný časový 
posun a stavby 1. etapy pak byly označovány jako 
„pokračování 1. etapy“ a „2. pokračování 1. etapy 
automatizace“.

Jan Vašátko

Tuto 
podmínku, 
pro ČSSR 
politicky velmi 
výhodnou, náš 
stát akceptoval.
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V přenosové síti probíhala výstavba nového koaxi-
álního systém K 1920 pro 300 telefonních kanálů 
a televizního kanálu 6 MHz, který již umožnil 
spojit některá velká města (Praha, Ústí n. L., Brno, 
Olomouc, Ostrava) v koncovém provozu. V mezi-
národním provozu byl na konci roku 1969 ještě 
obousměrně automatizován telefonní styk mezi 
Prahou a Varšavou. 

VE DRUHÉ ETAPĚ se výstavba celé československé 
sítě postupně dostávala do úrovně 244 uzlových 
ústředen (v ČR bylo 161 uzlových ústředen). 
Paradoxem doby bylo, že se výstavba sítě v sedm-
desátých létech i přes získanou politickou podporu 
výrazně opožďovala. Faktem zůstává, že pro neza-
jištěné financování projektů zůstal celkový rozsah 
modernizace, zejména v části výstavby uzlových 
ústředen 2. generace z větší části nenaplněn. 

Naproti tomu bylo v roce 1976 slavnostně spuštěno 
transatlantické družicové spojení s automatickou 
účastnickou volbou v relaci Praha – Havana (Inters-
putnik), což bylo z pohledu provozní poptávky spíše 
vyjádřením aktuálního politického zájmu.

TŘETÍ ETAPA zahájená až v roce 1977 byla již plno-
hodnotnou plošnou automatizací mezinárodní 
a tranzitní úrovně sítě. Z pohledu technologií se 
opírala o nové síťové prvky spojovací techniky 
v mezinárodní a tranzitní úrovni sítě.1 První tran-
zitní ústředna typu ARM 201/4 maďarské výroby 
v signalizaci R2 se čtyřdrátovým spojováním byla 

vybudována v Liberci, další následovaly v krátkém 
časovém odstupu v Banské Bystrici a Českých 
Budějovicích. 

Pro začlenění tranzitních ústředen do sítě byly 
dokončovány trasy koaxiálních kabelů v nejvyšší 
úrovni přenosové sítě. Na mezinárodní úrovni bylo 
zároveň spuštěno automatické telefonní spojení se 
všemi zeměmi východní Evropy pomocí systému 
MN60 z produkce Tesly Karlín vybudovaného 
v Praze.

Nejvýznamnějším prvkem a stavbou, která domi-
novala rozvojové fázi třetí etapy automatizace byla 
Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) v Praze na 
Žižkově. 

Výstavba ÚTB
měla být v předstihu zahájena již v roce 1969. Cen-
trálně plánovaný rozpočet investiční výstavby pošt 
a telekomunikací v ČSR na práce a dodávky na rok 
1969 však činil pouhých 859,3 mil. Kč. Tím muselo 
dojít k přesunutí souboru staveb určených k zahá-
jení výstavby ÚTB v objemu cca 700–800 mil. Kčs 
na rok 1970 a z roku 1970 na další léta.2 

Základní kámen byl poklepán v dubnu 1972 a to za 
stavu, kdy v telefonních ústřednách a sítích byly již 
zcela vyčerpány rezervy pro zřizování a překládky 
telefonních stanic a v ČSR bylo ke konci roku 1968 
nevyřízeno 121 tisíc žádostí o telefon, z toho 58 
tisíc na území Prahy. 

Obr. 1 
Ministr spojů 

V. Chalupa 
(1971–1986) 

představuje členům 
vlády a politikům 

architektonický 
model projektu

1 
Sborník vybraných 
přednášek z pracovního  
soustředění projektantů 
organizací spojů, Příbram 
4.–8. 10. 1971. Technická 
ústředna spojů Praha, 
1972, s. 23 - 25

2 
Pozn. pro porovnání: 
v roce 1969 byl 
průměrný roční příjem 
zaměstnance ve spojích 
necelých 15 000 Kčs.
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Již v průběhu technologických úprav budovy zde 
byly zprovozněny analogové systémy mezinárodní 
a tranzitní ústředny tříapůlté generace AKE 132 
s kódovými spínači, v té době svým vybavením 
na světové špičce. Technologii dodala firma LM 
Ericsson. Paralelně se rozbíhala výstavba zesilovací 
stanice, příslušných rozvodů a dalších nezbytných 
zařízení. ÚTB se tak stala naším nejvýznamnějším 
telekomunikačním uzlem propojujícím dálkové 
tranzitní ústředny v Brně a Banské Bystrici. 

Stavba ÚTB byla zcela dokončena teprve na konci 
roku 1979, tedy až po osmi létech od položení 
základního kamene. Na svou dobu však předsta-
vovala ojediněle progresivní a významné stavební 
dílo a to jak v rozsahu, tak i složitostí. Investiční 
náklady na výstavbu činily 1,5 mld. Kčs. 

ÚTB byla v té době největší telekomunikační 
budovou v Evropě a svým rozsahem a vybavením 
byla cennou technologickou základnou pro vstup 
do nadcházející éry digitální transformace devade-
sátých let. 

Vektory digitální transformace 
Devadesátá léta minulého století byla pozna-
menána zásadním zlomem v ekonomice státu. 
Rychlost rozvoje telekomunikací se stala jed-
ním z nejdůležitějších faktorů, podmiňujících na 
dlouhou dobu růst národní ekonomiky. Naprosto 
nevyhovující telekomunikace v ČR a jejich odtr-
žení od vyspělého světa tak musely být napraveny 
razantním řešením. 

Bylo zřejmé, že posun k digitálním produktům 
a mobilitě, digitálně podporovaným trhům s jejich 
vzájemným působením bude mít oproti analo-
govým předchůdcům odlišné základní vlastnosti 
a proces přechodu nebude lineární. 

V rané fázi nasazování digitální technologie hrály 
podstatnou roli zejména realisticky ukotvený 
rozsah modernizace ve stanoveném projektovém 
rámci a rychlost zprovozňování techniky pro ino-
vativní služby. V kombinaci s úsporami z rozsahu 
to přispělo k udržení financování a celé ekonomiky 
„incumbenta“ SPT Praha při obrovských investič-
ních výdajích tak říkajíc na uzdě. 

Projekt komplexní modernizace sítě (čteme: digi-
talizace) z roku 1992 určil její rozvojové parametry 
takto: 
a)  do roku 2000 zdvojnásobit počet HTS, tj. zřídit 

min. 1,9 mil. HTS 
b)  zvýšit penetraci z 15,08 v roce 1990 na 35 – 40 

HTS/100 obyvatel a tím v roce 2000 vyrovnat 
nabídku a poptávku po telekomunikačních služ-
bách. Sítěmi nové generace vytvořit podmínky 
pro zavádění vyspělých služeb (např. ISDN, 
mobilní sítě, internet zatím v plenkách). 

Do centra dění se tak s úvodní fází digitalizace sítě 
dostala opět ÚTB. 

Od začátku roku 1992 zde probíhala výstavba 
mezinárodní digitální ústředny systému EWSD 
Siemens. Ústředna byla slavnostně uvedena do 
provozu dne 12. listopadu 1992.

V první fázi projektu do roku 1996 bylo podle roz-
počtu nutno zajistit investice v objemu 50,3 mld. 
Kč, z čehož více než polovina byla kryta vlastními 
zdroji SPT Praha a pro zbývající objem bylo třeba 
získat výhodné dlouhodobé úvěry. 

V této části se časově posuneme vpřed o více než 
desetiletí do období po privatizaci Českého Tele-
comu do rukou španělské společnosti Telefónica S. 
A. v roce 2005.

Obr. 2 
Výstavba Ústřední 
telekomunikační 
budovy v Praze 
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Nesmlouvavé úvěrové podmínky a stav korporátních 
financí v počínající recesi roku 2007 donutily španěl-
skou matku k prosazení programu razantních úspor 
nákladů mj. revizí uvolnitelných provozních ploch za 
účelem jejich následného odprodeje. Rozhodnutí se 
celosvětově dotýkalo ústředí i všech dceřiných spo-
lečnosti, tedy i tehdejšího vlastníka naší sítě.

Ve stejném gardu byly na Olšanské ulici na Žižkově 
odprodány další budovy, které pro centralizaci 
činností tehdejší správy pošt a telegrafů prozíravě 
vybudovalo v roce 1921 prvorepublikové Minister-
stvo pošt a telegrafů. 

ÚTB je sídlem společnosti CETIN – ale 
jen na pár let 
Nad rámec obchodních modelů většinou význam-
ných tradičních operátorů se společnost O2 roz-
hodla v červnu 2015 dobrovolně naplňovat proces 
svého strukturálního rozštěpení, jehož hlavními cíli 
bylo zefektivnění obchodních modelů, zmírnění 
regulace a řešení aspektů finančních. 

V popsaném procesu se vytvořily dvě zcela nezávislé 
společnosti – O2 převzala pozici poskytovatele služeb 
a nově vytvořená společnost CETIN velkoobchodní 
činnosti a zajištění provozu telekomunikační infra-
struktury na území celé ČR. Obě společnosti zahájily 
činnost v oddělených sídlech s vlastními brandy 
a nulovými manažerskými překryvy a to v poměrech 
zcela nových obchodních modelů, v celosvětovém 
měřítku doposud detailně netestovaných. Sídlem 
společnosti CETIN se stal areál ÚTB.

Vedení CETIN podle zveřejněných informací pře-
vzalo k datu rozhodnutí o rozštěpení O2 odpověd-
nost za plnění v základu dvou organizačních úloh: 
–  za prvé ve spolupráci s O2 rozdělit stávající 

společnost nejen funkčně (dělily se téměř 
všechny), ale primárně zajistit plnou vzájem-
nou nezávislost obou společností oddělenou 
strukturou síťových a servisních platforem a to 
včetně systémů v architektuře IT a systému 
dohledu a řízení sítí. 

–  za druhé v souvislosti s novou síťovou struktu-
rou zpracovat a realizovat transformační pro-
jekty až na úroveň jednotlivých síťových prvků. 
V oblasti IT připravit a realizovat plán celkové 
přestavby architektury a výstavby nových IT 
systémů. Dále zvládnout přemísťování určených 
technologií do nově rekonstruovaných dato-
vých center. 

Podle vyjádření společnosti byla ÚTB i se 40 000 
m2 pozemků odprodána společnosti Central 
Group zřejmě za účelem realizace nové výstavby 
a CETIN je nyní v budově v pronájmu. Vedení spo-
lečnosti vydalo zprávu, že počínaje listopadem se 
bude stěhovat do nově budovaného sídla CETIN 
v Praze na Harfě. 

Budovu ÚTB pak zřejmě čeká demolice, čímž 
má být téměř čtyřicetiletý životní cyklus ÚTB 
definitivně uzavřen. A jak může budoucí areál 
Olšanská 6 v sousedství žižkovského nákla-
dového nádraží vypadat? Vítězný projekt je 
k náhledu na obr. 3. 

Obr. 3 
Vítězný projekt 

v mezinárodní 
architektonické 

soutěži na komplex 
rezidenčních staveb 
za účasti 98 ateliérů 

z 30 zemí celého 
světa představila 

Eva Jiřičná.  
Zdroj:  

AI Design + ARUP



3  |  2 0 1 9  |  2 3

Obr. 4 
Budoucí sídlo 
společnosti CETIN 
na Harfě. 

Obr. 5–7 
Administrativní a 
technologická část. 
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Obr. 8–10 
Pohledy 

 z věže ÚTB 

Obr. 11 
Vnitřní komunikační 

technologie
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Obr. 12 
Architektonicky 
úžasné schodiště

Obr. 13 a 14 
Záložní baterie 
a ALCATEL S12
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Obr. 16 a 17 
Technologie CETIN 

a  "Jasná zpráva" 
Zdroj: CETIN

Obr. 15 
Dohledové centrum 

sítě CETIN

Zdroj obr. 4–17: 
CETIN
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WWW.ZRYCHLUJEMECESKO.CZ

/cetin.cz @CETINCZ @CETINCZ /czcetinČeská 
 telekomunikační 

 infrastruktura

milion
optických přípojek 

v příštích 
7 letech

gigabit 
do bytu nebo 

rodinného 
domu

pevná síť 
pro internet, TV, 

multimedia 
a gaming

Připojíme Vás
prostřednictvím všech dobrých poskytovatelů
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Stačí se podívat na stránky největšího indického operátora 
Reliance Jio, kterou vlastní nejbohatší Ind Mukesh Amba-
nim. Za působivé zpracování v interaktivním a responzivním 
designu by se nemusela stydět žádná světová korporace. 
V rámci svých služeb se Jio Fiber soustředí zejména na 
vysvětlení benefitů svým zákazníkům od zábavy a vzdělá-
vání po zabezpečení firmy či domácnosti. Jio Fiber plánuje 
nabídku rychlostí až 1 Gbps. Služba Reliance Jio Giga Fiber 
bude údajně dostupná pro všechny. Podle zpráv by tarif mohl 
začínat na 600 rupiích (asi 200 Kč) za měsíc, což nabídne 
vysokorychlostní data spolu s televizí a pevnou linkou. Navíc 
se očekává, že plán nabídne bezplatný přístup k sadě aplikací 
Jio. Služba přinese také televizní službu, kde budete moci 
streamovat živé televizní kanály. Produkt nazývaný Giga 
TV bude pravděpodobně nabízet set-top-box s hlasovým 

ovládáním a podporou rozlišení 4K. Zákazníci získají přístup 
k více než 600 televizním kanálům a tisícům filmů a skladeb. 
V případě služby Titanium s připojením 1Gbps si však připlatí 
a měsíční tarif je tak vyjde v přepočtu přibližně 2 700 korun. 

Společnost již předvedla inteligentní domácí řešení na prin-
cipu IoT. Patří mezi ně inteligentní konektory pro převádění 
stávajících domácích spotřebičů na inteligentní, zvukové 
a obrazové klíče, prodlužovače Wi-Fi a pasivní i aktivní prvky 
sítě. Produkty IoT zahrnují také domácí monitorovací kameru 
a další. Jio Giga Fiber plánuje dokončit pevné širokopásmové 
linky v 1600 městech a postupně pokryje 75 milionů domác-
ností v Indii. Jio má již dnes přibližně 315 milionů zákazníků 
a je největším poskytovatelem služeb v Indii s tržním podílem 
39,8 %. 

Indie vysokorychlostní
Téměř každý si dnes uvědomuje, že Čína už není producentem výrobků dru-
hé kategorie, ale i v řadě technologických oborů disponuje těmi nejvyspělejšími 
technologiemi. I druhý nejlidnatější stát, Indie, zrychluje své kroky v digitalizaci 
a rozvoj vysokorychlostního internetu. Jedná se o obrovský a zajímavý trh, kde 
se jde přinejmenším inspirovat.

Tomáš Sedláček
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Jio Realiance si také brousí zuby na zavádění sítě 
5G. Proto nyní rozšířila svůj cíl a chce pokrývat 
širokopásmovým pevným připojením alespoň 50 
miliónů domácností co nejdříve, aby zvýšila své 
pozice před aukcí spektra sítě 5G. Hlavní konku-
rent, společnost Bharti Airtel totiž rovněž nezahálí 
a pracuje na pokrytí širokopásmovým připojením 
FTTH u 20 miliónů domácností. Podle zprávy 
UBS musí největší indičtí tři operátoři (Jio, Airtel 
a Vodafone) utratit 30,5 miliard dolarů za samot-
nou optickou infrastrukturu a základní stanice, 
aby mohli rozmístit mobilní sítě 5G. 

Indická vláda předpokládá aukci 5G spektra se 
základní cenou víc než 1,5 miliardy korun. Předpo-
kládá se, že pevné širokopásmové připojení spo-
lečnosti Jio bude v budoucnu soupeřit se sítí 5G. 
V Indii se často pracuje s bezdrátovou konektivitou 

„poslední míle“, což zrychluje výstavbu z hlediska 
povolení úřadů a snižuje náklady. Odhlédneme-li 
ale od plánů, je pravdou, že velká část předpla-
titelů rychlého internetu v současné době stále 
používá pro poslední míli „měděnou konektivitu“. 
Na trhu výrazně dominuje stát Bharat Sanchar 
Nigam s více než 9,15 milionu předplatitelů pev-
ného připojení. 

To, že Indie se snaží držet krok v rozvoji digita-
lizace potvrzuje i množství konferencí a výstav, 
které se soustředí na jednotlivé oblasti a tech-
nologie. Například na konci září proběhl velký 
FTTH Summit v Bombaji. V prosinci se uskuteční 
v Novém Díllí celostátní konference na téma IoT. 
Tyto a řadu dalších aktuální informací o ICT a tech-
nologických trendech v Indii najdete například na 
informačním serveru www.cxotv.news
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We are ready for 5G
Sítě 5G se blíží, jsme připraveni? MICOS TELCOM společně s mateřskou společ-
ností PLP PREFORMED LINE PRODUCTS nabízí kompletní produktové port-
folio pro spojování vláken v sítích 5G od centrálního uzlu až ke koncovému ak-
tivnímu zařízení. K dispozici jsou běžné rozvaděče i zodolněné varianty od jed-
notek svárů a konektorů až do kapacit 3456 svárů a 864 konektorů.

Petr Kabilka, MICOS TELCOM, s.r.o.

 ORM 3 

Venkovní box pro spojování 
a ukončování vláken ve 
venkovním prostředí na sloup 
nebo stěnu

 � Vhodné pro koncové body
 � IP 54, IK 10
 � Max. 4 SC konektory 
 � Max. 12 svárů

 Coyote STP 

Venkovní box pro spojování 
a ukončování vláken ve 
venkovním prostředí na sloup 
nebo stěnu

 � Vhodné pro koncové body
 � Klipové uzavírání 
 � Zvýšené krytí IP 67, IK 10
 � Max. 2 SC konektory 
 � Max. 12 svárů

ORM 5  

Venkovní box pro spojování 
a ukončování vláken ve 
venkovním prostředí na sloup 
nebo stěnu

 � Vhodné pro koncové body
 � Uzamykatelný klíčem
 � IP 54, IK 10
 � Max. 4 SC konektory 
 � Max. 12 svárů
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Produktová řada  
ORM SIS  

Venkovní pilířové řešení pro 
instalaci do výkopu

 �  Vhodné jako distribuční body 
menších kapacit

 � IP 54, IK 10
 � Max. 24 SC konektory 
 � Max. 144 svárů

Produktová řada URM

Venkovní boxy pro spojování 
a ukončování vláken ve 
venkovním prostředí na sloup 
nebo stěnu

 � Vhodné jako distribuční body
 � Uzamykatelný klíčem
 � IP 54, IK 10
 � Max. 48 SC konektorů
 � Max. 144 svárů

Produktová řada Coyote DTC 

Venkovní spojky pro spojování 
a ukončování vláken ve venkovním 
prostředí na sloup, stěnu nebo do 
kabelové komory

 �  Vhodné pro koncové body nebo 
jako distribuční body menších 
kapacit.

 � Zvýšené krytí: IP 68, IK 10
 � Max. 16 SC konektorů
 � Max. 48 svárů

URM SH

Coyote DTC

URM LH

Coyote DTC 4

Coyote DTC 8
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Produktová řada Coyote Dome

Venkovní spojky pro spojování 
a ukončování vláken ve venkovním 
prostředí na sloup, stěnu nebo do 
kabelové komory

 � Vhodné jako distribuční body
 � Zvýšená odolnost
 � Zvýšené krytí: IP 68, IK 10
 � Max. 3456 svárů

Produktová řada ORU SIS 

Venkovní pilířové řešení pro 
instalaci do výkopu

 � Vhodné jako distribuční body
 � Uzamykatelný klíčem
 � Zvýšená mechanická odolnost
 � IP 54, IK 10
 � Max. 504 SC konektorů
 � Max. 1008 svárů

ORSM 

Vysokokapacitní optický 
rozvaděč

 �  Vhodné pro ukončení vláken 
v páteřních uzlech 

 �  Přehledné uspořádání  
a správa patchcordů

 � Max. 864 SC konektorů
 � Max. 1728 svárů

ORU 1 ORU 3
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Národní strategie  
rozvoje a využití sítí 5G 
Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 
(CBCSD) ve spolupráci s MPO ČR a Českou manažerskou asociací (ČMA) 
uspořádaly v rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
první veřejnou prezentaci „Strategie implementace sítí 5G v České republice“.
V rámci panelové diskuze významných odborníků zde náměs-
tek Sekce digitalizace a inovací MPO, Petr Očko představil 
národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí k digitali-
zaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí 
(IoT) nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infra-
struktuře chytrých měst, inteligentních domácnostech, 
ve zdravotnictví i dalších oborech včetně zemědělství a při 
zpracování odpadů.

„Implementace technologií 5G přispěje k rozvoji sítí nové 
generace NGA a ještě více otevře cestu k rozvinuté digitální 
ekonomice,“ řekl Petr Očko, který informoval o velkém zájmu 
českých měst o testování sítí 5G. Start soutěže je připraven 
na 14. října a do konce měsíce září projevilo zasláním svých 
projektů zájem o účast již 58 měst. Odborná porota z nich 
vybere pět nejlepších, které vyhlásí do konce roku. Projekty 
spojí veřejnou správu s operátory, výzkumnými firmami 
a institucemi a budou vytvářet a testovat inovativní aplikace 
užitečné pro občany i průmyslovou výrobu. „Naše podpora 
spočívá v tom, že propojíme aktéry a poskytneme peníze na 
experty, kteří budou spolupracovat na vývoji řešení,“ dodal 
náměstek.

Nelze však nezmínit, že základním předpokladem úspěšného 
fungování sítí 5G je rozvoj pevných optických sítí. Objemy 
dat, které budou sítěmi 5G přenášeny znamenají zásadní 
zvýšení nároků na jejich infrastrukturu. Pevné a mobilní sítě 
tak začínají tvořit organický celek. Nastává nová vlna konver-
gence směřující ke vzniku rozsáhlé komunikační platformy, 

která podpoří nové příležitosti pro průmysl ČR a stimuluje 
rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně 
vyšší úroveň.

Petr Očko rovněž potvrdil, že zájem o aplikace Internetu věcí 
na bázi sítí 5G roste nejen u velkých průmyslových společ-
ností, ale postupně i u malých a středních firem. Stát má 
připravenu strategii zavádění sítí 5G, která bude podporovat 
inovační centra a zavádění nových technologií.

Podle Petra Vítka z agentury Czech Invest je dobrým pří-
kladem rozšíření sítí 5G Jižní Korea, kde je využívá už jeden 
milion obyvatel. „Do jejich zprovoznění byl průměrný objem 
využitých dat za jeden měsíc u obyvatele pět GB, nyní je to 
čtyřnásobek,“ řekl Vítek.

„Pohyb ve 3D virtuálním prostředí, které odpovídá našemu 
reálnému světu, je extrémně náročný na množství dat. Bez 
optických sítí nemůže fungovat a telekomunikační síť se tak 
stává stejně důležitou jako síť energetická. Právě virtuální 
a rozšířená realita spotřebuje největší část z potenciálu 5G sítí,“ 
uvedl ve své prezentaci Martin Kotek reprezentující Asociaci 
virtuální a rozšířené reality. Navigační mapa přímo na před-
ním okně automobilu, internetové obchody se zbožím ve 3D 
nebo dálkové ovládání techniky v nebezpečných provozech, 
to jsou reálná řešení, jejichž uvedení do každodenní praxe 
brání v podstatě už jen jediné – infrastruktura umožňující 
přenos mnohem většího objemu dat s nižším zpožděním než 
současné sítě. 

Sítě 5G a Internet věcí 
v České republice

MSV Brno 

8. 10. 2019

Sítě 5G a Internet věcí 
v České republice

MSV Brno 

8. 10. 2019

Petr Beneš
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MICOS TELCOM kazetový  
management KM 

Představujeme

Nový kazetový management KM byl vyvinut podle nejnovějších 
trendů v optických sítích. Umožňuje všechny konfigurace 
rozvláknění a je velmi vhodný pro GPON sítě.  

z Kompatibilní s vlákny v sekundární ochraně (0,9 mm),  
24 vláken do kazety

z Kompatibilní s kazetami KM 4 (24 svárů), KM 5 (12 SC),  
KM 6 mini (24 svárů), KM 7 (8 SC)

z Možnost kaskádového řešení

z Možnost ukládání splitterů

z Prostor pro uložení nevyužitých vláken
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Instalace a vedení splitteru

Instalace a vedení vláken

Variabilní   
kapacita

Vedení  
do první kazety  

R = 15 mm

Splitter  
o maximální 

velikosti pouzdra 
80×20×8 mm,  
fixace pomocí  

stahovacích  
pásků

Vedení  
do druhé kazety 

R = 25 mm

Vedení přes  
management 

R > 30 mm

Možnost  
průchodu vláken  
na druhou stranu 

kdekoliv  
v managementu

Variabilní   
kapacita

Možnost  
průchodu vláken  
na druhou stranu 

kdekoliv  
v managementu

Přechod mezi 
dvěmi kazetami 
nad sebou bez 

použití hlavního 
kanálu

R = 10 mm

Uchycení bufferů 
nebo kabelů 

a vedení vláken

Přechod mezi  
dvěmi kazetami  

s využitím  
hlavního kanálu 

R = 20 mm

Možnost  
vedení vláken 
mezi kazetami 

směrem vzhůru

Prostor pro 
uložení PLC 

splitterů

Prostor pro 
uložení PLC 

splitterů



2 0 1 9  |  33 6  | 

eGovernment Benchmark je nástrojem Evrop-
ské komise, jímž každoročně poskytuje přehled 
o využívání informačních a komunikačních techno-
logií (ICT) ve veřejném sektoru a přináší poznatky 
o současném stavu elektronické veřejné správy ve 
36 evropských zemích. Komise se ve svém hodno-
cení opírá zejména o akční plán pro elektronickou 
veřejnou správu na období 2016–2020.2 

Co se měří
Pokrok v prioritních oblastech se měří pomocí jed-
noho nebo více ukazatelů, které se skládají ze čtyř 
tzv. referenčních kritérií nejvyšší úrovně: 

 �  Zaměření na uživatele (User centricity): 
označuje rozsah, v jakém je služba poskytována 
online, její mobilní uživatelskou přívětivost 
a použitelnost 

Zpráva EK o stavu  
elektronické veřejné správy 

eGovernment Benchmark 2019 
Evropská komise zveřejnila dne 18. října srovnávací zprávu o sta-
vu eGovernmentu, která hodnotí využívání informačních a komu-
nikačních technologií ve veřejné správě, úroveň přeshraniční inter-
operability a digitální interakce mezi správami a občany nebo pod-
niky v členských státech EU a 8 nečlenských státech.1 Letošní ana-
lýzy ukazují na zlepšení úrovně v prioritní oblasti „zaměření na 
uživatele“ a zejména v oblasti eID. 

Redakce ze zdrojů EK
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 �  Transparentnost (Transparency): označuje míru 
transparentnosti orgánů státní správy v postu-
pech při poskytování služeb a mírou kontroly, 
kterou mají uživatelé nad svými osobními údaji

 �  Přeshraniční mobilita (Cross-border mobility): 
uvádí rozsah dostupnosti veřejné služby evrop-
ským občanům přes státní hranice

 �  Klíčové předpoklady (Key enablers): uvádí míru 
dostupnosti eID, eDokumentů a důvěryhodných 
zdrojů atd.

Data jsou sbírána a shromažďována fiktivními 
kupujícími (Mystery Shoppers), jimiž jsou občané 
ze sledovaných zemí vyškolení k posuzování stavu 
a standardizovanému měření procesu (veřejné 
služby) s výjimkou hodnocení mobilní přívětivosti 
a kybernetické bezpečnosti, pro které se používají 
automatizované otevřené nástroje. 

Zpráva o celkovém stavu eGovern-
mentu v Evropě
Letošní zpráva potvrzuje, že cestu, pokud jde 
o zralost řešení, ukazují Evropě Estonsko, Malta 
a Rakousko, k nimž se přibližují Lotyšsko, Litva a Fin-
sko. Tepelná mapa (obr.1) ukazuje, že zejména země 
v jihovýchodní Evropě mají skóre pod průměrem EU.

U všech čtyř referenčních kritérií nejvyšší úrovně 
je patrný pozvolný pozitivní vývoj. Mezery ve 
výkonu mezi tahouny a zaostávajícími se sice 
zmenšují – nyní činí 42 procentních bodů (v časové 

řadě 2012–2015 to bylo 50 p. b), ale posílení 
výkonu eGovernmentu v oblasti transparentnosti, 
přeshraniční mobility a klíčových aktiv vyžaduje 
pozornost.

Co navíc?
Cílem benchmarkingu je porovnání výkonnosti 
eGovernmentu mezi zeměmi s podobnými charak-
teristikami. Ke zpřesnění proto slouží i další zdroje 
dat, jimiž je možné identifikovat země s podobným 
kontextem. Výkonnost eGovernemntu se v tomto 
směru měří dvěma absolutními ukazateli: pene-
trací a digitalizací. Penetrace odráží míru, v jaké je 
online přístup ke státním službám využíván a sta-
novuje se na základě údajů Eurostatu. Digitalizace 
zachycuje stupeň konverze informací úřadu do 
digitálního formátu. 

Při hodnocení výkonnosti se berou v úvahu tři typy 
relativních ukazatelů země:
•  Charakteristiky uživatele: rozmanitost činností, 

které občané již provádějí online, úroveň digitál-
ních znalostí občanů a celková úroveň využívání 
ICT.

•  Charakteristiky státu: struktura správy, kvalita 
vládních akcí a otevřenost údajů a informací. 

•  Digitální kontextové charakteristiky: vnější prvky, 
které mohou ovlivnit širší aplikaci eGovern-
mentu, např. zavádění infrastruktury vysoko-
rychlostního přístupu k internetu a její kvalita, 

Obr. 1 
Tepelná mapa skóre 

digitalizace podniků a implementace jejich online 
prodejních kanálů.

Porovnáním absolutních a relativních ukazatelů 
(obr. 2) lze identifikovat země s nedostateč-
nou výkonností (nekonsolidovaný eGov), země 
průměrné (zčásti konsolidovaný eGov, rozšiřitelný 
eGov) a země s výsledky nad očekáváním.

Digitalizace a penetrace
Pokud jde o digitalizaci jsou v popředí Estonsko, 
Lotyšsko Dánsko a Litva (šipky nahoru a doprava). 
V penetraci jsou ve vedoucím postavení Španělsko 
a Francie, ale jen v průměru s digitalizací. Spojené 
království a Rumunsko dosahují lepších výsledků 
v penetraci, ale v digitalizaci zaostávají.
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Belgie, Česká republika, Řecko, Itálie, Lucembursko 
a Slovinsko nedosahují dobrých výsledků v pene-
traci, evidentně vzhledem k charakteristikám 
jejich zemí, ale podle očekávání fungují z hlediska 
digitalizace.

Chorvatsko a Slovensko nemají v digitalizaci 
výsledky, ale v penetraci se pohybují v pásmu prů-
měru. Německo a Maďarsko jsou jedinými zeměmi, 
které vykazují relativní výkon pod evropským tren-
dem, a to jak v oblasti penetrace, tak v digitalizaci.

Porovnání výsledků ČR s premiantem
Pro porovnání uveďme alespoň základní data 
o výkonu a rozvoji eGovernmentu v České repub-
lice a v Estonsku, tak jak je ve zprávě hodnotí EK: 

Česká republika

Relativní ukazatele České republiky (obr. 3)
odpovídají zemi, která všemi charakteristikami 
(uživatelské charakteristiky, charakteristiky státu 
a digitální kontextové charakteristiky) odpovídá 
evropskému průměru. 

Ve srovnání se zeměmi s podobným prostředím 
má Česká republika nižší úroveň penetrace než se 
očekávalo. Je proto zahrnuta do scénáře nekonso-
lidovaného eGov, což je situace zemí, které plně 

nevyužívají příležitosti ICT. Dosažená úroveň pene-
trace je 45 % a úroveň digitalizace 63 %.

Úroveň penetrace by mohla růst s počtem občanů, 
kteří budou mít šanci komunikovat s úřady správy 
prostřednictvím oficiálních online formulářů nebo 
vyšší úrovní automatizace správních procesů, 
jejichž přínosem může být menší administrativní 
zátěž občanů. 

V oblasti digitalizace je výkonnost České republiky 
v souladu s výkonem ostatních zemí s podobnými 
environmentálními charakteristikami, i když je 
tento ukazatel pod evropským průměrem.

Estonsko

Estonsko charakterizuje vysoká úroveň digitalizace 
i penetrace (obr.4). Estonsko je v klastru Fruitful 
eGov, scénáře, který zahrnuje nejlepší země ve své 
třídě, které dosahují v obou ukazatelích nadprů-
měrné úrovně. Úroveň penetrace je 83 % a úroveň 
digitalizace je 88 %. Estonsko je zemí s nejlepším 
celkovým výkonem z hlediska vyspělosti elektro-
nické veřejné správy.

Estonské relativní ukazatele ukazují na zemi 
s téměř všemi charakteristikami (uživatelské 
charakteristiky, vládní charakteristiky a digitální 
kontextové charakteristiky) v souladu s evropským 

Obr. 2 
Analýza relativní 

a absolutní 
výkonnosti

Vodorovná šipka naznačuje vývoj digitalizace, svislá zobrazuje vývoj penetrace. 
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průměrem. Pouze ukazatel otevřenosti je pod 
evropským průměrem, přitom digitální dovednosti 
jsou nad evropským průměrem. 

Při pohledu na výsledky analýzy je Estonsko jedi-
nou zemí, která v kombinaci relativních a abso-
lutních ukazatelů překonává ostatní evropské 
země a ukazuje se, že estonská vláda přijala 
a uskutečňuje politiku a strategie, které umožnily 
této zemi dosáhnout vysoké úrovně digitalizace 
procesů úřadů i a široké rozšíření digitální služby 
(penetrace).

Na závěr dobrá zpráva k českému sys-
tému eID
Nyní se vrátíme do oblasti základního zaměření na 
uživatele s aktuálně nejdůležitější domácí zprávou. 
Dnem 13. září 2019 byl završen dlouhý a složitý 
proces schvalování českého eID schématu zveřej-
něním notifikace našeho systému eID v úředním 
věstníku EU (dle nařízení eIDAS EU). Naše notifi-
kace byla zveřejněna společně s italskou eID kartou 
(CIE) a nizozemským důvěryhodným rámcem 
pro elektronickou identifikaci (vydaném v rámci 
eHerkenning) 

Národní systém eID v České republice umožňuje 
českým občanům digitálně prokazovat svou totož-
nost online a přistupovat ke službám elektronické 

veřejné správy, k lékařským předpisům a pojištění, 
poště, daním, důchodům a mnoha dalším službám, 
a to i ze soukromého sektoru. K prokazování totož-
nosti online slouží různé identifikační prostředky, 
jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napo-
jeni na národní bod. Mezi ně patří například nový 
občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 
2018 nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu 
národní identitní autority.

V dalších krocích má podle poskytnutých infor-
mací ze strany MV ČR.3 probíhat budování online 
služeb – výstavba portálů VS, což nejvíce ovlivní 
celkový rozvoj eGovernmentu v ČR, padne rozhod-
nutí o propojení identitních systémů NIA a ISDS, 
proběhne výběr pro akreditaci další soukromoprávní 
IdP a od 09/2020 budou členské státy EU povinny 
uznávat oznámenou českou el. identitu na eOP

Postupující digitální ekonomika a společnost mají 
dopad na zvyklosti lidí a to může fungovat jedině 
tehdy, když lidé důvěřují organizaci, která za tuto 
změnu zodpovídá.
Poznámky:
1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commi-

ssions-report-egovernment-shows-narrower-gap-between-
-leading-and-lower-performing-european

2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52016DC0179&from=EN

3  https://www.egovernment.cz/soubor/
elektronicka-identifikace-2019-petr-tiller-oha-mv-cr/

Obr. 3 
Relativní ukazatele 
České republiky

Obr. 4 
Relativní ukazatele 
Estonsko

Zdroj: European Commission Directorate General for 

Communications Networks, Content and Technology 

Unit H.4 – eGovernment and Trust

Zdroj: European Commission Directorate General for 

Communications Networks, Content and Technology 

Unit H.4 – eGovernment and Trust
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Vaše společnost nasazuje řídicí systémy ve strate-
gických segmentech z oblasti základních služeb. 
Jaká opatření jste museli v souvislosti se zákonem 
přijmout?

Jako dodavatel řídicích systémů do klasické 
i jaderné energetiky, plynárenství i drážní dopravy 
jsme tyto požadavky samozřejmě intenzivně řešili. 
Dodáváme systémy do oborů s nároky na dlouhou 

životnost a bezporuchovost řídicího systému. 
S příchodem tohoto zákona k nim přibyly další na 
zabezpečení proti úmyslnému kybernetickému 
napadení. Implementovali jsme řadu technických 
opatření pro zvýšení odolnosti řídicích stanic 
SandRA proti kybernetickým útokům, zároveň neu-
stále pracujeme na zlepšování interních procesů. 
Z jaderné energetiky máme mnohaleté zkušenosti 
s naplňováním specifických požadavků regulačních 
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Ů Kybernetická bezpečnost  

řídicích a informačních 
systémů v základních 
službách 
Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn 
u projektů zaměřených na komunikační a informační technologie. 
Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj i provozovatelé 
základních síťových odvětví, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či 
dopravy. Jak se na tyto změny připravili vývojáři a výrobci řídicích 
systémů, kteří zde informační systémy a služby dodávají? Na to jsme 
se zeptali Pavla Kulíka, ředitele útvaru Technický rozvoj společnosti 
ZAT, která dodává řídicí systémy a know-how pro energetiku a prů-
mysl takřka do 70 států světa.

Řídicí bezpečnostní systém  
SandRA Z100 pro jadernou energetiku 
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úřadů v různých zemích. Náš řídicí systém SandRA 
proto splňuje všechny legislativní požadavky na 
bezpečnost a spolehlivost. Nicméně pro upřes-
nění, nejde jen o jedno řešení, které by bylo možné 
použít u všech projektů. Konkrétní způsob zajiš-
tění kybernetické bezpečnosti je vždy závislý na 
podmínkách provozu řídicího systému. Zákazníci 
si často specifikují své konkrétní požadavky, které 
musí řídicí systémy splňovat. Například jaderná 
elektrárna má jiné požadavky než klasická nebo 
zákazník z oblasti distribuce plynu.

Které obory jsou na tom z pohledu bezpečnosti 
nejlépe? 

Logicky nejdále v oblasti zabezpečení byla jaderná 
energetika, kde se požadavky na kybernetickou 
bezpečnost do značné míry potkávají s již dříve 
aplikovanými nároky na jadernou bezpečnost. 
Řídicí systémy jsou zde velmi strukturované. 
Často se využívají pouze jednosměrné komunikace 
speciálními protokoly. Rovněž fyzická ochrana – 
zamezení neoprávněné manipulace se zařízením – 
je zde na velmi vysoké úrovni. Specifické poža-
davky včetně těch na kybernetickou bezpečnost 
v současné době řešíme například na elektrárně 
Loviisa ve Finsku, kde dodáváme řídicí systém 
SandRA pro primární část jaderné elektrárny. 
V klasických elektrárnách byla situace jiná. Sys-
témy řídící jednotlivé části technologie byly často 
připojeny do jedné komunikační sítě. Dnes dochází, 
právě z důvodu zvýšení kybernetické bezpečnosti, 
k jejímu rozdělení na „komunikační ostrovy“. 
Komunikace mezi ostrovy je pak striktně omezena 
a jednoznačně specifikována. Tomu přizpůsobu-
jeme i řešení našich projektů.

V současné době se často skloňuje kybernetic-
ká bezpečnost v distribuci plynů. Jak to vypadá 
v tomto segmentu? 

Ač by se laikovi mohl zdát opak, pro nás, výrobce 
řídicích systémů pro náročné průmyslové procesy, 
je realizace kybernetické bezpečnosti v oblasti 
distribuce zemního plynu velkou technickou 
výzvou. Na rozdíl od výše zmíněných jaderných 
a klasických elektráren, kde jsou komunikační sítě 
i samotné řídicí systémy umístěny uvnitř uzavře-
ného střeženého objektu, v oblasti přepravy zem-
ního plynu jde o rozsáhlé sítě s velkým množství 
připojených zařízení, často bezobslužných, navíc 
na rozlehlém území pokrývajícím celou Českou 
republiku. Komunikační sítě mohou být realizo-
vány mnoha způsoby od privátní optické sítě až po 
radiové přenosy či GSM modemy. To klade vysoké 
nároky na zabezpečení nejen komunikačních sítí, 

ale zejména koncových řídicích stanic. Například 
pro společnost Net4gas dodáváme řídicí systémy 
pro velké předávací a regulační stanice i na rozsa-
hem menší tzv. kontrolní a měřicí body tranzitního 
plynovodu. Do našich řídicích stanic jsou komu-
nikačně připojena zařízení od různých výrobců, 
zároveň komunikujeme data na centrální dispečink 
dodaný jinou firmou. To klade značné nároky na 
zabezpečení. 

Jak zde řešíte kybernetickou bezpečnost?

V rámci kybernetické bezpečnosti implementu-
jeme technologie umožňující šifrování komunikace, 
autorizaci přístupů pro servisní účely, blokování 
nepoužívaných služeb, kontrolu integrity softwa-
rového vybavení stanic SandRA atd. To platí i pro 
inženýrské nástroje určené pro tvorbu aplikačního 
softwaru. Vždy však záleží na charakteru konkrétní 
aplikace a koncepci zajištění kybernetické bezpeč-
nosti provozovatele, které z opatření je vhodné 
použít. 

Obdobný projekt v současné době řešíme i pro 
společnost E.ON. Jedním z kritérií, proč nás oslo-
vili pro jeho realizaci, je právě naše kompetence 
implementovat jejich konkrétní požadavky na 
zabezpečení řídicích stanic, komunikace a nástrojů 
vyplývající z celkové zvolené koncepce kyberne-
tické bezpečnosti.

Jaké systémy zde používáte?

Firma Net4gas je náš dlouholetý zákazník. Ročně 
pro něj realizujeme desítky projektů. Dodávali 
jsme jim již naše systémy předchozí generace 
ZAT-DV a ZAT-D, které v rámci obnovy přecházejí 
na řídicí systém čtvrté generace SandRA Z200 
a Z210. Velmi podobná situace je také u distri-
buční společnosti Innogy. Pro společnost E.ON 
nasazujeme řídicí systém SandRA Z210, komuni-
kačním protokolem s centrálním dispečinkem je 
IEC 60870-5-104. 

U jakých dalších projektů jste v poslední době řešili 
kybernetickou bezpečnost?

Například vodní elektrárna Lipno I je od loňského 
roku řízena bezobslužně ze 140 km vzdáleného dis-
pečinku ve Štěchovicích v režimu virtuálního bloku 
s elektrickým výkonem až 120 MWe. Původní 
systém jsme kompletně nahradili novým řídicím 
systémem SandRA, který zároveň zajišťuje najetí 
a nafázování bloků v extrémně krátkých časech. 
Dalším probíhajícím projektem, kde nasazujeme 
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systémy s požadavky na kybernetickou bezpeč-
nost, je například elektrárna Mělník a již zmiňo-
vaná finská jaderná elektrárna Loviisa.

Jaké jsou vaše další cíle v oblasti kybernetické 
bezpečnosti?

Uznávaný americký odborník na informační 
bezpečnost Bruce Schneier řekl: „Bezpečnost 
není produkt ale proces“. Proto i naším cílem není 
jen zvyšovat technickou odolnost našich řídicích 
systémů proti kybernetickým útokům, ale zejména 
rozvíjet spolupráci s našimi zákazníky na poli 
kybernetické bezpečnosti. Jedině tak lze dosáh-
nout funkčního výsledku. Naše vývojové oddělení 
pracuje na zvýšení odolnosti řídicích stanic SandRA 
proti kybernetickým útokům dlouhodbě, můžeme 
tak klientovi dlouhodobě garantovat požadova-
nou bezpečnost a spolehlivost. Ostatně odolnost 
instalovaných řídicích systémů proti kybernetic-

kým útokům si standardně testují jak samotné 
firmy, tak i nezávislé auditorské společnosti.
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Pavel Kulík,  
ředitel útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT
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Přijďte nás navštívit 14.–17. 11. 2019 na veletrh čisté mobility e-SALON
v PVA Letňany, hala 2, stánek A11.  

Vyberte si z komplexní nabídky nabíjecích stanic pro elektromobily  
– domácí, veřejné i smart řešení –

www.voltdrive.com

Budoucnost je pro nás stará.
České nabíjecí stanice vyrábíme již 10 let.
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EU  Členské státy EU zveřejňují hodnocení rizik 
spojených s 5G. (EU) Členské státy EU s podporou 

Komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpeč-
nost (ENISA) zveřejnily rozsáhlou zprávu upozorňující na 
riziko zvýšeného kybernetického útoku na sítě 5G na celém 
kontinentu.  
Evropská komise uvedla, že členské státy by měly posoudit 
dopady doporučení a určit, zda je třeba do 1. října 2020 při-
jmout další opatření. Mezi další kroky patří soubor opatření 
zaměřených ke zmírnění rizika kybernetické bezpečnosti 
na vnitrostátní úrovni a na úrovni celého bloku, který má 
být dohodnut do 31. prosince 2019 skupinou pro spolu-
práci v oblasti sítí a informačních systémů (Network and 
Information Systems Cooperation Group). Mezitím ENISA 
dokončuje mapu konkrétních hrozeb ve vztahu k sítím 5G. 
Poslední vlna kontroverzí obklopujících státy, které se snaží 
přizpůsobit čínské politické a kulturní citlivosti, odhaluje, 
jak nejistá je globalizovaná ekonomika.

 České, italské (CIE) a nizozemské systémy 
elektronické identity byly notifikovány. Dne 13. 

září 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie v rámci 
nařízení eIDAS EU zveřejněna notifikace českého systému 
eID, italské eID kartě (CIE) a nizozemském důvěryhodném 
rámci pro elektronickou identifikaci (vydaném v rámci 
eHerkenning).  
Národní systém eID v České republice umožňuje českým 
občanům digitálně prokázat svou totožnost online a při-
stupovat k službám elektronické veřejné správy, lékařským 
předpisům a pojištění, poště, daním, důchodům a mnoha 
dalším službám, a to i ze soukromého sektoru. K prokazo-
vání totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, 
jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na 
národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz 
s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo přihlášení 
pomocí uživatelského účtu národní identitní autority.

EU  Německá bezpečnostní pravidla mají ponechat 
5G dveře otevřené i pro Huawei. (Reuters Ber-

lín, Handelsblatt 14 Oct.) Nová německá bezpečnostní 
pravidla nevyloučí čínského výrobce telekomunikačních 
zařízení Huawei Technologies z dodávek zařízení do 5G 
mobilních sítí v zemi, uvedl v pondělí vysoký vládní zdroj. 
„Bezpečnostní katalog“, který je před zveřejněním má 
potvrdit německé rozhodnutí zachovat rovné podmínky 
pro dodavatele pro telekomunikační sítě nové generace, 
navzdory výzvám Spojených států amerických k zákazu 
Huawei. Nařízení vstoupí v platnost na konci tohoto roku 
nebo na začátku následujícího roku, uvedla Federální síťová 
agentura. 
Podle návrhu dokumentu musí provozovatelé jako Deut-
sche Telekom a Vodafone identifikovat kritické oblasti ve 
svých sítích, aby na ně mohli aplikovat vyšší úroveň bez-
pečnosti. Federální úřad pro informační bezpečnost (BSI) 

je odpovědný za provádění bezpečnostního prověřování 
produktů, které budou použity k vybudování sítě 5G.  
Vláda chce, aby výrobci takových zařízení, včetně Huawei, 
podepsali prohlášení o spolehlivosti. Na prohlášení by bylo 
možné se odkazovat, pokud by jednoho dne vyšlo najevo, 
že se výrobky výrobců používají pro špionáž nebo sabotáž. 
V tomto případě by vláda uložila poskytovatelům povin-
nost odstranit technologii Huawei ze sítí. Poskytovatelé by 
zase mohli od společnosti Huawei požadovat náhradu. 
Obdobné rozhodnutí udělala na indickém mobilním kon-
gresu (IMC) prakticky ve stejných dnech indická vláda udě-
lením povolení čínským prodejcům Huawei a ZTE k účasti 
na demonstracích použití 5G 

 Společnost Google rozšiřuje plány na vybudo-
vání druhé kolosální centrály v oblasti San Jose 

v Kalifornii. Google podle oficiální zprávy CNBC oficiálně 
požádal o povolení k výstavbě sídla s více než 7,3 milionu 
čtverečních stop kancelářských prostor. Google plánuje, 
že v nových kancelářích umístí až 25 000 zaměstnanců. 
Důvodem je rozšiřující se rozsah při naplnění požadavku na 
extra flexibilitu. 

EU  Přístup k plnému optickému připojení může podle 
Openreach vyvolat ve Velké Británii revoluci 

v produktivitě. Vláda Spojeného království si stanovila 
ambiciózní cíl, kterým má urychlit připojení všech domác-
ností a firem již do roku 2025. Zpráva zadaná společností 
Openreach a zpracovaná ústavem Centre for Economic and 
Business Research naznačila, že by se britská produktivita 
zvýšila přibližně o 1 700 GBP na pracovníka, a podpořila 
britskou ekonomiku přibližně 59 miliardami GBP. 
Zpráva rovněž naznačuje, že by se za těchto podmínek 
mohlo rozhodnout až 400 000 pracovníků pro práci 
z domova, a dalších 270 000 by bylo schopno se přemístit 
z měst a do venkovských oblastí, což by zároveň ročně sní-
žilo počet 300 milionů cest dojíždějících, umožnit inteli-
gentnější způsoby práce a zlepšit veřejné služby.

EU  Deutsche Telekom zahajuje marketingovou kam-
paň zaměřenou na repozici značky T-Systems. 

Deutsche Telekom uvádí, že její dceřiná společnost T-Sys-
tems zahájila novou marketingovou kampaň k návratu 
své značky do lůna DT. Ústředním poselstvím kampaně je 
T-Systems jako partner pro všechny aspekty digitální trans-
formace společnosti, pro „připojení“, „digitální“, „cloud 
a infrastrukturu“ nebo „bezpečnost“.

EU  Švýcarský Sunrise tvrdí, že má již pokryto 80 % 
populace (není to vtip) sítí 5G. (Ericsson Switzer-

land) Švýcarsko není největším trhem, ale ukazuje se, jak 
tvrdá soutěž Sunrise s operátorem Swisscom, který bude 
mít do konce roku 2019 pokryto 90 % populace, může 
urychlovat nasazení sítě 5G. Sunrise aktuálně pokrývá 
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signálem 5G území 262 měst. 
Za povšimnutí stojí, že zde se míra pokrytí populace 
a geografického pokrytí v podstatě liší. Švýcarsko je vysoce 
urbanizovaná země, zhruba 73 % obyvatel žije v městském 
prostředí, což síťové nároky snižuje. Problémy však rychle 
přibývají při pohledu na švýcarský členitý a hornatý venkov. 
Dalším příkladem trhu, který se velmi rychle přibližuje k éře 
5G je rovněž vysoce urbanizovaná Jižní Korea s koncentro-
vanou populací.

 OECD zveřejňuje návrh digitální daně pro veřej-
nou konzultaci. OECD zveřejnila návrh na pokračo-

vání mezinárodních rozhovorů k zajištění zdanění nadná-
rodních společnosti a významných digitálních společností. 
Nový návrh kombinuje prvky komentářů tří konkurenčních 
návrhů z členských zemí a je nyní otevřen veřejné kon-
zultaci. Návrh by přerozdělil některé zisky a související 
daňová práva jurisdikcím a zemím, kde mají nadnárodní 
společnosti své trhy. Tato část je součástí inkluzivního 
rámce OECD / G20 o BEPS pro multilaterální vyjednávání 
globálních daňových pravidel, aby byla vhodná pro účely 
digitální, globální ekonomiky. 

 Globální trh 5G v roce 2020 dosáhne 4296 mili-
onů dolarů. Podle studie Valuates Reports dosáhne 

velikost trhu 5G v roce 2020 globálně až 4296 milionů 
dolarů a očekává, že do roku 2024 poroste exponenciálně, 
v letech 2020–2024 s CAGR 56,7 %. 
Studie očekává, že tahounem oboru bude vysoká poptávka 
po chytrých telefonech s technologií 5G s vysokorychlost-
ním připojením k internetu. Trh 5G klasifikuje na základě 
jejich jejich typů (mMTC, URLLC, eMBB a FWA) a aplikací 
(Smart Cities, Connected Factories, Smart Buildings, 
Connected Vehicles, Connected Healthcare, Connected 
Retail, Smart Utilities, Broadband and Voice) v regionech.  
Podle zprávy bude významně růst celosvětový trh teleko-
munikačních zařízení a očekává se, že tento trh telekomuni-
kačních zařízení dosáhne koncem roku 2023 na 562 miliard 
USD a během prognózovaného období od roku 2017 do 
roku 2023 vzroste o 10 %.

EU  Francie ohlásila prvních jedenáct projektů ostrých 
zkoušek 5G v pásmu 26 GHz. (ARCEP) Přidělení 

zkušebního spektra 5G v pásmu 26 GHz francouzským 
regulátorem ARCEP v lednu, umožnilo spuštění prvních 
jedenácti průmyslových iniciativ. Vláda a ARCEP vybídly 
k předložení žádostí konkrétních projektů, které by tvo-
řily pilotní platformy 5G otevřené třetím stranám, rovněž 
i stran mimo telekomunikační sektor.

EU  Generální ředitel společnosti BT varuje, že 
odstranění telekomunikační technologie Huawei 

bude trvat 7 let. (Reuters) CEO britské skupiny BT Philip 
Jansen varoval, že odstranění technologie Huawei z teleko-

munikačních sítí ve Velké Británii by trvalo sedm let, uvádí 
Reuters.

EU  Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů 
v Evropě. Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 

obchodů a upgraduje některé ze zbývajících prodejen, 
protože zákazníci nakupují více online a mění své očekávání 
v nákupech v obchodech, řekl generální ředitel Nick Read. 
Data po revizi budou použita ke zjištění toho, co zákaz-
níci v každém místě potřebují, přičemž 40 % obchodů se 
do konce roku 2021 transformuje. V Evropě je asi 5 000 
obchodů Vodafone, zbytek na trzích jako je Asie a Afrika.

 OECD zveřejnila novou zprávu o postavení tele-
komunikačních operátorů a jejich budoucnosti. 

Dokument analyzuje současný stav a vznikající obchodní 
modely telekomunikačních operátorů. Zkoumá také, jak 
se mohou provozovatelé komunikací v budoucnu vyvíjet, 
a to z pohledu 5 až 10 let ve skupinách tradičních vertikálně 
integrovaných poskytovatelů mobilních a pevných slu-
žeb, služeb velkoobchodu a poskytovatelů on-line služeb. 
Zpráva nastiňuje nejdůležitější stránky vývoje v těchto 
kategoriích a signalizuje stav před nástupem technologií, 
které mohou provozovatele v budoucnu ovlivnit. Zpráva na 
závěr srovnává různé typy operátorů vůči politickým cílům.

EU  Téměř každá druhá německá domácnost dosáhne 
do konce roku na gigabitové připojení. Podle stu-

die zveřejněné ve středu společností Dialog Consult zaští-
těné Asociací telekomunikačních služeb a služeb s přidanou 
hodnotou (VATM) se pokrytí gigabitovým připojením od 
začátku do konce tohoto roku zvýší z 11,1 na odhadovaných 
19 milionů (ze 42 milionů domácností). Tyto rychlé linky 
však používá pouze jedna ze čtyř domácností, tj. 4,8 mili-
onu (na počátku roku 3,3 milionu); Zbytek je neaktivní.  
Pokud byly linky aktivovány, neznamená to, že si zákazníci 
nasmlouvají gigabitové připojení. Jak uvádí studie, je důvo-
dem skutečnost, že pouze 1,2 milionu domácností uvažuje 
o využívání rychlosti vyšší než 0,25 gigabitů za sekundu 
a preferují levnější variantu 0,25 gigabitů za sekundu nebo 
méně. Podle studie však existují velké regionální rozdíly 
a široká mezera mezi městem a venkovem.

 China Mobile CEO Li Yue odchází okamžitě do 
důchodu. (CHM Oct 14) China Mobile oznamuje, že 

Li Yue odstoupil ze svých funkcí výkonného ředitele a gene-
rálního ředitele společnosti. Jeho odchod do důchodu je 
okamžitě účinný. Li Yue se ujal role výkonného ředitele 
společnosti China Mobile v roce 2010. 

EU  Společnost EE se stala ve Velké Británii pionýrem 
5G. (BT) Společnost BT oznámila, že v říjnu zpro-

vozní služby mobilní sítě 5G ve 20 městech po celé Velké 
Británii. 
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Britský incumbent se také zavázal rozšířit své spuštění 5G 
tak, aby do konce roku pokryl území 45 měst. 
Generální ředitel BT divize Consumer Marc Allera, uvedl 
v sídle společnosti v Londýně, že uvedení na trh bylo pro 
BT logickým dalším krokem poté, co prvenství v zavádění 
5G v Británii získal operátor EE.

EU  Openreach prosazuje vypnutí měděné sítě do 
roku 2027 za 30 miliard GBP. Britský operátor 

Openreach, podle zpráv v tisku v rozhovorech s vládou 
formalizuje l oficiální časový rozvrh pro vypnutí své měděné 
sítě. 
Předpokládá se, že nový generální ředitel společnosti BT, 
Philip Jansen usiluje o definitivní datum vypnutí měděné 
sítě v zemi do roku 2027. Iniciativa bude stát zhruba 30 
miliard GBP a předpokládá se, že Jasen upřednostňuje 
odstupňovaný přístup, neboť Spojené království je rozdě-
leno do šesti vysokorychlostním přístupem různě pokry-
tých zón. 
Poslední aktualizace zprávy Ofcom's Connected Nations 
však uvádí, že nyní může využívat služby FTTH jen 8 pro-
cent britských domácností a podniků.

EU  Telefónica Španělsko v pátek oznámila, že pode-
psala kolektivní smlouvu s odborovými organiza-

cemi, kterou se sníží počet pracovních míst o 4,5 tisíce. 
Španělský tisk Expansion uvedl, že se očekává, že o dobro-
volný důchodový plán požádá 4 500 zaměstnanců (ze stá-
vajících 21 tis,). Společnost Telefónica Španělsko uvedla, že 
dobrovolný plán odchodu do důchodu je pro zaměstnance, 
kteří letos dosáhnou věku 53 let a více a mají více než 15 let 
služebního věku. Tito zaměstnanci mohou zažádat o 68 % 
svých současných platů až do věku 65 let, jakož i plné 
platby sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění.

 Huawei chce své 5G technologie prodat i soupe-
řům. Poslední nabídka čínského výrobce souprav 

Huawei by mohla znamenat možnost udělení licence 
na technologii 5G každému, kdo je ochoten zaplatit a to 
v reakci na sankce uvalené ze strany USA  
Pozoruhodný požadavek vznesl generální ředitel Ren 
Zhengfei v nedávném rozhovoru s The Economist. „Za 
jednorázový poplatek by transakce poskytla kupujícímu 
trvalý přístup k existujícím Huawei patentům, licencím, 
kódu, technickým plánům a výrobním know-how," prohlá-
sil. Rovněž dává na vědomí, že nabyvatel by mohl mít volný 
přístup k zdrojovému kódu, čímž by se odstranilo riziko, 
že v něm budou skandální, záludné kousky spywaru nebo 
cokoli dále skrytého.

 Třetina obcí stále nemá vysokorychlostní 
internet. MPO to chce dohnat díky evropským 

dotacím. (MPO) Až miliardu korun uvolní ministerstvo 
průmyslu a obchodu na pokrytí obcí vysokorychlostním 

internetem. Úřad vypíše na přelomu letošního a příštího 
roku třetí dotační výzvu na vybudování příslušné infrastruk-
tury. Dotace bude firmám poskytujícím připojení vyplácet 
kompletně z evropských peněz.

EU  Orange a Ericsson spustily testovací síť 5G 
v polském hlavním městě Varšavě. Testovací síť 

již dosáhla rychlosti 900 Mbit / s. Společnost Orange 
spustila ve Varšavě zkoušky na devíti základnových stani-
cích, jíchž se mohou zúčastnit zákazníci se smartphonem 
Orange Neva Jet 5G. Testovací síť použije část spektra 
80 MHz 3,4–3,6 GHz, kterou získala Orange na polské 
aukci spektra. 

EU  SK je prvním operátorem s více než s 1 milio-
nem účastníků 5G. Poptávka po službách 5G je 

podle operátora v současné době oproti LTE dvojnásobná. 
Korejští operátoři SK Telekom, KT a LGU+ zprovoznili síť 
5G v dubnu a zájem o služby překonal očekávání mnoha 
analytiků. Poslední čísla o počtu účastníků ukazují, že SK 
Telecom již podstatně uvedená 1 milion překročil, KT má 
nyní 630 000 a LGU + 540 000 účastníků.

EU  Vodafone připravuje novou společnost pro správu 
telekomunikačních věží. Vodafone má vytvořit 

novou společnost pro správu svého portfolia 61 700 tele-
komunikačních věží provozovaných na různých trzích. Nová 
organizace bude podle prohlášení společnosti založena do 
května 2020. 
Podle připravované značky „TowerCo“ bude tato společ-
nost pracovat na realizaci této strategické priority v násle-
dujících 18 měsících, uvedl šéf Vodafonu Nick Read. 
Více než 75 procent věží vlastněných společností TowerCo 
bude provozováno na klíčových trzích společnosti Voda-
fone v Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Vodafone 
odhaduje, že společnost TowerCo by mohla generovat 
poměrné roční příjmy ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR.  
Mezitím Vodafone Italia založila dceřinou společnost 
s názvem „Vodafone Towers srl“, která má portfolio 10 977 
webů po celé zemi a to před fúzí s věžovou jednotkou společ-
nosti Telecom Italia Inwit, uvádí tisková agentura Radiocor. 
Obchodní jednotka, která má čistý kapitál 221 milionů EUR, 
má 64 zaměstnanců a nakonec bude sloučena do Inwitu, 
aby vytvořila největší italskou věžovou společnost.

 Rusko očekává silný růst na trhu 5G. Průměrný 
roční růst ruského trhu 5G by mohl do roku 2024 

činit 74 procent, což značně překoná celosvětové procento 
34 procent, uvádí zpráva TASS s odkazem na plán bezdrá-
tových technologií připravený Národním střediskem IT, 
součástí státní společnosti Rostec. 
Ruské ministerstvo spojů začalo snižovat své ceny za 5G 
spektrum, uvádí Cnews.ru. podle nového návrhu metodiky 
pro stanovení ceny 5G. Očekává se, že počáteční cena za 
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jeden lot 200 MHz v pásmu 25,25–27,5 GHz se sníží z 2,3 
miliardy RUB na 670 milionů RUB.

EU  Deutsche Telekom uvádí na trh 5G v pěti němec-
kých městech. Deutsche Telekom spustil svou 5G 

síť v pěti německých městech – Berlín, Kolín nad Rýnem, 
Mnichov, Bonn a Darmstadt. 
Do konce roku 2019 se přidají další města Hamburg a Lip-
sko Podle plánů Deutsche Telekom má být do konce roku 
v Německu instalováno více než 300 antén. 
Deutsche Telekom má ve svých pěti startovacích městech 
5G různé priority, ze kterých by se před hromadným nasa-
zením mohla poučit ze svého zavedení: 
Berlín: Zaměření v hlavním městě Německa je zajistit, aby 
se síť mohla přizpůsobit požadavkům města, včetně jeho 
turistických hotspotů. 
Kolín nad Rýnem: Deutsche Telekom usiluje o kruh infra-
struktury v centru města. 
Mnichov: Prioritou v Mnichově je obsluhovat podniky s 5G, 
do konce roku Deutsche Telekom plánuje, aby její síť pokrý-
vala důležité oblasti, jako je BMW Park a mediální centrum 
Unterföhring. 

Bonn: Deutsche Telekom testuje 5G síť v Bonnu na 
duální použití. Důraz bude kladen na pracovní využití 
během typické pracovní doby a přechod na upřed-
nostňování volného času ve večerních a víkendových 
hodinách. 
Darmstadt: plánem je obecnější využití 5G, přičemž 
pokrytí se v příštích 18 měsících rozšiřuje směrem k centru 
města a univerzitním oblastem.

 Apple vyvíjí 5G modem pro rok 2022. Společnost 
Apple chce do roku 2022 uvést na trh svůj vlastní 

5G modem, podpořený operacemi Intel, které společnost 
koupila začátkem tohoto roku za 1 miliardu USD, uvádí 
společnost Fast Company citujíc zdroj se znalostí plánů 
společnosti. Apple tento příběh nekomentoval. V tuto 
chvíli společnost Apple pořizuje své modemy pro iPhone 
od společnosti Qualcomm.  
Společnost Apple loni rovněž oznámila plány na otevření 
kampusu v San Diegu a v nejbližších letech tam umístí až 
1 000 nových zaměstnanců, čímž dále rozšíří aktivity sou-
časného sídla v kalifornském Cupertinu.

Pozvánka na výstavu obrazů

PAVLA BRUNCLÍKA
SVATOSLAVA NOVÁKA

Vernisáž: úterý 29. 10. v 18 hodin

Galerie Nová síň
Voršilská 139/3  Praha 1

30. 10. – 3. 11. 2019
úterý – neděle 11 – 18 hodin
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Ročník: LVI 
Číslo: 3/2019

„Je to super. Změna zákona, která legalizuje svatby přes VoIP nám 
přinese dalších 5 % voličů.“

„Síť 5G nezavedeme.  
Ale slibuju, že do dvou let  
budeme mít technologie  

pro teleportaci!“
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Distribuce  
adresný direct mailing 

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

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

Toto číslo vychází 25. 10. 2019

Časopis je recenzovaný.  
Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací. 

Přetisk a publikace zveřejněných 
článků povolen jen se souhlasem 
redakce.

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

Cena: Neprodejné

... na odlehčenou

Doktor: „Tak pane Františku, co Vám je?" 
Pacient: „No, moje záda mi blogují až do pravé 
ruky, žaludek mi gugluje po každém jídle a když 
usínám, tak mi ukrutně tvítuje v úších.“ 
Doktor: „Ááá, tak to bude internetída. Vypněte 
si na týden mobil, tablet i počítač a ukažte se za 
týden.“

Pepíčku, jak to že máš u sebe tolik peněz? To 
dostáváš takové vysoké kapesné? 
Néé, to není kapesné paní učitelko. Tatínek mi 
platí pět korun pokaždé, když potřebuje pomoct 
s počítačem.“

Poslouchat ženu je jako číst obchodní 
podmínky na webu. Ničemu nerozumíte, ale 
musíte jen dokola odpovídat: „souhlasím“.

„Dobrý den, dovolali jste se na technickou 
podporu, která je zdarma. Upozorňujeme Vás, že 
Váš hovor je nahráván. Takže si jej můžeme pro 
pobavení pouštět na našem vánočním večírku. 
Pokud chcete raději vyřešit svůj dotaz v poradně 
na webových stánkách, zavěste."
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ČLENOVÉ 

NEXT 

GENERATION 

CLUBU

 

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.



...umění optické komunikace

TESTERY NGA SÍTÍ

PROFiber Networking CZ s.r.o. www.profiber.eu

• Ověřování propustnosti sítě a QoS parametrů

• Certifikace služby připojení k internetu

• Prokazování kvality veřejné i neveřejné sítě

• Jak kontrolovat rychlost připojení      • Odborné konzultace a expertní měření      • Zápůjčky/pronájmy  

Informace & registrace

Dodavatel technologicky vyspělých produktů

Pavel Lafata/Jiří Vodrážka

V eshopu společnosti PROFiber Networking - https://www.profiber.eu/cz/prislusenstvi/literatura/

2. vydání oblíbené knihy, aktualizované a doplněné.

Optické přístupové sítě FTTx a NGA

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 
informace pro aktuální rozvoj optických přístupových sítí, přípojek FTTx a sítí NGA.
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.

cena 370,-

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

26. - 27. března, Brno SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 

Sítě FTTx v roce 2020 
 

Sítě FTTx v roce 2020
M I S T R O V S T V Í  S V Ě TA  V  M I K R O T R U B I Č K O VÁ N Í

P Ř E D N Á Š K Y  &  W O R K S H O P
V Ý S TAVA

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ
®

iSAM = EtherSAM RFC 6349+
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