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Vážení čtenáři, rok 2019 se nemilosrdně blíží ke svému 
zániku a my všichni jsme starší zase o rok. Včetně časopisu NEXT 
GENERATION@Telekomunikace, který tímto číslem slaví své tříleté 
výročí vydávání v kompletně modernizované verzi. Navazujeme však na 
více než šestapadesátiletou historii časopisu Telekomunikace vydáva-
ného kdysi Správou pošt a telekomunikací. Takže co v posledním vydání 
letošního roku najdete: 
Významným tématem západního světa je kybernetická bezpečnost 
budoucích sítí 5G. Nové digitální technologie umí takové věci, že i zdatný 
odborník žasne. Proto musí být i uživatelé těchto technologií na takové 
odborné úrovni, aby ochránili nejen své investice, ale zejména data 
svých klientů a zabezpečili své sítě proti vlivu jakéhokoli kybernetického 
nebezpečí. A o tom pojednává první rozhovor s panem Mika Lauhdem, 
viceprezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou 
bezpečnost.
S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící 
fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komuni-
kace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory se zahranič-
ními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným 
ředitelem Maltského komunikačního úřadu Jesmondem Bugejou 
a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb 
Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace a předse-
dou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) pro rok 2018. Pohled dvou zkušených zahraničních 
představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektro-
nických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských 
labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do 
veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pra-
covníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních 
širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím origi-
nálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu 
této britské politické strany. Tak trochu jsme si s autorem tohoto článku 
zavzpomínali na časy, kdy naše oborové asociace se postavily proti poli-
tickým ambicím poskytovat některým městům internet zadarmo v rámci 
předvolebních bojů. A to ještě za využití místních dotací.
Podíváme se také na situaci dotací do sítí elektronických komunikací 
v rámci OP PIK. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
finišuje vyhodnocení projektů podaných do II. Výzvy programu podpory 
Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se přihlásilo více než deset 
podnikatelských subjektů se skoro čtyřmi desítkami projektů v celkové 
hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Otázkou však 
zůstává, zda opravdu tento projekt má ještě nějaký význam a pomůže 
lidem a firmám v tzv. bílých oblastech. Je velkou škodou, že tento projekt 
se nemohl realizovat mnohem dříve. Před čtyřmi lety by tyto dotace 
mohly být opravdu užitečně využity. Snahy Ministerstva vnitra získat 
kontrolu nad penězi z dotací a možná i zbytečný boj provozovatelů wifi 
sítí proti velkým hráčům na telekomunikačním trhu významně posu-
nuly termíny čerpání. Za zmínku také stojí příprava v pořadí třetí výzvy 
programu, která bude zacílena na podporu zavedení a naplnění daty 
tzv. digitálních map technické infrastruktury, které by měly usnadnit, 
zrychlit a tím i zlevnit investiční přípravu výstavby sítí.
Budování sítí 5G…hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví. Proto si 
přečtěte článek, který shrnuje obsah workshopu na téma „Co jsou 5G 
sítě?“ A k tématu 5G precizně navazuje poslední článek v našem časopisu 
„Ericsson Mobility Report 2019 očekává, že se 5G rozšíří rychleji, než 
jsme čekali.“
Vážení a věrní čtenáři, za tým, který připravuje vydávání časopisu  
NEXT GENERATION@Telekomunikace, Vám 
přejí kouzelné, bezstresové Vánoce a šťastný 
celý nový rok!
Tvůrci časopisu: Petr Beneš, Honza Vašátko, 
Zdeněk Vaníček, Otakar Novák, Tomáš 
Sedláček.
Jim a všem kdo poskytli rozhovory a články 
děkuji z celého srdce.

Svatoslav Novák
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Mika Lauhde, Global Vice-President, 
Cybersecurity & Privacy, Global Public Affairs 

Huawei Rozhovor vedl Petr Beneš

Hospodářské výsledky podle výroční zprávy za rok 2018 
potvrzují, že firma Huawei má na českém trhu stabilní pozici 
a udržitelně na tomto trhu roste. Nicméně na konci minu-
lého roku Národní úřad pro informační a kybernetickou 
bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před technologiemi 
Huawei. Jak pozice NÚKIB ovlivňuje postavení této společ-
nosti na českém trhu?

Podobným způsobem jako úzká spolupráce v jiných zemích 
vytváří pozitivní výsledky. Buduje nejen důvěru v technické 
schopnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpečnosti sítí 
5G, ale také v bezpečnostní politice, procesech a standardní 
provozní procedury společnosti Huawei. Věříme, že pokud 

 The business results according to the last year's annual 
report confirm the company's stable position and sustaina-
ble growth on the Czech market. However, at the end of last 
year, the National Cyber and Information Security Authority 
(NUKIB) warned against Huawei technologies. How does his 
position influence the position of the company in the Czech 
Republic?

Similar way as close cooperation in other countries has been 
creating positive results not only towards Huawei’s technical 
5G cybersecurity competence but also trust creation towards 
Huawei security policies, processes and standard operating 
procedures, we are convinced that when we are finally able 

KYBERNETICKÁ  
BEZPEČNOST  
MUSÍ BÝT  
PŘEDVÍDATELNÁ

Technologie 5G se stane jedním ze stavebních kamenů naší budoucí světové di-
gitální společnosti. Přechod na technologii 5G však bude provázen mnohem vý-
znamnějšími změnami než nástup kterékoliv jiné generace mobilních komunikač-
ních sítí. Zajištění kybernetické bezpečnosti se stane globálně kritické pro služby 
poskytované ve veřejném sektoru i v podnikání. Potvrzuje to i shoda okolností, kdy 
ve chvíli finalizace tohoto exkluzivního rozhovoru s panem Mika Lauhdem, vice-
prezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpečnost, jenž 
nedávno navštívil Českou republiku, probíhá v Oulu ve Finsku první světový 5G 
Cyber Security Hackathon. 
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budeme konečně moci představit náš holistický 
přístup pro snížení kyberbezpečnostních obav České 
republiky a řešení možných hrozeb, budeme schopni 
nabídnout odpovídající opatření, která jsou potřeba 
pro kybernetickou bezpečnost České republiky.

Rád bych se zastavil u Vašeho finského původu. 
Nejlepší odborníci na kybernetickou bezpečnost 
z celého světa se právě v těchto chvílích, mezi 29. 
listopadem a 1. prosincem setkávají v Oulu. V prů-
běhu aktuálního finského předsednictví v Radě 
Evropské unie má Finsko tu čest hostit zcela první 
Hackathon o kybernetické bezpečnosti sítí 5G na 
univerzitě v Oulu. Huawei je první mezi přispívají-
cími společnostmi; Ericsson druhý, Nokia čtvrtá. 
Jaké jsou Vaše priority v kybernetické bezpečnosti 
jako viceprezidenta pro kybernetickou bezpečnost 
a ochranu soukromí a z pozice globálních vztahů 
Huawei s veřejnými institucemi?

Kybernetická bezpečnost je záležitost, kde musíte 
mít navrch. To znamená, že vyloučení jakéhokoli 
hráče nebo hráčů přispívajících do našeho globál-
ního ekosystému kybernetické bezpečnosti, zalo-
ženého na přístupu mnoha dodavatelů, bude mít 
na ekosystém a jeho uživatele negativní dopad. 
Společnost Huawei byla požádána také o příspě-
vek na hackathon finského Traficomu a zapojíme 
se i do této společné aktivity. Hlavní prioritou 
Huawei – a věříme, že všech společností – je nyní 
vybudovat důvěru v nové technologie, ukázat, že 

introduce our holistic approach to tackle Czech 
Republic’s cybersecurity concerns and thread 
landscape, we are able to provide solution which 
provides adequate measures what in Czech Repub-
lic’s national cybersecurity is needing.

Let us remind your Finnish origin. The best cyber 
security experts from around the world will meet 
in Oulu from 20 November to 1 December. During 
the current Finnish Presidency of the Council of 
the European Union, Finland was honored of host-
ing the very first 5G Cyber Security Hackathon at 
the University of Oulu. What are your top priori-
ties in cyber security, such as Huawei's Vice Presi-
dent of Cyber Security & Privacy, Huawei's Global 
Public Affairs, ranked first among 5G contributing 
companies (Ericsson 2nd, Nokia 4th)?

Cybersecurity is not zero-sum game, but positive 
sum game. This means that excluding any play-
er or players from contributing our global and 
multivendor Cybersecurity ecosystem will impact 
negatively towards whole ecosystem and it’s us-
ers. Huawei has been also asked to contribute 
for Finland’s Traficom‘s Hackathon and we are 
joining for this common effort. The top priorities 
for Huawei, and we believe all companies, is now 
build trust for new technologies, show that con-
trol points can and should be placed adequately 
and risk’s and threads can be managed in proper 
way. This will ensure that benefits of these new 

Mika Lauhde na 
návštěvě ČR

Mika Lauhde on the 
Czech Republic visit
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kontrolní body by měly a mohou být zavedeny 
odpovídajícím způsobem a že rizika a hrozby 
mohou být řádně řízeny. To zajistí, že výhody 
nových nastupujících technologií mohou být plně 
využity pro obecné ekonomické blaho.

Vaše současné aktivity zahrnují dále následující 
pozice: poradce pro kybernetickou bezpečnost 
a odborník na ochranu soukromí pro Europol 
a seniorní výzkumný pracovník v Evropském 
centru pro ochranu soukromí a kybernetickou 
bezpečnost na univerzitě v Maastrichtu. Jakým 
způsobem aplikujete svoje zkušenosti z těchto in-
stitucí ve své pozici globálního viceprezidenta pro 
kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí ve 
společnosti Huawei Technologies?

Mé úlohy kromě pozice viceprezidenta Huawei, 
tedy moje práce pro ENISA (pozn. red.: Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací), Europol 
a maastrichtská univerzita, jsou součástí partner-
ství veřejného a soukromého sektoru – PPP, které 
je potřebné pro sdílení znalostí v tomto ekosys-
tému. Pro společné dobro. Tato práce, jak doufám, 
přispívá ke kvalitnějším předpisům, vyšší míře 
bezpečnosti pro občany a ke sdílení příkladů dobré 
praxe a poučení pro nováčky v této multidimenzio-
nální oblasti.

Co přispívá k vyšší bezpečnosti sítí 5G?

Sítě 5G jsou nejlepší a nejbezpečnější teleko-
munikační generací, jakou jsme kdy měli. Jsou 
výsledkem 30 let standardizace a vývoje v našem 
odvětví. Nejedná se pouze o pohled do budouc-
nosti na výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
kterým budeme s přicházejícími technologiemi 
čelit, ale také o zlepšování kybernetické bezpeč-
nosti a ochrany soukromí starších sítí. Sítě páté 
generace jsou také prvním telekomunikačním 
řešením v historii, které má vestavěné schopnosti 
chránit sebe sama a budou umožňovat úřadům 
přistoupit k novým pohotovostním opatřením, 
aby mohly zajistit bezpečnější život občanům. 

emerging technologies can be fully used for every-
body’s economic well-being.

Your other current activities include: 
–  Europol Cyber advisor and Europol Privacy 

Expert,
–  Maastricht University, Senior Fellow, European 

Center on Privacy and Cyber Security.
How do you apply your experience from these 
institutions to Huawei Technologies World 
Vice-President for Cybersecurity & Privacy?

Beside Huawei’s Vice-President role, ENISA (Euro-
pean Cybersecurity Agency), Europol and Maas-
tricht University roles are part of PPP (Private-Pub-
lic-Partnership) which is needed to share the 
knowledge in this ecosystems. For common good. 
Work has been hopefully contributing better and 
more competitive regulations, more security and 
safety for citizens and sharing the best practices 
and learnings in this complex and multidimension-
al area for newcomers.

What contributes to increasing the security of 5G 
networks?

5G is best and most secure telecommunication 
generation what we have been ever had. Result of 
30 years standardization and development in this 
industry. It is not only forward looking to scope 
with Cybersecurity challenges we will have with 
new emerging technologies, but it is also improv-
ing the cybersecurity and privacy of the older net-
works. It is also first ever made telecom solution 
which has in build capabilities to protect itself and 
provides new emergency services for authorities 
to make life safer for citizens. Naturally not all 
cybersecurity threads cannot be dealt with 5G 
network itself, but it is provide robust fundament 
for service providers to build their own security 
and privacy protection on the top of 5G.

There is also talk of increasing the commercial 
availability of 5G cyber security. What are the 
main innovation trends for 5G?

5G and it’s cybersecurity are part of the evo-
lution. So, Huawei’s recommendation for 
governments has been to encourage operators 
to use of 5G to make instant improvements 
for current cybersecurity, but in coming years 
standardization will bring more and more tools 
to tackle future challenges and provide tools 
to improve further cybersecurity and privacy. 
Main innovations are capabilities to improve 
cybersecurity with legacy challenges (like SS7 
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Přirozeně ne všechny hrozby v oblasti kybernetické 
bezpečnosti mohou být vyřešeny prostřednictvím 
sítí 5G jako takovými, ale tyto sítě zajistí širokou 
základnu pro poskytovatele služeb, kteří tak budou 
moci vystavět svoji vlastní ochranu bezpečnosti 
a soukromí nad rámec 5G.

Mluví se také o rostoucí komerční dostupnosti 
kybernetické bezpečnosti sítí 5G. Jaké jsou hlavní 
trendy inovací pro 5G?

Sítě 5G a jejich kybernetická bezpečnost jsou sou-
částí vývoje. Doporučení společnosti Huawei pro 
vlády je podpořit operátory v používání sítí 5G pro 
neustálé zlepšování současné úrovně kybernetické 
bezpečnosti. V následujících letech ale standardi-
zace přinese více a více nástrojů, které budou řešit 
budoucí výzvy a zajišťovat vylepšení budoucí kyber-
netické bezpečnosti a ochrany soukromí. Hlavními 
inovacemi pro zlepšení kybernetické bezpečnosti je 
vyřešit staré problémy (jako signalizace SS7 a ověřo-
vání dosahu) a vytváření nových kyberbezpečnost-
ních funkcí pro šifrování identity uživatele, řešení 
vzájemného ověřování mezi jednotlivými kompo-
nenty sítě, šifrovanou signalizací atd.

Dalším aktuálním tématem je energetická 
efektivita základnových stanic. Co může přinést 
technologie Huawei v této oblasti?

Při narůstající konektivitě je imperativem současně 
zvyšovat energetickou efektivitu. V tomto případě 
společnost Huawei, stejně jako jiní dodavatelé, 
je schopna dramaticky snížit spotřebu energie. 
Již diskutujeme o úsporách energie v nejlepších 
případech na úrovni 40 %, což přispívá hodnotám 
environmentální šetrnosti a představuje obrovský 
krok kupředu v této oblasti.

Nedávno jste navštívil Českou republiku, kde 
je vaše společnost zastoupena českou firmou 
Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Jak hodnotíte 
globální pozici České republiky ve smyslu zajištění 
kybernetické bezpečnosti a perspektivu platformy 
pro technologie 5G a komunikační služby?

Česká republika je součástí EU, čili širší komunity, 
která bude mít prospěch z příspěvku EU ke kyber-
netické bezpečnosti. Instituce jako ENISA pracují 
pro zajištění lepšího sdílení znalostí a dovedností 
mezi členskými státy EU tak, aby si každý nemusel 
všechno vynalézt a udělat sám. Podobně tak Hua-
wei přispívá k dovednostem v oblasti kybernetické 
bezpečnosti v EU nejen na národních úrovních, ale 
také na úrovni EU. Stejně jako každá země a spo-

signalization and Radius authentication) and 
create new cybersecurity features for encryption 
for user identity, mutual authentication solu-
tions between network components, encrypted 
signalization etc.

Another current topic is the energy efficiency of 
base stations, what can Huawei technology boast 
in this area?

When connectivity is increasing, it is imperative 
that energy efficiency has to be improved as well. 
And in this case Huawei, as well other vendors, 
have been able to improve the energy consump-
tion dramatically. We are already discussing ener-
gy savings in best cases 40%, which is contribution 
for green values and giant step in this area.

You recently visited the Czech Republic, where 
your company is represented by the Czech compa-
ny Huawei Technologies s.r.o. How do you assess 
the global position of the Czech Republic in terms 
of ensuring cyber security and the perspective of 
the 5G Technology and Communication Services 
Platform?

Czech Republic is part of the EU and therefore 
part of the bigger community which will benefit 
EU’s contribution for cybersecurity. Institu-
tions like ENISA have been working for better 
information and competence sharing between 
EU member states so that not all have to be in-
vented and done by itself. Similar way Huawei is 
contributing for EU’s cybersecurity competence 
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lečnost na světě Česká republika čelí v této oblasti 
nedostatku kvalifikovaných lidí, ale struktury 
EU přidávají dodatečné zdroje, které mohou být 
použity pro zlepšování situace na národní úrovni. 
Společnost přirozeně podporuje místní operátory 
a poskytovatele služeb; touto cestou zajišťujeme 
na národní úrovni přenos odborné kompetence.

Jak můžeme dále zvýšit českou důvěryhodnost 
v oblasti kybernetické bezpečnosti?

Důvěryhodnost a důvěra se získávají díky dlouho-
dobému, pragmatickému, objektivnímu a racionál-
nímu rozvoji kompetencí v rámci zajišťování kyber-
netické bezpečnosti. Tyto otázky nemohou být 
závislé na faktorech jako jsou politická rozhodnutí, 
která se mohou rychle měnit. Rychlá vítězství při-
cházejí málokdy. Je třeba se soustředit na dlouho-
dobé rámce, které zajišťují předvídatelné výsledky. 
Kybernetická bezpečnost a práce v telekomuni-
kacích jsou z principu dlouhodobými rozvojovými 
projekty. Od standardizace k hotovému výrobku 
trvá cesta několik let. To však zvýší pravděpodob-
nost v případě dlouhodobých investic, které firmy 
dělají v České republice nebo jakékoli jiné zemi – na 
základě předvídatelné budoucnosti.

not only national level but EU level as well. 
Czech Republic is suffering lack of competent 
cybersecurity people, like every country and 
company in the world, but EU’s structures are 
giving additional resource which can be utilized 
for building better national competences. Nat-
urally Huawei is supporting local operators and 
service providers and this way provide compe-
tence transfer for national level.

And how can we further increase Czech national 
credibility in the field of cyber security?

Credibility and trust is gained through long term 
pragmatic, objective and rational cybersecurity 
competence development and work. It cannot be 
based issues like political decisions which can be 
changed rapidly. Quick wins are rare, and focus 
should be long term frameworks, which are provid-
ing predictable results. Cybersecurity and telecom 
work both are long term development projects. 
From standardization to product take several 
years. But this will improve likelihood also for long 
term investments which companies are doing for 
Czech Republic or any other country based on 
predictable future.

Mika Lauhde je Vice-President, Cyber Security &Privacy, Global PACD  
ve společnosti Huawei Technologies Co., LTD.
Součástí této role je vedení špičkového PR týmu k pochopení a poskytování služeb státní správě v oblasti politiky 
kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí, hrozeb, technologií, legislativy, regulace, vnitřních informací a trendů.

Jeho prací u Huawei je pochopení „velkého obrazu“ toho, co se v oblasti kybernetické bezpečnosti odehrává a jaké jsou její 
globální požadavky.

Před svým příchodem k Huawei pracoval v SSH Communications Security jako viceprezident pro vztahy se státní 
správou a rozvoj obchodu. Zapojoval státní správu, partnery v průmyslu a zákazníky do důležitých otázek a problémů 
bezpečnosti a ochrany soukromí, jako jsou ochrana kritické infrastruktury, řízení shody, zabezpečení softwaru, správy 
rizika a identity.

Ve společnosti Nokia Corporation vedl Mika Lauhde útvar Business Security and Continuity, kde byl odpovědný globálně 
za vztahy se státní správou v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí, shody s trestním právem a soudy, 
krizového řízení Nokia, jakož i otázkami spojenými s výrobou nástrojů bezpečnosti.

Mika Lauhde má rozsáhlé zkušenosti s tématy spojenými s kybernetickou bezpečností a institucemi státní správy v Evropě Asii i USA. V současné době je členem 
stálé skupiny zainteresovaných subjektů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací ENSIA (European Network and Information Security Agency) a poradce 
Europolu pro kybernetickou bezpečnost a zabezpečení utajení. Od roku 2017 rovněž výzkumně působí a vyučuje v Centru ochrany dat a kybernetické bezpečnosti 
na Právnické fakultě Maastrichtské univerzity.

Mika Lauhde is Vice-President, Cyber Security & Privacy, Global PACD in Huawei Technologies Co., LTD. 
This role includes leading public relations team to understand and provide insight of governments Cyber security and Privacy policy, public opinions, threads, 
technologies, laws, regulations, inside informations, situation and trends. 

His work in Huawei is to understand the “big picture” what comes to Cyber Security and its requirements globally. 

Prior joining Huawei he worked in SSH Communications Security as VP, Government Relations and Business Development. Engaging governments, industry 
partners, and customers on important security and privacy issues such as critical infrastructure protection, compliancy, software assurance, risk and identity 
management. 

In Nokia Corporation Mika was heading Business Security and Continuity, where he was accountable globally Government Relations in Cybersecurity and Privacy 
area, Criminal compliancy and forensic, Nokia wide crisis management as well terminal and manufacturing related security tool manufacturing. 

Mika Lauhde has an extensive experience with cyber security related topics and governmental institutions both in Europe, ASIA and USA. Currently he is a 
Member of ENISA (European Network and Information Security Agency) and Europol Cyber security and privacy adviser as well Senior Fellow, Maastricht 
University, Faculty of Law, Centre of Data protection and Cyber Security. 
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Rozhovory Zdeňka Vaníčka: 

 Johannes Gungl a  Jesmond Bugeja 
S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi 
příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme 
pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory s významnými zahraničními 
představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského 
komunikačního úřadu (Malta Communications Authority) Jesmondem Bugejou 
a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského 
regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace (Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH) a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018 Johannesem Gunglem.
Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň 
regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací 
o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového 
připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny 
pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních 
širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního 
projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické 
strany.
Navazujeme tím jednak na systematický pohled týkající se nové evropské 
právní úpravy elektronických komunikací, kterému se dlouhodobě věnujeme, 
jednak přinášíme pro porovnání a také oživení zahraniční zkušenosti ze 
tří evropských států, které jsou dosud členy Evropské unie. Čtenáři tím 
poskytujeme možnost srovnání a věříme, že také zároveň obohacujeme zaměření 
NEXT GENERATI@N TELECOMMUNICATIONS. 
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Zastával jste funkci výkonného ředitele pro tele-
komunikační a poštovní služby Rakouského regu-
lačního úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání 
(RTR) a v roce 2018 jste byl také velmi úspěšným 
a uznávaným předsedou BEREC. Při pohledu zpět, 
splnila se vaše očekávání?

Děkuji vám za laskavá slova. První věcí, kterou 
musí regulátor přijmout, je to, že manévrovací pro-
stor není tak velký, jak by se člověk domníval. Jako 
regulační orgán jste přísně vázáni zákonem, vnitro-
státním právem založeným na evropském právu. 
To také znamená, že důležitá rozhodnutí podléhají 
kontrole BEREC a Evropské komise. Bez dobrého 
důvodu nemůžete změnit dlouhodobou jurisdikci. 
Na druhou stranu jsem učinil z 5G prioritu pro 
BEREC, aby detekoval a odstranil překážky pro roz-
vinutí nejmodernějších komunikačních technologií 
páté generace. Myslím, že to byl důležitý signál pro 
toto odvětví a přispěl k tomu, aby se Evropa stala 
lídrem v 5G.

Setkali jsme se v červnu v Rize na společné 
konferenci Mezinárodního institutu komunikací 
(IIC) ve spolupráci s Orgánem evropských regu-
lačních orgánů v oblasti elektronických komu-
nikací (BEREC). Vzpomenete si, že tam Roberto 
Viola, generální ředitel DG Connect Evropské 
komise, prohlásil: „Evropa se nalézá uprostřed 
mezi dvěma protikladnými opačnými modely 
soukromě řízené versus státní digitální revoluce“ 
a uznal důležitost soukromých podnikatelů 
i státu, který věcem napomáhá. Jak hodnotíte 
střet těchto modelů?

Neviděl bych to jako střet modelů. Čína a USA 
jsou silně státem podporované kapitalistické 
systémy v různých podobách. Vidím však Evropu 
vězící uprostřed. To je důvodem toho, proč plně 
podporuji novou Komisi, když hovoří o digitální 
suverenitě. Evropa musí být průkopníkem v oblasti 
inovativních technologií a musí být technologicky 
nezávislejší. Ale ještě důležitější, myslím, je to, 
abychom vytvořili globální partnerství a důvěru 
mezi těmito třemi bloky. V globalizovaném 

You held office of CEO for Telecommunications 
and Postal Services of the Austrian Regulatory 
Authority for Broadcasting and Telecommunica-
tions (RTR) and in 2018 you were also very suc-
cessful and acclaimed BEREC Chairman. Looking 
back, did your expectations come true?

Thank you for the kind words. The first thing 
a regulator has to accept, is, that the room for 
manoeuvre is not that big than one might think. 
As a regulatory authority you are strictly bound 
by law, national law based upon European law. 
This also means that important decisions are 
subject to scrutiny by BEREC and the European 
Commission. You cannot change a long-stand-
ing jurisdiction without a good reason. On the 
other hand I have made 5G a priority for BEREC 
to detect and remove obstacles for 5G deploy-
ment. I think this was an important signal to 
the industry and contributed to make Europe a 
leader in 5G.

We met in Riga in June during the joint confer-
ence with the International Institute of Com-
munications (IIC) in association with the Body of 
European Regulators for Electronic Communica-
tions (BEREC). You will remember that Roberto 
Viola, Director General, DG Connect, European 
Commission, declared then that „Europe was 
sitting in the middle ground between the two 
polar opposite models of private-led vs. state-led 
digital revolution and recognised the importance of 
private entrepreneurs and that of the State helping 
things happen“. How do you evaluate the clash of 
these models?

I would not see a clash of models. China and USA 
are both strongly state-backed capitalist systems 
in different forms. However I see Europe stuck in 
the middle. This is the reason why I fully support 
the new Commission talking of Digital Sovereign-
ty. Europe needs to be a front-runner in innovative 
technologies and more independent technologi-
cally. But even more important I think is to create 
global partnerships and trust between the three 

Johannes Gungl 
Poradce v oblasti řízení / Management consultant 

Bývalý vedoucí představitel rakouského regulátora RTR  
a předseda BEREC (2018) / Former Head of the Austrian  
Regulator RTR and BEREC Chairman (2018)
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světě není možné být plně svrchovaný vzhledem 
k celosvětovému dodavatelskému řetězci, proto je 
důvěra a spolehlivost rozhodující.

Jak hodnotíte stav transpozice Evropského ko-
dexu pro elektronické komunikace, který má být 
dokončen v celé EU do 21. prosince 2020?

Nemám k dispozici evropský přehled o tom, jak 
si členské státy stojí z hlediska transpozice. Jako 
vždy uvidíme průkopníky a zaostávající. Například 
Rakousko bude transponovat Kodex v termínu.

Kodex sloučil a přepracoval čtyři stávající směr-
nice (rámcovou směrnici, autorizační směrnici, 
přístupovou směrnici a směrnici o univerzální 
službě), nezahrnuje však směrnici o soukromí 
a elektronických komunikacích; tato směrnice 
byla podrobena samostatnému přezkumu. Ne-
bude z důvodu tohoto nesystémového opatření 
komplikován proces jednotné koncepce regulace 
elektronických komunikačních sítí a služeb za 
přijatelnou úroveň?

Odvětví elektronických komunikací a jeho regu-
lační režim je tak jako tak nesmírně obtížné 
pochopit, pokud nejste odborník. Domnívám se, 
že oddělení EECC od směrnice o soukromí a elek-
tronických komunikacích nepřináší do systému 
žádnou složitost, ani jej neomezuje. EECC se zamě-
řuje spíše na regulaci hospodářské soutěže ex-ante, 
zatímco ostatní pravidla, jako jsou elektronické 
soukromí a elektronický obchod, jsou především 
pravidly ex-post. V tomto smyslu zvolený způsob 
určitě smysl dává.

Obecné nařízení o ochraně údajů je stěžejní 
iniciativou bývalé Evropské komise a představuje 
významný krok v harmonizaci pravidel ochrany 
údajů ve všech členských státech. Není však nad-
šeně vítán všemi, protože také způsobuje potíže. 
Jaký je váš názor na probíhající doplňkový návrh 
nařízení o soukromí a elektronických komuni-
kacích, zejména poté, co znění návrhu nařízení 
o soukromí a elektronických komunikacích nezís-
kalo nezbytný většinový souhlas členských států 
při hlasování COREPER dne 22. listopadu 2019?

Upřednostnil bych především sloučený přístup 
s GDPR a návrhem nařízení o soukromí a elek-
tronických komunikacích, jako je tomu v případě 
Kodexu, ale možná jste nezapomněl, že GDPR 
a elektronické soukromí mají jiný rozsah. Důvěr-
nost komunikace ve směrnici o soukromí a elek-
tronických komunikacích jde nad rámec obecných 

blocks. In a globalized world it is impossible to be 
fully sovereign given the global supply chain there-
fore trust and reliability are crucial.

How do you assess the state of transposition of 
the European Code for Electronic Communica-
tions1 due to be completed throughout EU by 21 
December 2020?

I do not have a European overview of where 
member states stand in terms of transposition. 
As always we will see frontrunners and laggards. 
Austria for instance will transpose the Code close 
to the deadline.

The Code merged and recasts the four existing 
directives (Framework Directives, Authoriza-
tion Directives, Access Directives and Universal 
Service Directives), but did not include Directive 
on privacy and electronic communications; this 
Directive has been subject to a separate review. 
Will not the process of a unified concept of reg-
ulation of electronic communications networks 
and services be complicated beyond the accept-
able level because of this non-systemic measure?

The sector of electronic communication and its 
regulatory regime is anyway extremely difficult 
to understand if you are not an expert. I think the 
separation of the EECC from e-privacy does not 
add any complexity to the system, nor does it 
reduce it. The focus of the EECC is more on ex-ante 
regulation of competition whilst other set of rules 
like e-privacy and e-commerce are mainly ex-post 
rules. In that sense the chosen way definitely 
makes some sense.

The General Data Protection Regulation has 
been a flagship initiative of the former Euro-
pean Commission and represents a significant 
step in harmonising data protection rules across 
member states. However, it is not welcomed 
enthusiastically by all as it also raises difficulties. 
In connection with this, what is your view on the 
pending complementary proposal of the ePriva-
cy regulation2, above all after the wording of the 
draft ePrivacy regulation did not obtain the nec-
essary majority approval by the Member States 
at the COREPER vote on 22 November 2019?

First of all I would have preferred a merged 
approach with GDPR and e-privacy like with the 
Code, but you might not forget that GDPR and 
e-privacy have a different scope. Confidentiality of 
communication in the e-privacy directive goes far 

2  
Proposal for a REGULA-

TION OF THE EURO-
PEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL 
concerning the respect 
for private life and the 
protection of personal 

data in electronic 
communications and 

repealing Directive 
2002/58/EC (Regulation 
on Privacy and Electronic 

Communications), 
COM/2017/010 final - 

2017/03 (COD)

1  
Directive (EU) 2018/1972 

of the European 
Parliament and of the 

Council of 11 December 
2018 establishing the 

European Electronic 
Communications Code
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otázek ochrany údajů. To je důvod, proč velcí 
telekomunikační operátoři důrazně bojují proti 
směrnici o soukromí a elektronických komunika-
cích. Chtějí svobodu používat komunikační data 
k jejich zpeněžení. Prozatím na obzoru nevidím 
kompromis, který uspokojí členské státy a sou-
časně Parlament.

Jaké předpoklady má Rakousko k zavedení sítí 
nové generace 5G? Zvažuje například státní nebo 
jiné dotace na rozvoj rychlého a ultrarychlého 
internetu?

Myslím, že Rakousko má téměř optimální předpo-
klady pro rychlé nasazení 5G. Vláda přijala strate-
gii 5G, která byla nedávno zahrnuta do strategie 
pro širokopásmové připojení do roku 2030. Měli 
jsme přiměřené ceny za střední pásmo. Kromě 
velkých tří mobilních operátorů získali 4 noví 
regionální hráči také rádiové kmitočty, a to povede 
k větší konkurenci a více inovacím. Máme zave-
deny právní předpisy pro rychlejší a snazší nasazení 
v malých buňkách. Nyní je na mobilních operáto-
rech, aby zaváděli 5G a nabízeli nové služby. To je 
to, co vláda očekává.

Rakouská širokopásmová strategie 2020 byla 
přijata v listopadu 2012. Jejím cílem bylo dosáh-
nout 70% pokrytí ultrarychlým širokopásmovým 
připojením (definovaným jako 100 Mbit/s down-
stream) v metropolitních oblastech do roku 
2018, spolu s 99% pokrytím ultrarychlým široko-
pásmovým připojením pro všechny domácnosti 
v Rakousku do roku 2020. Byly tyto cíle splněny?

Od roku 2012 jsme udělali obrovský pokrok 
v oblasti dostupnosti širokopásmového připo-
jení. S 98% pokrytím LTE od roku 2015 jsme byli 
jasně dobře vybaveni a skutečnými průkopníky, 
avšak pokud jde o nasazení vláken, zaostá-
váme a musíme udělat mnohem víc. Vzhledem 
k tomu, že širokopásmová produktová kategorie 
100+ Mbit/s je nejrychleji rostoucí kategorií pro-
duktů v Rakousku, můžeme zaznamenat nárůst 
poptávky, která bude vytvářet tlak na zavádění 
vláken.

Jaký důraz klade Rakousko na další rozvoj elek-
tronických komunikací po nástupu nové Komise? 
Souhlasíte s tím, že jednotný trh by neměl být po-
važován za svěrací kazajku pro své členské státy?

Evropa konkuruje USA a Číně. Jednotný digitální 
trh je nutností. V digitálně plně globalizovaném 
světě by svěrací kazajkou pro Evropu a její hospo-

beyond general data protection issues. That is the 
reason why big telecom operators strongly fight 
against the e-privacy directive. They want freedom 
to use communication data to monetize it. For 
the time being I cannot see a compromise at the 
horizon that will satisfy member states and the 
Parliament at the same time.

What preconditions Austria has for the deploy-
ment of the 5G next generation networks? For 
example, is it considering state or other subsi-
dies for the development of fast and ultra-fast 
internet?

I think Austria has almost optimal precon-
ditions for a fast 5G deployment. The gov-
ernment has adopted a 5G strategy that was 
recently included into the Broadband Strategy 
2030. We had reasonable prices for the mid-
band spectrum. Beside the big three mobile 
operators 4 new regional players have acquired 
spectrum which will lead to more competition 
and more innovation. We have legislation in 
place for faster and easier small cell deploy-
ment. Now it is up to the mobile operators to 
roll out 5G and offer new services. That is what 
the government would expect.

Austria's broadband strategy 2020 was adopt-
ed in November 2012. It aimed to achieve 70% 
coverage of ultrafast-broadband (defined as 100 
Mbps downstream) in metropolitan areas by 
2018, coupled with a 99% coverage of ultra-
fast-broadband for all households in Austria by 
2020. Were these goals met?

Since 2012 we have made a huge leap forward 
in terms of broadband availability. With a 98% 
coverage of LTE since 2015 we were clearly well 
equipped and real frontrunners, however in terms 
of fiber deployment we are lagging behind and 
must do much more. With the broadband product 
category of 100+ Mbit/s being the fastest growing 
product category in Austria we can see a take-up 
of demand that will push fiber roll-out.

What emphasis does Austria place on the 
further development of electronic communica-
tions following the accession of the new Com-
mission? Do you agree that the Single Market 
should not be viewed as a straitjacket for its 
member states?

Europe is competing with the US and China. 
The Digital Single Market is a Must. In a digital-
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dářství bylo 28 různých vnitrostátních právních 
řádů o kybernetické bezpečnosti v sítích páté 
generace, ochraně údajů, falešných zprávách nebo 
soukromí. To by ohrozilo naše blaho. Potřebujeme 
více Evropy, abychom byli úspěšní v naší konku-
renci s Čínou a USA. Vlády jednotlivých států jsou 
často příliš úzkostlivé, ale doufám, že rakouská 
vláda podpoří další integraci trhů elektronických 
komunikací.

Jaké jsou další rakouské plány s ohledem na no-
vou národní strategii širokopásmového připojení, 
která by měla připravit cestu pro budoucnost 
pevných a mobilních sítí?

Základním kamenem rakouské širokopásmové 
strategie byl a bude systém státní podpory pro 
zavádění optických vláken. Předpokládejme, že 
nová vláda, která se očekává kolem nového roku, 
poskytne značné prostředky na dotace pro zavá-
dění nových optických vláken. Sítě s otevřeným 
přístupem budou hrát v budoucnu významnější 
roli a soustředí se na nebezpečí přestavby optické 
infrastruktury. Rakousko se rovněž zavázalo 
k transpozici evropského kodexu pro elektro-
nické komunikace, která bude velmi příznivá pro 
investice.

V neposlední řadě pokud jde o sítě nové generace 
5G - jste si vědom možných zdravotních a případ-
ně bezpečnostních rizik souvisejících s těmito 
technologiemi a jaká je vaše reakce na nastíněné 
obavy?

Po více než 20 letech mobilní komunikace si 
myslím, že můžeme říci, že tato technologie je 
bezpečná. Seriózní vědci se shodují v tom, že 
nemáme žádné známky poškození, které by tato 
technologie způsobovala. Technologický rozvoj 
by však obecně měl přijmout veškerá opatření 
k omezení nebo snížení dopadů emisí elektro-
magnetických polí v co největší míře a myslím 
si, že 5G k tomu hodně přispívá, protože je 
přizpůsobivější.

Jaké jsou vaše osobní odhady budoucího vývoje 
elektronických komunikací po roce 2020?

Nemám křišťálovou kouli, ale cítím, že mohu bez-
pečně říci to, že spotřeba dat se dramaticky zvýší 
a uvidíme služby, o kterých dnes nikdo neuvažuje. 
Vláknová infrastruktura bude hlavním prostřed-
kem pro hospodářský růst a dramaticky ovlivní náš 
profesní a soukromý život, to, jak pracujeme, co 
spotřebováváme a jak komunikujeme.

ly fully globalized world, 28 different national 
legislations on 5G Cybersecurity, data protec-
tion, fake news or privacy would be a straitjack-
et for Europe and its economy. This would be 
a danger to our welfare. We need more Europe 
to be successful in our competition with China 
and the US. National governments often are 
too narrow-minded, but I hope the Austrian 
government will support further integration of 
electronic communication markets.

What are Austria´s further plans with regard 
to the new national broadband strategy that 
should pave the way for the future of fixed and 
mobile?

A cornerstone of the Austrian broadband strate-
gy was and will be the state aid system for fiber 
roll-out. I assume the new government, that is 
expected around New Year will provide substan-
tial proceeds to subsidize fiber roll-out. Open 
Access networks will play a more significant role 
in the future and the danger of overbuilt of fibre 
infrastructure will be in the focus. Austria has also 
committed itself to a very investment-friendly 
transposition of the EECC.

Last but not least about the 5G next generation 
networks – are you aware of the possible health 
and/or security risks related to these technol-
ogies and what is your response to the outlined 
worries?

After more than 20 years of mobile communi-
cation I think we can say that this technology is 
safe. Serious scientists all agree that we have no 
evidence of any damage caused by this tech-
nology. However technological development in 
general should take all measures to limit or reduce 
exposure to electromagnetic fields as much as pos-
sible and I think 5G is contributing a lot to that as 
it is more adaptive.

What are your personal estimates of the future 
development of electronic communications 
after 2020?

I have no crystal ball but I feel safe to say that 
data consumption will further dramatically 
increase and we will see services nobody thinks 
of today. Fiber infrastructure will be the main 
enabler for economic growth and dramatically 
impact our professional and private life, how 
we work, what we consume and how we com-
municate.



2 0 1 9  |  41 4  | 

Chtěl byste na konci tohoto rozhovoru něco 
našim čtenářům říct?

Přeji vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 
2020.

Děkuji vám za laskavé odpovědi a přeji vám hodně 
štěstí ve vaší nové pozici poradce. Danke viel-
mals!

Rozhovor pro tento časopis exkluzívně zajistil a při-
pravil Zdeněk Vaníček.

Would you like to say something to our readers 
at the end of this interview?

I wish you all a very Merry Christmas and a Happy 
New Year 2020.

Thank you very for kind answers and may I wish 
you the best of luck in your new position as man-
agement consultant. Danke vielmals!

The interview was exclusively arranged and prepared 
for this magazine by Zdeněk Vaníček.

Johannes Gungl je konzultantem pro infrastrukturní průmysl a vyvíjí projekty optické infrastruktury 
v Rakousku. V letech 2014 až 2019 byl generálním ředitelem pro telekomunikační a poštovní služby 
Rakouského regulačního úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání (RTR). V roce 2018 byl předsedou 
BEREC, orgánu evropských regulačních orgánů pro elektronickou komunikaci.

Pan Gungl má více než 20 let zkušeností v rakouském a evropském telekomunikačním průmyslu 
a pracuje v oblasti právních a regulačních záležitostí pro několik operátorů pevných a mobilních 
sítí. Před svým jmenováním do funkce generálního ředitele RTR působil pan Gungl ve společnosti 
Orange Austria jako generální poradce a vedoucí právních a regulačních záležitostí. Pan Gungl 
nabyl právnického vzdělání na Univerzitě ve Štýrském Hradci a absolvoval postgraduální studium 
evropského práva na univerzitách v Innsbrucku a Pasově.

Johannes Gungl is a Consultant for Infrastructure Industries and develops fiber infrastructure 
projects in Austria. Between 2014 and 2019 he was CEO for Telecommunications and Postal Services of the Austrian Regulatory 
Authority for Broadcasting and Telecommunications (RTR). In 2018 he served as the Chairman of BEREC, the Body of European 
Regulators for Electronic Communication.

Mr Gungl has more than 20 years of experience in the Austrian and European telecommunications industry, working in the field of legal 
and regulatory affairs for several fixed-line and mobile operators. Prior to his appointment as CEO of RTR, Mr Gungl served as General 
Counsel and Head of Legal & Regulatory Affairs for Orange Austria. Mr Gungl holds a law degree from the University of Graz and a 
post-graduate degree for European Law from the Universities of Innsbruck and Passau.
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V dubnu jste se ujal funkce generálního ředitele 
Maltského komunikačního úřadu. Jaké jsou nejdů-
ležitější otázky, které jste od té doby museli řešit?

Nejdůležitější a nejnáročnější závazky Úřadu pro 
tento rok zahrnovaly transpozici Evropského 
kodexu elektronických komunikací do maltského 
práva; přípravy Světové radiokomunikační kon-
ference ITU a mimořádného kongresu Universal 
Postal Union, kde byl MCA pověřen, aby zastupo-
val maltskou vládu.

Významné úsilí jsme věnovali tomu, abychom 
usnadnili zavádění budoucích bezdrátových širo-
kopásmových technologií. V oblasti spektra byl 
Úřad zaneprázdněn přípravou cesty k zpřístupnění 
nových kmitočtových pásem pro sítě páté gene-
race 5G, přičemž se zabýval přístupem k hodno-
cení bezpečnosti a národního rizika podle doporu-
čení Evropské komise. Aplikace typu “stroj-stroj” 
a “internet věcí” také těží ze zvýšeného přístupu ke 
zdrojům spektra a číslování.

V průběhu roku 2019 byl Úřadu rovněž přidělen 
nový regulační úkol týkající se provádění pravidel 
EU pro geografické blokování, přenositelnosti 
obsahu a dostupnosti webových stránek, zatímco 
některé funkce týkající se informační společnosti 
měly být přeneseny na nově zřízený orgán. V této 
souvislosti bylo nezbytné zajistit, aby organizace 
zůstala soustředěna a pokračovala v plnění svých 
plánovaných činností. Investice do našich lidí jsou 
a zůstanou prioritou pro udržení našeho informo-
vaného personálu a přilákání nových talentů. MCA 
je organizace založená na znalostech a lidé jsou její 
nejcennější výhodou.

Zdá se, že po Brexitu bude to Malta, kdo bude 
pokračovat v odborných a hlubokých znalostech 
právního systému obecného práva1 v EU v oblasti 
IKT a elektronických komunikací. Souhlasíte s tím-
to názorem a jste připraveni na všechny související 
výzvy?

V oblasti elektronických komunikací je Malta 
vázána politickým rámcem EU, jehož cílem je 
zlepšení hospodářské soutěže, podpora inovací 
a posílení práv spotřebitelů v rámci celého jed-
notného evropského trhu. Naší úlohou jakožto 
vnitrostátního regulačního orgánu je zajistit 

You took up your position as the Malta Communica-
tions Authority´s CEO last April. What are the most 
important issues you have had to tackle ever since?

The Authority’s most important and demanding 
commitments for this year included the transpo-
sition of the European Electronic Communications 
Code into Maltese law; preparations for the ITU 
World Radio Communications Conference and the 
Universal Postal Union Extraordinary Congress, 
where the MCA was appointed to represent the 
Maltese Government. 

Significant efforts went into facilitating the intro-
duction of future wireless broadband technologies. 
On the spectrum front, the Authority has been 
busy paving the way towards making available 
new frequency bands for 5G, whilst addressing the 
security and national risk assessment approach 
recommended by the European Commission. 
Machine-to-machine and Internet of Things ap-
plications also benefited from increased access to 
spectrum and numbering resources.

During 2019, the Authority was also assigned new 
regulatory responsibilities regarding the imple-
mentation of EU rules related to geo-blocking, 
content portability and website accessibility, 
whereas some functions related to the Informa-
tion Society were to be migrated to a newly set 
up body. Within this context, it was imperative to 
ensure that the organisation remained focused, 
and continued to deliver on its planned activities. 
Investment in our people is and will remain a pri-
ority to retain our knowledgeable staff and attract 
new talent. The MCA is a knowledge-based organi-
sation and people are its most valuable asset. 

It seems that after Brexit, it will be Malta, who will 
carry on the expertise and deep inside knowledge 
of the common law legal system within the EU in 
the field of ICT and electronic communications. 
Do you agree with this view and are you prepared 
for all related challenges?

In the field of electronic communications, Malta 
is bound by the EU’s policy framework which aims 
at improving competition, driving innovation, and 

Jesmond Bugeja 
Generální ředitel Maltského komunikačního úřadu MCA / Chief 
Executive Officer at Malta Communications Authority  

1  
Anglosaské právo, právní 

systém založený na 
obecném právu. V ang-

ličtině se výraz common 
law používá jak pro celý 

právní systém, tak pro 
obecné právo, které je 

dnes jeho částí.
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provádění příslušných pravidel EU důsledným 
a předvídatelným způsobem, a to také v rámci 
naší účasti v BEREC (Orgánu evropských elek-
tronických regulačních orgánů pro elektronické 
komunikace).

Úřad udržuje vynikající vztahy s většinou svých 
protějšků v ostatních členských státech EU, včetně 
britského OFCOM. Doufáme, že bez ohledu na 
jinou cestu, kterou může Spojené království 
převzít v příštích týdnech a měsících, bude v nej-
lepším zájmu všech evropských trhů pokračovat 
dvoustranná a mnohostranná spolupráce s našimi 
kolegy ze Spojeného království.

Malta má vysoce rozvinutou infrastrukturu. Jaký 
důraz klade na další rozvoj elektronických komu-
nikací po přistoupení nové Komise? Souhlasíte 
s tím, že jednotný trh by neměl být považován za 
svěrací kazajku pro své členské státy?

Zvolená předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyen obhajuje vůdčí roli Evropy v digitálním 
věku, která umožnila využití možností digitali-
zace. Elektronická komunikace je základním před-
pokladem digitální transformace. Naší klíčovou 
úlohou jakožto regulačního orgánu je zajistit, 
aby Malta v tomto dynamickém odvětví nadále 
těžila z rozvoje své infrastruktury elektronických 
komunikací.

Maltský komunikační úřad bude i nadále posky-
tovat své zkušenosti na příslušných fórech ve 
prospěch podpory příslušných vnitrostátních 
a evropských institucí, které ve spolupráci s vlá-
dami členských států a Evropským parlamentem 
projednávají a přijímají evropské právní předpisy, 
jejichž cílem je poskytnout Evropě co nejlepší 
pravidla. 

Jedním takovým souborem jsou pravidla upra-
vující sítě a služby elektronických komunikací 
a nově ustanovený Evropský kodex elektronických 
komunikací. Nově aktualizovaný rámec je založen 
na ochraně koncových uživatelů, ochraně hospo-
dářské soutěže a rozvoji evropského vnitřního trhu 
a propojení. Společná pravidla ve všech členských 
státech usnadňují dodržování předpisů obchodními 
podniky a snižují překážky pro investice. Evropští 
koncoví uživatelé mají také stejná práva v celé 
Evropě. Jedním takovým příkladem je iniciativa EU 
pro harmonizaci roamingu známá jako “Roam like 
at Home”, která zrušila roamingové náklady v celé 
Evropě.

Politiky a právní předpisy EU týkající se elektronic-
kých komunikací jsou považovány za osvědčené 

boost consumer rights within the whole European 
Single market. Our role as the national regulator 
is to ensure the implementation of the relevant 
EU rules in a consistent and predictable manner, 
drawing also from our participation within BEREC 
(the Body of European Electronic Regulators for 
Electronic Communications). 

The Authority maintains an excellent relationship 
with most of its counterparts in the other EU 
Member States, including the UK’s Ofcom. Irre-
spective of the different path that the UK might 
take over the next weeks and months, we hope 
that bilateral and multilateral cooperation with 
our colleagues from the UK will continue, in the 
best interest of all European markets. 

Malta has highly developed infrastructure. What 
emphasis does it place on the further develop-
ment of electronic communications following the 
accession of the new Commission? Do you agree 
that the Single Market should not be viewed as 
a straitjacket for its member states?

The Commission President-elect Ursula von der 
Leyen, advocates Europe’s leading role in the 
digital age, made possible by grasping the oppor-
tunities of digitisation. Electronic communications 
is the fundamental enabler underpinning digital 
transformation. It is our key role, as the regulator, 
to ensure that in this dynamic industry Malta 
continues to benefit from the development of its 
electronic communications infrastructure. 

The Malta Communications Authority will con-
tinue to provide its experise in the relevant fora 
in support of the relevant national and European 
institutions which, in conjunction with national 
governments and the European Parliament, discuss 
and adopt European legislation which seeks to 
provide Europe with the best possible rules.

One such set of rules are those regulating elec-
tronic communications networks and services and 
the newly established European Electronic Com-
munications Code. The newly updated framework 
is built around the protection of end-users, the 
safeguarding of competition and the development 
of the European internal market and connectivity. 
Common rules across all member states facili-
tate compliance by business enterprises, reducing 
barriers for investment. European end-users also 
benefit from the same rights across Europe. One 
such example is the EU roaming harmonisation 
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postupy a jejich hlavní zásady byly mnohokrát 
mimo Unii znovu a znovu kopírovány.

Obecné nařízení o ochraně údajů je stěžejní inicia-
tivou bývalé Komise a představuje významný krok 
v harmonizaci pravidel ochrany údajů ve všech 
členských státech. Není však nadšeně vítán všemi, 
protože také způsobuje potíže. Jaký je váš názor na 
probíhající doplňkový návrh nařízení o soukromí 
a elektronických komunikacích?

Cílem obecného nařízení o ochraně údajů bylo 
stanovit harmonizovaný soubor pravidel ochrany 
údajů pro všechny společnosti působící v EU, a to 
bez ohledu na to, kde mají sídlo. GDPR stanoví 
přísnější pravidla pro ochranu údajů v digitálním 
věku a zajišťuje, aby lidé měli větší kontrolu nad 
svými osobními údaji, zatímco podniky využívají 
rovných podmínek pro všechny.

Po přijetí těchto pravidel jsme se na evropské 
úrovni domnívali, že by měla být aktualizována 
také stávající směrnice o soukromí a elektronic-
kých komunikacích.

Pravidla ochrany osobních údajů v elektronických 
komunikacích nespadají pod regulační působnost 
MCA. V tomto rozsahu se MCA přímo nezúčast-
ňuje příslušných jednání o tomto nařízení, ale 
nadále podporuje příslušné orgány prostřednictvím 
svých odborných znalostí v oblasti elektronických 
komunikací.

Jak hodnotíte stav transpozice Evropského kodexu 
pro elektronické komunikace?

Evropský kodex elektronických komunikací přijatý 
v prosinci 2018 modernizuje současná telekomuni-
kační pravidla EU. Členské státy jsou povinny pro-
vést směrnici do vnitrostátního práva do prosince 
2020.

Maltský komunikační úřad byl pověřen prováděním 
nezbytných přípravných prací v souvislosti s pro-
vedením této směrnice a podporou maltské vlády 
v jejích veřejných konzultacích o novém souboru 
vnitrostátních pravidel v první polovině roku 2020. 
Konzultace se budou důkladně zabývat navrhova-
nými změnami příslušných vnitrostátních právních 
předpisů a poté, po zohlednění obdržené zpětné 
vazby, vláda přijme nezbytné změny prostřednic-
tvím vnitrostátního legislativního procesu.

MCA neúnavně pracuje na transpozici směrnice 
v posledním roce a v nadcházejících měsících své 
úsilí zintenzivní. Na tomto procesu se aktivně 

initiative known as Roam like at Home, which 
abolished roaming costs across Europe.

EU policies and legislation related to the electronic 
communications are considered as best practice 
and their main principles have been copied again 
and again by many countries outside the Union.

The General Data Protection Regulation has been 
a flagship initiative of the former Commission and 
represents a significant step in harmonising data 
protection rules across member states. However, 
it is not welcomed enthusiastically by all as it also 
raises difficulties. In connection with this, what is 
your view on the pending complementary propos-
al of the ePrivacy regulation? 2

The General Data Protection Regulation sought to 
establish a harmonised set of data protection rules 
for all companies operating in the EU, independ-
ent of where they are based. The GDPR provides 
for stronger rules on data protection in the digital 
age, ensuring that people have more control over 
their personal data whilst businesses benefit from 
a level playing field.

Following the adoption of these rules, at a European 
level it was felt that the existing Directive concerning 
data protection in electronic communications servic-
es, the ePrivacy Directive, should also be updated.

Privacy rules in electronic communications fall out-
side of the regulatory remit of the MCA. To this ex-
tent the MCA is not involved directly in the relevant 
negotiations concerning this regulation but contin-
ues to support the relevant competent authorities 
through its expertise in electronic communications.

How do you assess the state of transposition of the 
European Code for Electronic Communications?

The European Electronic Communications Code, 
adopted in December 2018, modernises the 
current EU telecoms rules. Member states are re-
quired to transpose the Directive into national law 
by December 2020. 

The Malta Communications Authority has been 
entrusted to carry out the necessary preparato-
ry work in relation to the transposition of this 
Directive, supporting the Maltese Government in 
its public consultation on the new set of national 

2  
Proposal for a REGULA-

TION OF THE EURO-
PEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL 
concerning the respect 
for private life and the 
protection of personal 

data in electronic 
communications and 

repealing Directive 
2002/58/EC (Regulation 
on Privacy and Electronic 

Communications), 
COM/2017/010 final - 

2017/03 (COD)
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podílejí interní odborníci ze všech oborů. Jak se 
očekávalo, takový úkol se ukazuje pro nás jako 
velmi náročný. Považujeme to však za kritické 
zadání, které účinně povede k definici podrobných 
pravidel, jež povedou toto odvětví v příštích pěti až 
deseti letech.

Zavázali jsme se zajistit věrnou transpozici 
směrnice v souladu s obecnými zásadami a cíli 
a při zohlednění vnitrostátních okolností, kde je 
taková flexibilita povolena. Také jsme konzultovali 
s našimi protějšky v rámci BEREC a s Evropskou 
komisí záležitosti týkající se Kodexu, které dávají 
prostor pro interpretaci.

Díky dobrému výkonu v oblasti pevného, rychlého 
a ultrarychlého širokopásmového pokrytí se Malta 
řadí na první místo v ukazateli konektivity digitál-
ního ekonomického a společenského indexu 2019. 
Jaké jsou vaše další plány s ohledem na novou ná-
rodní strategii širokopásmového připojení, která 
by měla připravit cestu pro budoucnost pevných 
a mobilních širokopásmových služeb na Maltě, 
včetně zřízení „cesty k zavedení“ 5G?

MCA byla klíčovým přispěvatelem a aktérem při 
vývoji národního plánu maltské vlády v oblasti 
širokopásmového připojení, který byl stanoven ve 
víceleté strategii Digitální Malta, původně zahá-
jené v roce 2014. Jak vyplývá z nedávného indexu 
DESI, Malta se může pochlubit celonárodním giga-
bitem propojení, a tím dosáhnout jednoho z cílů 
EU do roku 2025. Je třeba zdůraznit, že veškeré 
investice do pevné a mobilní infrastruktury byly 
a nadále jsou financovány ze soukromých zdrojů.

MCA nadále rozvíjí růst trhu elektronických 
komunikací na Maltě tím, že zajišťuje, aby existo-
valy správné podmínky pro trvalou hospodářskou 
soutěž a investice. V průběhu roku 2019 se Úřad 
pustil do různých iniciativ zaměřených na usnad-
nění přechodu k novějším bezdrátovým široko-
pásmovým technologiím, jako je 5G a IoT. Mezi ně 
patřilo zpřístupnění spektra pro testování, jakož 
i povzbuzení diskusí se širšími zúčastněnými prů-
myslovými a vládními stranami o případech využití 
nových bezdrátových technologií. V současné 
době probíhá proces zpřístupňování průkopnických 
pásem 5G a v roce 2020 se očekává udělování práv 
pro jejich užívání.

Pokud jde o pevné širokopásmové připojení, Úřad 
na začátku roku 2020 dokončí analýzu hospodář-
ské soutěže ex-ante ve vztahu k velkoobchodním 
trhům širokopásmového připojení. Mezitím MCA 
pokračuje ve sledování pokroku při zajišťování 
stávající dohody o regulovaném širokopásmo-

rules in the first half of 2020. The consultation 
will delve into the proposed changes to relevant 
national legislation and subsequently, after taking 
into account the feedback received, Government 
will be adopting the necessary changes through 
the national legislative process. 

The MCA has been working relentlessly on the 
transposition of the Directive for the past year and 
it will intensify its efforts in the coming months. 
Internal experts from all fields are actively partic-
ipating in this exercise. As expected, such a task 
is proving to be very demanding on our resourc-
es. Nonetheless we consider this to be a critical 
assignment, effectively leading to the definition 
of detailed rules that will guide the sector for the 
next five to ten years. 

We are committed to ensuring a faithful transposi-
tion of the Directive, in line with the general princi-
ples and objectives, whilst taking into account 
national circumstances where such flexibility is 
allowed. We have also been consulting with our 
counterparts within BEREC and with the European 
Commission on aspects within the Code that give 
scope to interpretation. 

Thanks to its good performance on fixed, fast and 
ultrafast broadband coverage, Malta ranks first in 
the 2019 Digital Economy and Society Index con-
nectivity indicator. What are your further plans 
with regard to the new national broadband strate-
gy that should pave the way for the future of fixed 
and mobile broadband in Malta, including the 
establishment of the 5G ‘path-to-deployment’?

The MCA was a key contributor and actor in the 
development of the Maltese Government’s national 
broadband plan, set out in a multi-annual Digital 
Malta Strategy that was originally launched in 2014. 
As attested by the recent DESI index, Malta boasts 
nation-wide Gigabit connectivity, thus reaching one 
of the EU’s 2025 targets. It is worth highlighting that 
all investment in fixed and mobile infrastructure has 
been, and continues to be, privately funded. 

The MCA continues to nurture the growth of the 
electronic communications market in Malta by 
ensuring that the right conditions for sustained 
competition and investment prevail. During 2019, 
the Authority embarked on various initiatives 
aimed at facilitating the transition towards newer 
wireless broadband technologies such as 5G and 
IoT. These included making spectrum available for 
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vém přístupu, přičemž přezkumy probíhají podle 
potřeby s cílem podpořit probíhající schůdná ujed-
nání o přístupu.

V neposlední řadě pokud jde o sítě nové generace 
5G - jste si vědom možných zdravotních a případ-
ně bezpečnostních rizik souvisejících s těmito 
technologiemi a jaká je vaše reakce na nastíněné 
obavy?

V rámci Evropské unie jsou předpisy týkající se 
elektronických komunikačních sítí a služeb vysoce 
harmonizovány. Evropská komise aktivně řídí 
a prosazuje společný přístup ve všech členských 
státech, a to i ve věcech týkajících se 5G a ochrany 
veřejného zdraví a bezpečnosti a v oblastech, kde 
je vnitrostátní právo svrchované unijnímu právu. 
Malta tato doporučení řádně dodržuje.

Na základě doporučení Vědeckého výboru pro 
zdraví, životní prostředí a vznikající rizika (SCHEER) 
přijala Evropská unie limity expozice EMF dopo-
ručené ICNIRP, „Mezinárodní komisí pro ochranu 
před neionizujícím zářením“ ve svém doporučení 
Rady 1999/519/EC. Komise, s přihlédnutím k vývoji 
5G, také požádala společnost SCHEER o provedení 
několika nezávislých přezkumů, které dosud nepo-
skytly žádné vědecké odůvodnění k revizi limitů 
uvedených ve výše uvedeném doporučení Rady. 
Na Maltě je role MCA omezena na zajištění toho, 
aby poskytovatelé služeb elektronických komuni-
kací fungovali v mezích stanovených ICNRIP.

Co se týče bezpečnosti, Evropská komise dne 
26. března 2019 zveřejnila své doporučení (EU) 
2019/534, aby začala posuzovat rizika kyberne-
tické bezpečnosti sítí 5G a posilovala preventivní 
opatření a zároveň vytvořila společný přístup EU 
k bezpečnosti sítí 5G. Doporučení zvažuje opat-
ření na vnitrostátní úrovni a následně postupuje 
k hodnocení rizika koordinovanému na úrovni EU 
a opatření na úrovni Unie.

Jaké jsou vaše osobní odhady budoucího vývoje 
elektronických komunikací po roce 2020?

Není nikdy snadné předvídat, jak se změní trhy 
elektronických komunikací, vzhledem k rych-
lému a dynamickému rozvoji tohoto odvětví. 
Jako země se řídíme společnou evropskou vizí 
gigabitové společnosti, která využívá digitali-
zaci, aby zlepšila naše životy a způsob, jakým 
podnikáme. Moderní technologie, jako jsou IoT, 
sítě s velmi vysokou kapacitou, 5G, umělá inte-
ligence a blockchain, slibují revoluční sociálně-
-ekonomické změny.

trials as well as stimulating discussions with the 
wider industry and Government stakeholders on 
the potential use cases for new wireless technolo-
gies. The process for making available the pioneer 
5G bands is currently underway, with the award 
for the grants for the rights of use expected in 
2020.

On the fixed broadband front, the Authority will 
be concluding its ex-ante competition analysis 
relative to the wholesale broadband markets 
early in 2020. The outcome of these reviews will 
shape the broadband competition scenario for the 
foreseeable future. Meanwhile, the MCA continues 
to monitor progress in the provision of the existing 
regulated broadband access agreement with re-
views taking place as necessary in order to support 
ongoing viable access arrangements.

Last but not least about the 5G next generation 
networks – are you aware of the possible health 
and/or security risks related to these technologies 
and what is your response to the outlined worries?

Within the European Union, regulations con-
cerning electronic communications networks 
and services are highly harmonised. Even in areas 
where national law is sovereign to union law, the 
European Commission actively guides and pro-
motes a common approach across all member 
states including in matters concerning 5G and the 
safeguard of public health and security. Malta duly 
follows these recommendations.

Based on the advice of the Scientific Committee 
on Health, Environmental and Emerging Risks 
(SCHEER), the European Union has adopted the 
EMF exposure limits recommended by ICNIRP, 
the “International Commission on Non-Ionising 
Radiation Protection” in its Council Recommen-
dation 1999/519/EC. The Commission, taking 
into consideration the development of 5G, has 
also requested SCHEER to carry out a number of 
independent reviews, which so far did not pro-
vide any scientific justification to revise the limits 
reflected in the aforementioned Council Recom-
mendation. In Malta, the MCA’s role is limited to 
ensuring that providers of electronic communi-
cations services operate within the limits estab-
lished by ICNRIP.

On the security front, the European Commission, 
on the 26 March 2019, published its recommenda-
tion (EU) 2019/534 to start assessing the cyber-
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Jako regulátor elektronických komunikací se MCA 
domnívá, že hraje důležitou roli při umožnění této 
digitální transformace stanovením nezbytných 
rámců a prováděcích pravidel v zásadních oblas-
tech týkajících se hospodářské soutěže, bezpeč-
nosti, odolnosti, ochrany spotřebitele, kvality 
služeb, číslování. a řízení frekvence. Nově zavedená 
pravidla, jak jsou stanovena v kodexu, je třeba 
zavést a otestovat, abychom zajistili, že skutečně 
poskytujeme výhody a příležitosti, které přináší 
digitalizace a které jsou umožněny prostřednictvím 
elektronických komunikací.

Chtěl byste závěrem tohoto rozhovoru říci něco 
našim čtenářům?

Kromě elektronických komunikací se musí politika 
a regulace vyvíjet i v jiných digitálních oblastech, 
aby se zajistilo, že Evropa bude v digitální éře na 
špici. Například jednou z oblastí, které spadají do 
působnosti MCA, je elektronický obchod. Stále se 
řídíme stejnými pravidly jako směrnice přijatá před 
20 lety, kterou je třeba naléhavě modernizovat, 
aby se zohlednila nová realita digitálního podni-
kání. Evropská komise naznačila svůj záměr zahájit 
nové návrhy v roce 2020 a těšíme se, že v tomto 
ohledu budeme moci přispět k politické debatě.

Děkuji vám za laskavé odpovědi a přeji vám, Maltě 
a MCA hodně štěstí. Grazzi ħafna u nawguralkom 
l-aqwa kollha

security risks of 5G networks and to strengthen 
preventive measures while creating a common EU 
approach to 5G network security. The recommen-
dation considers actions at a national level and 
subsequently progresses to an EU coordinated risk 
assessment and actions at Union level.

What are your personal estimates of the future 
development of electronic communications after 
2020?

It is never easy to foresee how electronic com-
munication markets will change, given the rapid 
and dynamic developments of this industry. As 
a country, we are guided by the common European 
vision of a Gigabit society that harnesses digitisa-
tion to bring improvements in our lives and in the 
way we do business. Modern technologies such as 
IoT, Very High Capacity Networks, 5G, Artificial 
Intelligence and Blockchain, promise to bring revo-
lutionary socio-economic changes. 

As the electronic communications regulator, the 
MCA believes that it has an important role to play 
in enabling this digital transformation by laying 
out the necessary frameworks and implementing 
rules in the principle areas concerning competition, 
security, resiliency, consumer protection, quality 
of service, numbering and frequency management. 
The newly established rules, as provided for in the 
Code, need to be put in place and tested to ensure 
that we truly deliver on the benefits and oppor-
tunities presented by digitisation and enabled 
through electronic communications. 

Would you like to say something to our readers at 
the end of this interview?

Beyond electronic communications, policy and 
regulation needs to evolve in other digital fields 
to ensure that Europe leads in the digital era. For 
example, one area which happens to fall within 
the remit of the MCA, is eCommerce. We are still 
going by the same rules of a Directive adopted 20 
years ago, which needs to be urgently modernised 
to take into account new digital business realities. 
The European Commission has signalled its inten-
tion to launch new proposals in 2020 and we are 
looking forward to contribute to the policy debate 
in this respect. 

Thank you very for kind answers and may I wish 
you, Malta and MCA the best of luck. Grazzi ħafna 
u nawguralkom l-isbaħ!

Rozhovor pro tento 
časopis exkluzívně 

zajistil a připravil 
Zdeněk Vaníček.

The interview was 
exclusively arranged 

and prepared for 
this magazine by 
Zdeněk Vaníček.
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Pan Jesmond Bugeja je všestranně vzdělaný manažer s rozsáhlými zkušenostmi v řízení 
složitých operací ve veřejném i soukromém sektoru. Zastával vyšší manažerské funkce v různých 
průmyslových odvětvích, včetně ICT, telekomunikací a správy identit.

Pan Bugeja má silné zázemí v oblasti řízení telekomunikačních sítí a rozvoje politiky, protože 
v oboru pracoval více než 15 let. Svou kariéru zahájil u tehdejšího národního telekomunikačního 
operátora na Maltě a následně zastával provozní a řídící role ve společnosti Ericsson AB ve švédském 
Stockholmu.

V současné době je generálním ředitelem a úřadujícím předsedou maltského regulačního orgánu 
pro elektronické komunikace – Malta Communications Authority. Zastupuje Maltu v Orgánu 
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a je členem správní 
rady Start-up Island.

Pan Bugeja je držitelem magisterského titulu v oboru vedení a management University of 
South Wales. Je také držitelem postgraduálního diplomu v digitálním marketingu, certifikovaným profesionálem Prince 2 Project 
Management Professional a Microsoft Certified Systems Engineer.

Mr Jesmond Bugeja is an accomplished management professional with an extensive track record in managing complex operations in the 
public and private sector. He held senior executive management roles across diverse industries including ICT, Telecommunications and 
Identity Management. 

Mr. Bugeja has a strong background in telecommunications network management and policy development having worked in the 
industry for more than 15 years. He started his career with the then national telecommunications operator in Malta and subsequently 
held operational and managerial roles at Ericsson AB in Stockholm, Sweden. 

He is currently the Chief Executive Officer and acting Chairman of the Maltese regulatory authority for electronic communications – the 
Malta Communications Authority. Mr Bugeja represents Malta in the Body of European Regulators for Electronic Communications 
(BEREC) and is a member of the Board of Administrators of Start-up Island.

Mr. Bugeja holds a Master’s Degree in Leadership and Management from the University of South Wales. He also holds a Post Graduate 
Diploma in Digital Marketing, is a certified Prince 2 Project Management Professional and a Microsoft Certified Systems Engineer.

LE PLUS GRAND RÉSEAU DU MONDE EST MON PLAISIR 
akryl na plátně, 150 x 150 cm 
Zdeněk Vaníček

DVB-T2 PŘICHÁZÍ DO ŽELEZNÝCH HOR 
akryl na černém plátně, 100 x 100 cm 
Zdeněk Vaníček
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V souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) 
britského parlamentu zveřejnila hlavní opoziční strana – Labour Party (aliance 
sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů) – volební manifest, 
který obsahuje směsici obvyklých a také rádoby netradičních slibů. Není účelem 
tohoto článku se podrobně tímto dokumentem zabývat jako celkem (koneckonců 
vznikl ještě před volbami 12. prosince 2019), ale jeho jedním bodem, který se sice 
„tváří“ jako novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální 
éře. Není ale ničím novým; stačí například porovnat stařičký projekt jedné praž-
ské části z roku 2006 pracovně nazývaný „bezdrátový internet zdarma“. 

Bude možná proto poučné rozebrat vývoj a úvahy, které 
v důsledku vedly k formulaci tohoto plánu britských 
labouristů.

Daná pasáž předvolebního manifestu zní:
„Digitální a technologický pokrok přináší výzvy, ale také 
obrovské příležitosti. Ve věku umělé inteligence a automa-

Britští labouristé slibují,  
že zajistí všem do roku 2030 
širokopásmové připojení zdarma

Zdeněk Vaníček
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tizace bude digitální konektivita podporou naší 
budoucí ekonomiky. Budeme potřebovat prvotřídní 
digitální infrastrukturu, kterou budou moci všichni 
sdílet. Labouristická strana zajistí všem do roku 
2030 zdarma širokopásmové připojení. Zřídíme 
(společnost) Britské širokopásmové připojení 
(British Broadband) se dvěma sekcemi: British 
Digital Infrastructure (BDI) a British Broadband 
Service (BBS). Převedeme části British Telecommu-
nications týkající se širokopásmového připojení do 
veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst 
pro všechny pracovníky v existující širokopásmové 
infrastruktuře a maloobchodních širokopásmo-
vých službách. Společnost BDI zavede zbývajících 
90–92 % „full-fibre“ sítí (FTTH) a získá nezbytná 
přístupová práva ke stávajícím aktivům. BBS bude 
koordinovat poskytování bezplatného širokopás-
mového připojení pomocí tranší, jakmile bude 
zavedena síť s úplnými vlákny, počínaje komuni-
tami s nejhoršími službami existujících širokopás-
mových sítí. Zdaněním nadnárodních společností, 
včetně technologických gigantů, se uhradí provozní 
náklady veřejné FTTH sítě. Plán povede k vzniku 
pracovních míst, vyřeší regionální nerovnost 
a zlepší kvalitu života v rámci této mise propojující 
zemi. Budeme prosazovat zákonnou povinnost 
péče o ochranu našich dětí online, ukládat pokuty 
společnostem, které selhávají při zneužívání online, 
a zmocníme veřejnost k ochraně prostřednictvím 
Charty digitálních práv.“

Nemůže být pochyb o tom, že pokud by se labou-
risté ocitli u moci, shledali by toto téma mnohem 
komplikovanějším, než si nyní dokážou vůbec 
představit; zejména pokud jde o přesné vymezení 
toho, co by se mělo stát „veřejným vlastnictvím“. 
Při tvorbě svého manifestu se jeho autoři v pod-
statě řídili (resp. přibližně) tímto myšlenkovým 
pochodem:

•  uspokojivě fungující veřejná síť je „24-hodinovou 
365-denní živou věcí“, kterou nelze nikdy (bez 
negativních následků) vypnout; 

•  největší potřebné technické úspěchy většinou 
spočívají ve složitosti udržování hladkého chodu 
sítí a služeb, zatímco řada nastupujících generací 
technologie se časem překrývá, musí ale spolu 
dobře a náležitě fungovat;

•  lidé často posuzují novou technologii očima 
spotřebitele, který se potýká s nákupem nového 
počítače a může je přitahovat domněnka, že 
nejnovější síťovou technologii může použít bez 
problému každý; to je ale správné jen částečně, 
neboť nejnovější technologie se nepřestávají 
měnit, a protože jejich zavádění vyžaduje časový 
plán, který obvykle trvá déle, než představuje 
doba vývoje nových technologií;

•  v praxi existuje mnoho nových technologií, při 
současném využití, a je tudíž obtížné určit mezi 
nimi jasné hranice;

•  země, které již před 30 lety měly k dispozici více 
či méně univerzální pevnou telefonní službu, 
dosáhly toho, že každý dům a byt měl pár 
měděných drátů, které je spojovaly s ústřednou 
vzdálenou několik kilometrů; když jsme schválili 
připojení koncových zařízení k těmto vedením 
pro použití v hovorovém pásmu, zajistili jsme, 
aby tato zařízení nezatěžovala zbytek širokého 
radiového spektra;

•  toto spektrum v nehovorových pásmech nebylo 
příliš využíváno, dokud se nezačaly objevovat 
v sedmdesátých letech 20. století datové služby;

•  vývojoví inženýři pak našli mnoho geniálních 
způsobů, jak posílat signály stále vyšších rych-
lostí podél párů měděných drátů; jinými slovy, 
stále intenzivněji využívali cenná aktiva, která 
tam již byla;

•  obecně platí pravidlo, že čím kratší je délka 
měděného vedení, tím rychlejší je dosažitelná 
rychlost: požadovaná rychlost nakonec dosáhla 
bodu, kdy mělo smysl nahradit měděné dráty 
všude tam, kde byly vkládány do dlouhých 
kabelů (tj. mezi budovou sítě a rozvodnou 
skříní na ulici), ale ponechala zároveň v provozu 
poslední krátký kus měděného vedení, který 
se týkal koncového připojení pro konkrétního 
zákazníka.

Noví soutěžitelé na trhu čelili skutečnosti, že 
British Telecommunications vlastnil tato stávající 
měděná aktiva. Společnost byla sice privatizo-
vána již v roce 19841, nicméně vzhledem k tomu, 
že stále intenzivněji využívala svou měděnou 
infrastrukturu, znamenalo to, že nové investice 
jiných subjektů využívajících novější technologie, 
bylo možné vynakládat pouze za předpokladu, že 
budou skutečně rentabilní. Byl to zároveň recept 
na ekonomickou efektivnost, předcházelo se 
plýtvání a dosahovaly nízké ceny. Vedlo to také 
až k překvapivé rozmanitosti na trhu, který nyní 
zahrnuje několik bezdrátových technologií. Systém 
potřebuje nyní pouze citlivé vyladění – což se týká 
odlehlých oblastí a jednotlivců, které současné 
uspořádání zatím uspokojuje jen pomalu. Nejde 
pravděpodobně o více než pětiprocentní podíl 
z celkového trhu.

To, co labouristé ve svém předvolebním doku-
mentu říkají (a není to vůbec nic nového), nazna-
čuje, že jejich úvahy o změnách by se nezamě-
řovaly pouze na zmíněných 5 % trhu, a zde se 
pravděpodobně nalézá kořen všeobecných obav, 
tedy to, co Brity (a nejen je) vystrašilo. Exis-
tuje zjevné riziko, že velká politická gesta skončí 

1  
British Telecommunica-
tions byla privatizována 

v roce 1984 a stala se 
British Telecommuni-
cations plc, s přibližně 

50 procenty podílů 
prodaných investorům. 

Zbývající podíl vláda 
prodala v letech 1991 

a 1993.
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soustředěním se na jednoduchý, do značné míry 
ale nadbytečný úkol pokrýt sídla novými optic-
kými vlákny (FTTH), ten se ale přitom nedokáže 
vypořádat s obtížnými 5 %, na něž nová vlákna 
stejně nedosáhnou (není to rentabilní). Na druhé 
straně text labouristického manifestu ponechává 
dostatek místa pro „kreativní“ vymýšlení dalších 
akcí, které by labouristé mohli prohlásit za úspěch, 
i když jim bude chybět renacionalizace, jíž se na 
jedné straně lidé obávají a na druhé straně by ji 
někteří ideologové z této oblasti britského politic-
kého života mohli skutečně požadovat.

Neslibují jen britští labouristé
Přístup britských labouristů není ani nový, ani 
originální. Příkladů na první zdání „grandiózních“ 
a svou podstatou podobných plánů a úvah je hned 
několik. 

V Austrálii šlo o NBN (Australia’s National 
Broadband Network) – vytvoření entity vlastněné 
národní vládou k zavedení rychlejšího širokopás-
mového přístupu – je celosvětově téměř jedi-
nečný (katarské Qnbn je založen na podobném 
modelu)2. Velmi mnoho zemí (včetně Spojeného 
království) využilo veřejné prostředky na podporu 
zavádění vylepšeného širokopásmového připojení, 
ale (s výjimkou některých komunálních sítí)3 se 
tak stalo prostřednictvím komerčních subjektů. 
Například Jižní Korea a Japonsko (první vůdci FTTP) 
poskytly zvýhodněné půjčky a daňové pobídky 
komerčním hráčům, jako jsou Korea Telecom, SK 
Telecom a NTT. Tito hráči však poskytli většinu 
financování (a ponechali si plné vlastnictví sítí). 
Konkurence mezi komerčními sítěmi byla dále 
považována za klíčový faktor úspěchu, například 
v Koreji. Australská situace v době vytvoření NBN 
se velmi lišila od dnešní situace v Británii. Spo-
jené království má dnes téměř všudypřítomnou 
superrychlost (30 Mbps +) a většina obyvatel má 
přístup k 300 Mbps nebo více. Nasazení FTTP 
v Británii pokračuje tempem, kdy byl oznámen 
dosah do více než 30 miliónů domů. Záměrem 
NBN v roce 2009 bylo řešit výzvy, které neměly ve 
Spojeném království obdobu.

Se svou troškou do mlýna přišla i Česká republika. 
Některé obce se, přibližně okolo roku 2006, roz-
hodly, že „přispějí k budování informační společ-
nosti“ a poskytnou svým občanům „bezdrátový 
internet zdarma“. Nejznámější případ se sice týkal 
Prahy 5 a Hlavního města Prahy, šlo ale o obecný 
problém, který se mohl dotknout kterékoli obce či 
kraje v České republice. V této souvislosti padaly 
argumenty, že „jde o novou ‚filozofii‘, že každý 
občan má mít právo na přístup k informacím 
zdarma“. S tím lze, ba je nutno souhlasit, každý 
občan má skutečně mít právo na přístup k infor-

macím; o tom není sebemenších pochyb, nikoli 
však cestou, kterou některé obce prosazovaly. 
Forma tzv. „internetu zdarma“ totiž závažným 
způsobem porušovala pravidla soutěžního práva, 
principy veřejné podpory a byla učebnicovým 
příkladem ignorování postupu, podle kterého daná 
věc podléhá povinnosti konzultovat ji předem 
s Evropskou komisí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na tuto 
povinnost konzultace s Evropskou komisí upozor-
nil ve své tiskové zprávě z 26. ledna 2006. Dospěl 
totiž k závěru, že „v daném případě existuje vysoká 
pravděpodobnost přítomnosti veřejné podpory, 
která by měla být jejím poskytovatelem notifiko-
vána Evropské komisi. Důvodem je zejména fakt, že 
realizací uvedených projektů by v daném místě byly 
duplikovány stávající internetové služby dostupné 
od komerčních operátorů. Zavádění internetu se 
navíc týká oblastí, které nespadají do kategorie 
venkovských a vzdálených míst, u kterých Evropská 
komise zastává příznivější přístup (neboť tyto oblasti 
nejsou pro komerční operátory atraktivní)“.

O veřejnou podporu by šlo v případě, kdyby byly 
současně splněny následující znaky: podpora je 
poskytovaná z veřejných prostředků, zvýhod-
ňuje podnikání či odvětví výroby, narušuje nebo 
hrozí narušením hospodářské soutěže a ovlivňuje 
obchod mezi členskými státy EU. Taková podpora 
je považována za zakázanou a poskytnuta může 
být až po kladném posouzení Evropskou komisí. 

Budování vysokorychlostního přístupu k internetu 
s veřejnou podporou představuje přímé ohrožování 
vložených prostředků tuzemských a zahraničních 
investorů, kteří do rozvoje infrastruktury v České 
republice rozsáhle investovali. Z tohoto důvodu 
odborná sdružení a asociace podnikatelů – jinak 
řečeno soutěžitelů – podala 13. června 2006 
stížnost Evropské komisi4. S ohledem na časový 
odstup již není další rozbor tohoto případu rele-
vantní. Komise 30. května 2007 konstatovala, že 
„původní plány vzbuzovaly obavy z narušení hos-
podářské soutěže“ a že „byly provedeny zásadní 
změny projektu“. Původní plány na komerční 
využití sítě mohly podle názoru Komise „vzbuzo-
vat pochyby z pohledu pravidel o státní podpoře, 
protože poskytnutím neomezeného bezplatného 
nebo dotovaného přístupu k internetu veřejnosti 
by projekt mohl vytlačit investice soukromých 
provozovatelů“. V průběhu předběžného šetření 
Komise a poté, co Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vydal svoje stanovisko, české orgány pod-
statně upravily projekt. Z tohoto důvodu Komise 
dospěla k závěru, že „projekt v jeho současné 
podobě nepředstavuje státní podporu, protože 
vybranému poskytovateli služby, poskytovatelům 

2  
Qatar National 
Broadband Network 
(Qnbn) je akciová 
společnost ve vlastnictví 
vlády Kataru. V roce 
2011 ji založila Nejvyšší 
rada informačních 
a komunikačních tech-
nologií (ictQATAR) jako 
jednu z prvních vládních 
iniciativ v tomto regionu, 
která plně podporuje 
rozvoj katarských optic-
kých sítí.

3 
V malém počtu zemí, 
zejména ve Švédsku, 
Norsku a Dánsku, 
existují provozovatelé 
širokopásmového připo-
jení ve městech.

4  
CP127/06 – EU Structu-
ral Funds
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veřejnoprávního obsahu, ani obyvatelům nebo 
podnikatelům využívajícím síť nepřiznává žádnou 
hospodářskou výhodu ve smyslu čl. 87 odst. 1 
Smlouvy o ES“.5

Od této doby se situace v České republice změnila 
v tom smyslu, že projekty „namlouvací a předvo-
lební“ odpadly a postupně je nahradila soustře-
děnější a cílevědomější snaha o skutečný rozvoj 
infrastruktury elektronických komunikací – jak 
státní správy, tak odborných podnikatelských 
sdružení a spolků. Vláda usnesením ze dne 10. 
května 2017 č. 350 schválila Akční plán k prove-
dení nedotačních opatření pro podporu plánování 
a výstavby sítí elektronických komunikací. Cíle 
tohoto dokumentu byly postupně naplňovány. 
V důsledku dalšího vývoje a změn dotčených 
právních předpisů byla řada dalších cílů překonána 
a současně byly identifikovány nové bariéry. Proto 
byl původní Akční plán aktualizován. Usnesením 
ze dne 24. října 2018 č. 694 vláda projednala 
zprávu o jeho naplňování. Akční plán 2.0 k prove-
dení nedotačních opatření pro podporu plánování 
a výstavby sítí elektronických komunikací (dále 
jen „Akční plán 2.0“)6 vláda schválila usnesením 
ze dne 4. listopadu 2019 č. 778. Jeho cílem je 
„identifikovat nejdůležitější problémy a bariéry při 
budování a provozu sítí elektronických komunikací, 
které v současné době nejvíc omezují investice do 
těchto sítí“. Dokument současně navrhuje opat-
ření, která by měla vést k odstranění identifikova-
ných problémů v oblasti plánování a výstavby sítí 
elektronických komunikací, přičemž je zapotřebí 
postupovat v souladu s pravidly veřejné podpory 
a v případě identifikace kumulativního naplnění 
definičních znaků veřejné podpory aplikovat rele-
vantní právní předpisy v dané oblasti.

Závěrem
Nazpět k labouristickému dokumentu: „Pobrexi-
tová“ Británie bude mít v nejbližší době určitě zcela 
jiné starosti, než opětovně znárodňovat část (nebo 
i celý) British Telecommunications. Jak ve Spoje-
ném království (a i tu je otázka, zda zůstane zacho-
váno), tak v rámci Evropské unie půjde o dlou-
hodobé zlepšování možností a kvality připojení 

k internetu jako nezbytného předpokladu rozvoje 
digitální společnosti a v souvislosti s tím i udrži-
telného růstu hospodářství. Existence kvalitního 
připojení má zásadní pozitivní dopady do oblasti 
konkurenceschopnosti, inovací, ale i sociální 
a územní soudržnosti a napomáhá soustavnému 
zlepšování kvality života obyvatelstva a rozvoje 
podnikání ve všech odvětvích. 

Infrastruktura elektronických komunikací působí 
jako multiplikační prvek ekonomického rozvoje; 
v současné době si nelze představit úspěšné 
podnikání bez kvalitního připojení k sítím elektro-
nických komunikací a bez služeb elektronických 
komunikací. Průmysl elektronických komunikací 
a informačních a komunikačních technologií má 
přitom výrazně duální charakter. Je prostorem 
pro ekonomické aktivity, jako je tomu u každého 
jiného odvětví, zároveň ale představuje komuni-
kační infrastrukturu pro všechna ostatní odvětví 
národního hospodářství, pro státní správu a pro 
sociální a kulturní život obyvatel. Tento jedinečný 
charakter nabývá rychle na významu v souvislosti 
s dynamickým technologickým vývojem v posled-
ním desetiletí a zejména s rozvojem informačních 
technologií jako základu pro přechod k digitální 
ekonomice a zajištění konkurenceschopnosti 
národního hospodářství. 

Proto bude důležité, aby se aktuální rozvojové 
trendy související s rostoucí potřebou spolehlivého 
a bezpečného vysokorychlostního připojení k inter-
netu pro občany a podnikatele, rostoucí počet 
digitalizovaných podniků a odvětví s potřebou 
vytváření nových aplikací a obchodních modelů 
v zájmu zajištění konkurenceschopnosti výroby, 
distribuce a prodeje zboží a nových služeb, vyža-
dující vysokorychlostní připojení prostřednictvím 
vysokokapacitních sítí, opíraly o skutečně progre-
sivní a objektivně celospolečenské (unijní) postupy 
při dalším rozvoji. Neměly by být rozmělňovány či 
dokonce ohrožovány v podobě nereálných plánů 
a představ, které představili britští labouristé 
(byť jistě v dobré víře a v hlubokém přesvědčení 
o správnosti svého projektu), ale v minulosti 
i v jiných zemích, ČR nevyjímaje.

5  
Článek 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

6  
https://www.mpo.cz/

assets/cz/e-komuni-
kace-a-posta/elek-

tronicke-komunikace/
koncepce-a-strategie/

narodni-plan-roz-
voje-siti-nga/2019/11/

Akcni-plan-2-0.pdf
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V aktivitách podpory  
budování vysokorychlostních 
přístupových sítí je živo

Ing. Lubomír Bokštefl, MPO ČR

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR finišuje vyhodnocení 
projektů podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. 
Do této výzvy se přihlásilo více než deset podnikatelských subjektů se skoro čtyř-
mi desítkami projektů v celkové hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy 
korun. Skvělou zprávou je, že předložené projekty mají vysokou technickou úro-
veň, bohužel v administrativních částech povinných dokumentů přikládaných 
k žádostem se někteří zpracovatelé poněkud „ztratili“. Je škoda, že nebylo možné 
do finálního kola hodnocení postoupit všechny projekty.

V pořadí třetí výzva programu je ve fázi finálních příprav. 
Bude zacílena na podporu zavedení a naplnění daty tzv. 
digitálních map technické infrastruktury, které by měly 
usnadnit, zrychlit a tím i zlevnit investiční přípravu výstavby 
sítí. Tato výzva je součástí velmi komplexního projektu, 
který zahrnuje jak potřebné legislativní úpravy, tak i pořízení 
dat o existenci fyzické infrastruktury. Projekt řeší i orga-
nizační vazby na subjekty veřejné správy a samosprávy 
a pochopitelně i otázky komplexního zajištění provozu 
všech potřebných komponent systému. Očekáváme, že 
příslušná výzva bude vypsána v průběhu února roku 2020.

V současné době už vidíme zcela jasně i obrysy čtvrté výzvy 
programu podpory nazvaného Vysokorychlostní Internet. 
Třetího prosince byla uzavřena veřejná konzultace k přehledu 

základních sídelních jednotek, ve kterých je uvažováno 
s podporou projektů budování sítí. Připomínky podané do 
veřejné konzultace naznačují, že nově připravovaná čtvrtá 
výzva může svým rozsahem výrazně překročit již zmíněnou II 
Výzvu. Základem tohoto očekávání je skutečnost, že se řadě 
operátorů nepodařilo, a to z různých objektivních důvodů, 
naplnit ambiciózní plány výstavby nových sítí deklarované 
současně se sběrem dat za rok 2015.

Naší snahou je vypořádat všechny podané připomínky v co 
nejkratší době a použít výsledky této veřejné konzultace pro 
návrh nových intervenčních oblastí.

V souladu s procesem popsaným v Národním plánu rozvoje 
sítí nové generace, který byl vládou schválen v říjnu roku 
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2016, ověříme, zda navržené intervenční oblasti 
byly sestaveny správně a zda podpora výstavby sítí 
z veřejných zdrojů v těchto místech neohrozí inves-
tice již realizované nebo prokazatelně připravované 
k realizaci.

Celý proces bude završen v prvním 
čtvrtletí 2020 vypsáním čtvrté výzvy
Průběh druhé výzvy, kde finalizujeme hodnocení 
podaných projektů, nám poskytl řadu důležitých 
informací. Máme zájem je využít k tomu, aby 
připravovaná výzva přinesla vysokorychlostní 
Internet do co největšího počtu míst, ve kterých 
nejsou a jinak ani nebudou jeho služby dostupné. 
Podle dosavadních reakcí od zpracovatelů pro-
jektů i od hodnotitelů jsou podmínky hodnocení 
projektů předkládaných v druhé výzvě dostatečně 
transparentní. Vedou jasným směrem k dosahování 
základních cílů dotačního záměru a umožňují velmi 
objektivní hodnocení podaných žádostí. Protože 
je postup hodnocení velmi důležitý pro úspěšné 
zpracování podávaných projektů a následně pak 
i pro objektivní hodnocení jejich kvality a souladu 
se záměry programu OP PIK 4.1., zůstává systém 
hodnocení shodný s druhou výzvou i pro nadcháze-
jící připravovanou výzvu, protože plně prokázal své 
vysoké kvality. 

Na druhou polovinu ledna roku 2020 připravu-
jeme pro zájemce o realizaci dotovaných projektů 
seminář, ve kterém se budeme snažit poukázat na 
možná úskalí přípravy podkladů pro podání žádostí. 
Předpokládáme, že místem konání bude Jihlava. 
Detailní informace o místě, datu a programu semi-

náře budou zveřejněny na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu a budou šířeny 
i prostřednictvím asociací sdružujících podnikatele 
v oboru elektronických komunikací.

Nezůstáváme však pouze u více, či méně klasických 
schémat podpory zvyšování dostupnosti vyso-
korychlostního připojení k Internetu. Vyhodno-
cením informací z geografického sběru dat, který 
každoročně provádí ČTÚ, jsme zjistili, že existuje 
velmi mnoho adresních míst, do kterých není, bez 
vynaložení vyšších než běžných nákladů, možné 
zřídit potřebné připojení a přitom tato místa jsou 
uvnitř oblastí, ve kterých podnikatelé deklarují 
dostupnost vysokorychlostního připojení. Popi-
sovaná situace prakticky vylučuje možnost využití 
standardních nástrojů podpory výstavby s vyu-
žitím veřejných zdrojů. To znamená, že na těchto 
adresách, kterých je na celém území našeho státu 
několik desítek nebo spíše stovek tisíc, by nebylo 
možné zřídit vysokorychlostní připojení za standard-
ních cenových a realizačních podmínek. Možným 
východiskem z této situace je použít jiný přístup, 
který jsme v diskusi s představiteli Evropské komise 
(EK) navrhli, popsali a odeslali do tak zvaného noti-
fikačního procesu. 

Navrhujeme systém voucherů se zaměřením na 
domácnosti, který by podporoval z veřejných 
zdrojů jednak fyzické vybudování a zřízení potřebné 
přípojky v adresních místech, kde žádný z operátorů 
nedeklaruje tak zvanou disponibilitu, tedy možnost 
zřízení služby bez nutnosti úhrady dodatečných 
nákladů spojených se zřízením, a zároveň zde 

Dostupnost VHCN sítí v ČR

Stav k 17.9.2019 v obcích do 5000 obyvatel

Hranice kraje

27.11.2019

Dostupnost VHCN sítě v obci [počet obcí]

V obci není optická síť [893]

Kapacitu optické sítě v obci nelze nabídnout ani nelze poskytnout konektivitu do Peeringového centra [9]

Kapacitu optické sítě v obci nelze nabídnout, ale lze poskytnout konektivitu do Peeringového centra [5]

Kapacitu optické sítě v obci je možné nabídnout, ale nelze poskytnout konektivitu do Peeringového centra [10]

1 provozovatel má v uvedených obcích svou optickou síť, jejíž kapacitu může nabídnout/poskytnout včetně konektivity do Peeringového centra [4711]

Více provozovatelů má v uvedených obcích svou optickou síť, jejíž kapacitu mohou nabídnout/poskytnout včetně konektivity do Peeringového centra [346]

nezjišťováno (obec nad 5000 obyvatel) [284]

Obr. 1.   
Dostupnost sítí 
vysokorychlostního 
Internetu (VHCN) 
v ČR (stav k 17. září 
2019 v obcích do 
5000 obyvatel).
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není možno podle současných pravidel podpory 
výstavbu sítě podpořit z veřejných zdrojů.

Navrhujeme také doplňkovou možnost pro situace, 
kdy operátor deklaruje tzv. disponibilitu, ale kde 
služba pro daného zákazníka dosud nebyla zřízena 
a zákazník o její zřízení neprojevuje zájem především 
z cenových důvodů. V těchto případech předpo-
kládáme poskytnutí podpory přímo koncovému 
uživateli, ale pouze na limitovanou dobu a se 
závazkem následného pokračujícího užívání služby 
vysokorychlostního připojení k Internetu. 

Čekáme na odpověď na naše návrhy 
z Bruselu
 Při hodnocení užívání, kvality, rychlosti a dostup-
nosti vysokorychlostních služeb přístupu k Inter-
netu jsme zjistili, že požadavky koncových uživa-
telů na objem přenášených dat rostou obrovskou 
rychlostí a kapacity sítí, které jsou schopné zajistit 
současné požadavky uživatelů dnes, nemusí za jeden 
nebo dva roky již postačovat. V tomto poznání 
nás utvrdily i výstupy studie, kterou podle našeho 
zadání připravila společnost GTA (Grant Thornton 
Advisory). V rámci této studie byl zajišťován jak sběr 
informací o očekávaném chování koncových uživa-
telů služeb přístupu k Internetu, tak i sběr informací, 

do jaké míry je v teritoriu České republiky zajištěn 
spolehlivý, robustní a dostatečně dimenzovaný 
přístup k vyšším vrstvám sítě Internet. Z průzkumu 
vyplývá (obr. 1), že takovýto přístup k dispozici není 
v několika stovkách malých obcí s počtem trvale 
žijících obyvatel cca do 2 tisíc. Tuto problematiku 
jsme již otevřeli jak s podnikatelskou veřejností, 
tak i se zástupci Evropské komise. V současné době 
připravujeme veřejnou konzultaci pro ověření prav-
divosti sebraných informací a k potvrzení okolností 
podmiňujících určení tak zvaného „tržního selhání“ 
v daných obcích nebo i celých oblastech. Následně 
pak budeme muset dokončit zpracování podkladů 
pro notifikační dokumentaci a celou problematiku 
pak projednat se zástupci Evropské komise. Před-
pokládáme, že část projektů, které budou mít za 
cíl odstranit zjištěné nedostatky, bude realizována 
ještě v rámci současně probíhajícího programového 
období s tím, že bude možné s jejich řešením pokra-
čovat i v období navazujícím. 

Vzhledem k tomu jak velký pozitivní vliv mají 
dobře fungující služby vysokorychlostního přístupu 
k Internetu, jak na kvalitu života obyvatel, tak i na 
prosperitu a rozvoj podnikatelského prostředí, je 
nezbytné se velmi intenzivně zabývat možnostmi 
jejich budování a využití.
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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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5G sítě – tipy pro výstavbu,  
provoz a kvalitu

Jan Brouček, Jiří Mišurec

Co jsou 5G sítě? Hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví.
Mobilní sítě 5. generace jsou tématem hodně skloňovaným. Ve většině případů 
se však mluví o jejich aplikacích, o výhodách, které přinesou zákazníkům. Mno-
hem méně se však už mluví o technických parametrech, o technologiích anebo 
technických řešeních, jak vysněných cílů dosáhnout. Diskuse na téma 5G je do-
sud v řadě případů více marketing a PR než diskuse o technice. Chybí seriózní 
úvahy o technickém řešení, a z toho vyplývající diskuse o podmínkách výstavby 
a provozu 5G sítí. Právě tento nedostatek informací a chybějící technická diskuse 
přinutily organizátory workshopu uspořádat akci zaměřenou na toto významné 
a nové téma.
Organizátorem akce byl PROFiber Networking CZ s.r.o. se 
svou vzdělávací aktivitou AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY 
A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ® společně s partnerem KABEL 
TRADE PRAHA s.r.o. a Ústavem telekomunikací Fakulty elek-
trotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Na workshopu, kterého se zúčastnilo přes 50 osob, byly 
prezentovány zkušenosti z prvních pilotních 5G projektů 
v zahraničí. Tyto zkušenosti a náměty byly v průběhu 
diskuse na workshopu konzultovány s předními techniky 
mobilních operátorů, servisními techniky montážních 
a dodavatelských firem, i kompetentními pracovníky 
a techniky ČTÚ. To vše za přítomnosti a přispění špičkových 
odborníků FEKT VUT v Brně. Ve výborné a tvůrčí atmosféře 
se setkávaly různé názory, padly různé otázky i různé odpo-
vědi na obdobná témata.

Jak zaznělo na workshopu, současné pilotní projekty ve 
světě jsou jakýmsi hybridním technologickým řešením, jsou 

to spíš mezistupně mezi známou sítí 4G a vysněnou sítí 5G. 
Z cílových parametrů 5G sítě se pilotní projekty zaměřují 
na dva hlavní atributy: 1. co nejvyšší přenosovou rychlost 
(propustnost) připojení, 2. co nejmenší zpoždění (latenci) 
při přenosu na síti. Plnění ostatních cílových parametrů, 
které jsou vyznačeny na přiloženém obrázku, je prozatím 
odloženo do plánů až v druhé řadě.

Oborníci KABEL TRADE PRAHA s.r.o. jako zástupci tech-
nologického partnera informovali o důležitých stavebních 
prvcích radiové sítě RAN – Radio Access Network a jejich 
obměně a vývoji při migraci směrem k sítím 5G. Je jasné, 
že Fronthaul ani Backhaul část sítě 5G se neobejde bez 
optických vláken. Při evolučním vývoji sítí 3G�4G›5G lze 
pozorovat jasný trend skelnatění RAN sítě každého mobil-
ního operátora. Bezdrátové RAN sítě mobilního operátora 
a optické kabelové sítě FTTx tak prorůstají do jedné optické 
přístupové sítě, kde finálním stádiem skelnatění je FTTA – 
Fiber to the Antena a FTTH – Fiber to the Home.
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Tento trend byl dále rozebírán v příspěvcích 
produktových specialistů od společnosti EXFO, 
předního světového výrobce měřicí techniky 
a monitorovacích systémů pro sítě elektro-
nických komunikací a vláknové optiky. Téma 
výstavby sítí 5G bylo tímto doplněno o pohled 
kontroly parametrů a dodržení kvality sítě i slu-
žeb na ní poskytovaných. To je zajímavé nejen 
z pohledu efektivně vynaložených nákladů na 
výstavbu 5G sítě, na dosažení cílových para-
metrů, ale také na kontrolu těchto parametrů 
a nákladů na provoz sítě, servis a opravy. Lze 
předpokládat, že přístup k servisu a údržbě 5G 
sítě bude ovlivněn nejen novými parametry sítě, 
ale také velkou hustotou sítě, velkým objemem 
a vysokými nároky datového provozu na síti. 
V neposlední řade vstupuje do hry omezená 
kapacita montážních a servisních techniků 
a požadavek na snížení nákladů na jednotko-
vou cenu výkonu technika. Zkracují se časy 
na servisní zásah, snižuje se cena investičního 
vybavení montážních skupin, snižují se nároky 
na vysokou kvalifikaci a odbornost techniků 
v terénu. Pro výstavbu a údržbu rozsáhlých sítí 
5G a hustých sítí FTTx je třeba hledat nové efek-
tivnější způsoby montáže a servisu.

V tomto ohledu servisu i diagnostiky radiové části 
sítě byl zajímavý příspěvek specialisty DEVISER 
Intruments zaměřený na diagnostiku anténních 
systémů včetně měření vyzařovacích charakteris-
tik antén v terénu pomocí dronu. Tímto způsobem 

je možné pomocí dronu také lokalizovat zdroje 
rušení radiového signálu.

Jako poslední příspěvek byla technickým speciali-
tou PROFiber Networking uvedena problematika 
synchronizace v sítích mobilních operátorů a dia-
gnostiky této synchronizace.

Po skončení workshopu a ukončení diskuse si 
řada účastníků ráda prohlédla vybrané laboratoře 
Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně, kde 
výzkum a vývoj v oblasti sítí 5G je jedním z klíčo-
vých témat. Postupné nasazování bezdrátových 
systémů 5G s sebou přináší široké spektrum tech-
nologických výzev, kterému se odborníci z Ústavu 
telekomunikací věnují. Z pohledu rádiových 
přenosů se jedná např. o komunikační technologie 
pracující v pásmu mmWave vhodné pro high-end 
aplikace jako je virtuální či rozšířená realita nebo 
naopak energeticky efektivní komunikace v sítích 
LPWA (Low-Power Wide Area), které jsou vhodné 
pro různé typy služeb a aplikací Internetu věcí. 
5G je také klíčová technologie pro průmysl, což 
v kombinaci se síťovou bezpečností bude náplní 
nově budované laboratoře Cyber Aréna, která 
umožní vědcům z Ústavu telekomunikací ale také 
odborné veřejnosti testovat komunikační kapacity 
a také možné zranitelnosti moderních průmyslo-
vých aplikací spadajících do konceptu Industry 4.0.

Odborný technický workshop se konal 26.11.2019 
na Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Obr.  
Zdroj: EXFO
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Rostoucí zájem o minulé ročníky zavazoval její 
přípravný výbor k pečlivému sestavení programu 
v duchu ročníků předcházejících: aby ilustroval 
vývoj v daném oboru včetně pohledu na vazby 
do oborů souvisejících. Významnou roli, proč je 
konference trvale atraktivní, hraje jak její náplň 
představující reprezentativní výběr z aktuálního 
technického vývoje a výzkumu včetně pohledu 

na související předpisy a regulaci, tak zpracování 
zvolených témat přístupnou formou a prostřed-
nictvím špičkových odborníků ze sféry akade-
mické, firemní i ze státní správy. Záštitu konfe-
renci poskytnul stejně jako v minulých letech pan 
Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého 
telekomunikačního úřadu.

Třídenní program byl obsazen celkem 31 před-
náškami. Jejich délka byla po domluvě s autory 
stanovená tak, aby byl časový prostor efektivně 
využitý – od tutoriálních přednášek po kratší 
aktuální sdělení. Program použil schéma osvěd-
čené v minulých letech, tj. členění do pěti tema-
tických bloků, následovaných panelovou diskusí. 
Přednášky zahrnuté do jednotlivých z nich se 
týkaly aktuálního dění i samostatných odborných 
témat: blok správy rádiového spektra a legisla-
tivy patřil přípravě konference WRC 19 a výhle-
dům na využívání rádiového spektra, v bloku 
digitálního rozhlasu a televize byla výrazně 
zastoupena problematika DAB+ v ČR a z hle-
diska DVB-T2 se přednášky týkaly již technických 

Co přinesla konference
Radiokomunikace 2019

29. ročník konference Radiokomunikace proběhl ve dnech 15. až 17. října tra-
dičně v Pardubicích, v prostorách Domu kultury Dukla a s organizačním zajiště-
ním vzdělávací agentury UNIT. Během posledních let se konference stala známým 
a významným setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového 
a televizního vysílání, mobilní a satelitní komunikace a aplikací radiotechniky 
v České republice, i s účastí ze Slovenska. 

Ing. Olga Müllerová, CSc.

Obr. 2  
Konferenční sál při zahájení prvního dne

Obr. 1 
D. Tomíška  

a P. Ellinger před 
ohlášením první 

přednášky
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stránek přechodu, který je jako téma uzavírán. 
Obsáhlý blok mobilní radiokomunikace se věno-
val možnostem slibovaným sítěmi 5G a obsa-
hoval i přednášky zaměřené prakticky (agregaci 
datového provozu, rychlost a spolehlivost 
přístupu k internetu, pokrytí pražského metra, 3D 
radiolokaci). Blok satelitní komunikace nabíd-
nul výjimečná témata v exkluzivním odborném 
podání, včetně informací o nedávno vypuštěné 
družici Lucky-7. Závěr konference patřil pohledům 
na aplikace radiotechniky (bezpečnost, senzory, 
měření, drony). 

Do programu nebylo z časových důvodů možné 
zařadit dva náměty z oblasti broadcastingu, které 
se ale přípravný výbor rozhodl pro jejich aktuál-
nost zpracovat a jsou publikovány ve sborníku. 
Jedná se o Zavádění DTT v evropských zemích – 
historický přehled a srovnání (Ing. Václav Udatný) 
a Zemské digitální vysílání před branami 20. let 
21. století (Ing. Karel Mikuláštík). Následující text 
je zaměřený na přiblížení jednotlivých příspěvků 
a pohled na atmosféru konference. 

Když první den uvítal zaplněný sál Ing. David 
Tomíška, jednatel agentury UNIT, zahájil kon-
ferenci předseda přípravného výboru, Ing. Pavel 
Ellinger (ČTÚ) a po něm jménem předsedy ČTÚ 
konferenci pozdravil Ing. Petr Zeman. Ten pou-
kázal na skutečnost, že rádiová komunikace se 
stále ve větší míře týká každého i jako uživatele 
a zmínil aktivity ČTÚ týkající se rádiového spek-
tra, z nichž některým byly věnovány přednášky 
bezprostředně následujícího programu. 

Problematika správy rádiového spektra 
a legislativy
Program otevřela přednáška Ing. Martina Hanuše 
(ČTÚ) o výběrovém řízení v pásmech 700 MHz 
a 3,5 GHz. Doložil aktuální stav přípravy, shrnul 
navržené podmínky a předpokládaný další 
harmonogram, který počítá s vydáním přídělů 
v červenci 2020. Přípravy ČR na světovou radio-
komunikační konferenci ITU WRC – 19 se týkala 
přednáška Ing. Karla Antouška (ČTÚ). Ilustroval 
organizační zázemí této významné události, jak 
se ČR podílela na práci studijních skupin ITU 
i regionální organizace CEPT a zmínil očekávané 
konfrontace regionálních uskupení (např. v urči-
tých pásmech limity ochrany pasivních služeb 
a přidělení pro radioamatéry). O novinkách 
v oblasti volného využívání rádiových kmitočtů 
a legislativy pro rádiová zařízení zasvěceně 
informoval Ing. Jiří Macek (ČTÚ) a uvedl změny 
všeobecných oprávnění v konkrétních pás-
mech a výhled v blízké době. Ing. Pavel Šístek 
(ČTÚ) ve svém příspěvku přiblížil problematiku 
rozšíření pásem 5 GHz pro účely WAS, RLAN 

Obr. 3 
M. Hanuš: Výběrové 
řízení v pásmech 
700 MHz a 3,5 GHz

Obr. 4 
J. Macek: Novinky 
v legislativě pro 
rádiová zařízení

Obr. 5 
P. Šístek: Rozšíření 
pásem 5 GHz pro 
účely WAS, RLAN

Obr. 6 
A. Kavi: Plánované 
aktivity státu 
v oblasti 
elektronických 
komunikací

Obr. 7 
Panelová diskuse 
uzavřela panel 
legislativy a správy 
spektra (zleva  
P. Šístek, A. Kavi,  
J. Macek, M. Hanuš, 
K. Antoušek)
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a dalších systémů (5,8 GHz, 6,4 GHz, 60 GHz) 
a zaměřil se mj. na přípravu uvolnění zmíněných 
pásem v ČR a v Evropě i na záměry jejich využití. 
Strategicky orientovaná přednáška, kterou za 
Ing. Viléma Veselého operativně přednesla jeho 
kolegyně z MPO, Ing. Annelies Kavi, pak předsta-
vila plánované aktivity státu v oblasti elektro-
nických komunikací. 

Panelovou diskusi uzavírající tento blok modero-
val Ing. Pavel Ellinger a položené dotazy se týkaly 
zejména termínování regulatorních kroků, pásem 
pro využití drony, ale i strategických aktivit jako 
je transpozice Evropského kodexu pro elektro-
nické komunikace.

Digitální rozhlas a televize 
Odpoledne prvního dne zahájila poutavá před-
náška pana prof. Ing. Václava Říčného, CSc. (VUT 
Brno, FEKT, Ústav Radiotechniky), ve které 
přiblížil techniku zobrazování a technologie 
moderních zobrazovačů v současných televiz-
ních přijímačích a monitorech počítačů. Zmí-
nil i nové systémy pro zlepšení vjemu obrazu. 
Následující vystoupení věnoval Ing. Karel Trpák 
(ČT) regionálnímu vysílání České televize v síti 
DVB-T2 a uvedl v něm použití tzv. dynamických 
PMT tabulek (Program Mapping Table) pro řešení 
statistického multiplexu pro regionální využití 
jednofrekvenční sítě na 26. kanálu. Na něj navázal 
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (ZČU Plzeň, FEL) 
praktickým tématem o technologicky pokro-
čilých řešeních STA v době přechodu na DVB-
T2 s vynikajícími parametry, což je umožněno 
pokrokem technologií včetně metod pokročilého 
zpracování signálů. Jakub Melín (DVB Servis) pak 
podal doplnění o moderních DSP zesilovačích pro 
STA systémy v praxi.

Otázku, zda jsme připraveni na generační změnu 
TV vysílání, která zasáhne 60 % domácností, 
položil pak svou prezentací Ing. Marcel Procházka 
(CRA - České Radiokomunikace, a.s.). Popsal v ní 
stav procesu uvolňování pásma 700 MHz a s ním 
spojeného přechodu na vysílací standard DVB-
T2. Uvedl podrobný přehled termínů vypínání sítí 
DVB-T a termínů provozu jak přechodových sítí 
DVB-T2 tak finálních vysílacích sítí 21, 22 a 23 
tvořících základ bezplatné platformy zemského 
televizního vysílání, které mají garantované 
pásmo do roku 2030. Pro další vývoj mediál-
ních služeb se nečeká směřování k DVB-T3, ale 
postupná konvergenci mobilních a vysílacích sítí 
a služeb (obr. 43).

Jak jsou na přechod do vysílací sítě „24“ připra-
veni u Digital Broadcasting s.r.o. uvedl Ing. Jakub 
Juhas. Představil jejich technický plán přechodu 

Obr. 8 
U stánku RTI.cz 

(zleva V. Petržílka, 
K. Mikuláštík,  

J. Melín,  
R. Kropáček)
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Obr. 10 
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K. Trpák 

Obr. 11 
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STA pro DVB-T2 

Obr. 12 
M. Procházka 

k termínům 
přechodu na 

DVB-T2 
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DVB-T/DVB-T2, řešení návaznosti MUX 4, PS 
13 s příslibem, že MUX 24 předčí stávající stav. 
Popsal, jak si lze pohrát s instalací antén a nabídl 
všestrannou technickou pomoc. Prezentace 
navazovala na podrobný text Příprava přechodu 
Vysílací sítě č. 4 DVB-T na Vysílací síť 24 DVB-T2 
HEVC ve sborníku konference, který zpracoval 
Ing. Martin Roztočil (Marro, s.r.o.). Ing. R. Poláček 
pak uvedl aktuální informace o dopravním Rádiu 
Dálnice.

Problematiky digitálního rozhlasu DAB se pak 
výslovně týkaly následující tři příspěvky:
–  v prvním z nich Ing. Karel Zýka (ČRo) podrobně 

informoval o výstavbě sítě DAB+ Českého 
rozhlasu – první celoplošné sítě tohoto rozhla-
sového standardu u nás,

–  novinky ze světa DAB vysílání představil Ing. 
Tomáš Řapek (TELEKO), zejména se věnoval 
popisu hybridního rádia DNS, které by mělo 
najít uplatnění v automobilech,

–  doprovodným multimediálním službám digitál-
ního rozhlasu DAB+ věnoval své vystoupení Ing. 
Roman Kropáček (RTI cz, s.r.o).

Tento stále atraktivní tematický blok, kde 
v panelu vedle přednášejících zasedla i významná 
postava digitalizace – Ing. Jaroslava Nováková 
(ČTÚ), uzavřela živá diskuse, kterou zasvěceně 
a s nadhledem moderoval Ing. Martin Roztočil. 
Řada dotazů se týkala programového složení digi-
tálního broadcastingu, komplikacím přechodo-
vých sítí pro diváky, doplňkových služeb, dalšího 
vývoje FM i osudu DRM. 

Mobilní radiokomunikace 
Když druhý den konference otevřela problematika 
mobilních komunikací a její aplikace, přednáše-
jící opět očekával zaplněný sál, i když sestava 
posluchačů se do určité míry obměnila. Program 
zahájil Ing. Jan Kramosil (BC Service) přednáš-
kou o dimenzování částí pevných přístupových 
sítí NGA z hlediska úrovně agregace datového 
provozu a rozebral v ní otázky, které jsou při 
projektování sítí naprosto zásadní (souvislosti 
kapacity/propustnosti segmentů přístupové sítě 
a připojení konkrétního počtu uživatelů k inter-
netu při smluvně dané reálné rychlosti). Předsta-
vil metody odhadu parametrů sítě, které doložil 
řadou příkladů. Následující praktický příspěvek 
Ing. Vladimíra Petržílky (MPO ČR) předložil názor 
autora na možnosti využití pásem 3,5 GHz a 60 
GHz pro připojení k internetu, které by bylo 
provozně spolehlivé z hlediska jak rychlosti, tak 
latence. Projekt pokrytí pražského metra sig-
nálem mobilních sítí 2G, 3G, 4G představil za 
autory Ing. Karla Mikuláštíka a Ing. Pavla Pabištu 
(oba za T-Mobile CZ) druhý z nich. Specifikoval 

Obr. 13 
J. Juhas uvedl 
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sítě 24 u Digital 
Broadcasting

Obr. 14 
K. Zýka informoval 
o výstavbě sítě ČRo 
pro DAB+

Obr. 15 
O novinkách ze 
světa DAB vysílání 
řekl T. Řapek

Obr. 16 
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R. Pařízek,  
J. Nováková)
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zadávací požadavky kladené na systém vnitřního 
pokrytí (kmitočtová pásma, standardy, vykrytí 
stanic a tunelů) a představil jak koncepci řešení 
a rozfázování pro 8 stanic (má být uzavřeno 
v roce 2022), tak technické komponenty, jejich 
instalaci i provoz. Ing. Pavel Šedivý (Retia, a.s.) 
vystoupil s atraktivní přednáškou o moderních 
radiolokačních systémech 3D a UWB, ve kterém 
prezentoval stav vývoje plně orientovaného na 
multifunkční digitální systémy. To ilustroval na 
dvou produktech své firmy: ReTWIS (pro detekci 
osob za zdí) a ReGUARD (detekce cílů včetně 
malých dronů) a zmínil možné směry dalšího 
vývoje. 

Pohled do světa mýtických nastupujících sítí 5G 
pak otevřel doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (ČVUT 
FEL) přednáškou Systémy 5G s nízkou latencí, na 
kterou pak navázal v odpoledním bloku svým dal-
ším vystoupením Systémy 5G s vysokou spoleh-
livostí. Na konvergenci broadbandu a broadcas-
tingu v prezentaci Ing. Marcela Procházky navázala 
další přednáška s názvem FeMBMS: Multimedi-
ální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání 
v sítích 5G. Stál za ní tým tří autorů, uvedl ji doc. 
Žalud a prezentací pokračoval Dr. Ing. Petr Vítek 
(CzechInvest Praha), který představil evropský 
projekt 5G Xcast řešící různé možnosti šíření 
multimediální obsahu (X-cast: uni-cast, multi-
-cast, broad-cast) sítěmi platformy 5G a podpořil 
názor, že perspektivně se televize stane jednou 
ze služeb sítí 5G. Třetím autorem byl Ing. Tomáš 
Straka (Rohde & Schwarz Praha), který popsal 
úspěšnou realizaci projektu 5G Today – živé TV 
vysílání přes mobilní sítě FeMBMS. S krátkou 
prezentací a ukázkou širokopásmového radioko-
munikačního testeru R&S®CMW500 – Produc-
tion Test Wideband Radio Communication Tester 
pak vystoupil Ing. Jakub Petrák (Rohde & Schwarz 
Praha). Toto zařízení nabízí plně integrované 
end-to-end datové řešení, umožňuje komplexní 
měření propustnosti a kvality IP a umožňuje 
simulovat reálné podmínky šíření při kolísání 
rádiového signálu.

Moderování panelové diskuse tohoto bloku se 
ujal doc. Jiří Masopust, CSc. a dotazy posluchačů 
oslovily všechny panelisty. Výrazný zájem byl 
o řešení pokrytí metra a možnosti detekce dronů.

Satelitní komunikace
Tento blok zahájila atraktivní přednáška pana 
prof. Ing. Miroslava Kasala, CSc. věnovaná komu-
nikaci s kosmickými sondami, která probíhá 
v mikrovlnných pásmech a patří ke špičkovým 
aplikacím současné radiotechniky. Jako nejzají-
mavější z toho hlediska uvedl projekty Voyager 
I a II, Cassini&Huygens, New Horizons, MRO – 
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přístupových sítí 
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Curiosity a sondy v libračních bodech. Následu-
jící brilantní vystoupení RNDr. Miroslava Bárty, 
Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, observatoř 
Ondřejov) bylo zaměřené na přístroje moderní 
radioastronomie a navázal v něm na přednášku 
Ing. Miloše Tichého z minulého roku (možnosti 
výzkumu vesmíru v různých částech elmg. 
spektra). V čase vymezeném pro toto náročné 
téma zmínil single-dish systémy FAST, Arecibo, 
RATAN a zaměřil se především na interfero-
metry (anténní soustavy) a aperturní syntézu, 
ve kterých vidí budoucnost radioastronomie 
(ALMA, LOFAR, MWA, (E)VLA, Noema, SKA, 
SSRT a MUSER) včetně globálních VLBI (very-
-long-baseline interferometry) systémů. Užití 
elektricky fázovaných anténních řad v sate-
litní komunikaci popsal ve své přednášce Ing. 
Michal Pokorný, Ph.D. (ZČU Plzeň, FEL). Taktně 
upozornil, že dané téma se ani v prvním při-
blížení neobejde bez matematiky, pak srozu-
mitelně a názorně představil projekt anténní 
řady v S mikrovlnném radioamatérském pásmu 
využívající dostupnosti technologických prvků 
včetně dalších možností realizace. Program 
druhého dne konference uzavřel příspěvek, který 
auditorium se zvědavostí očekávalo. Bylo jím 
představení Lucky-7, české družice pro studium 
vlivu kosmického prostředí na elektroniku, které 
uvedl Ing. Jaroslav Laifr, Ph.D. (SkyFox Labs s.r.o.). 
Velký zájem byl pak o prohlédnutí fyzického 
exempláře družice.

Panel závěrečné diskuse moderovaný Ing. Kramo-
silem přinesl řadu dotazů, mnoho z nich se týkalo 
registrace a provozu Lucky-7 i výjimečných situací 
při komunikaci s kosmickými sondami, které 
někdy dávají vyniknout lidské inteligenci i neuvě-
řitelné náhodě.

Aplikace rádiové komunikace
Tento blok před rokem věnovaný především IoT 
měl letos záběr obecnější a vyplnilo jej šest speci-
álně zaměřených přednášek. 

V první z nich popsal doc. Ing. Jiří Chod, CSc. 
(ČVUT, FEL) konkrétní řešení systému pro 
měření/analýzu hluku s využitím mobilních sítí, 
na jehož vývoji se jeho pracoviště podílí. Systém 
umožňuje sledování dlouhodobé i v reálném 
čase, má jednoduché, operativní a levné zabudo-
vání snímačů a přenášena jsou raw data dopl-
něná o meteorologické aj. údaje pro pozdější 
analýzy. Následující přednáška doc. Ing. Přemysla 
Hudce, CSc. (ČVUT, FEL) se týkala vývoje rada-
rových senzorů pro aktivní ochranu bojových 
vozidel, který je jedním z nových směrů vývoje. 
V rámci dlouhodobého výzkumu řeší pracovi-
ště FEL senzory pro detekci rychle letící střely 

Obr. 23 
Systémy 5G 
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spolehlivostí 
v podání  
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Obr. 24 
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Obr. 27 
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a určení místa a času jejího možného dopadu pro 
aktivování protistřely. V závěru uvedené para-
metry dosažné při praktických testech již vedou 
na možnosti funkčního nasazení. Problematice 
rizika expozice člověka elektromagnetickému 
poli v pásmu centimetrových a milimetrových 
vln se ve své přednášce věnoval doc. Ing. Lukáš 
Jelínek, Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha). 
Reagoval v ní na obavy a dezinformace a uvedl 
ověřená rizika plynoucí z příslušných techno-
logií. Popsal změny, které sítě 5G z hlediska 
ochrany zdraví přinášejí, připravenost legislativy 
na nástup nových technologií a uzavřel dosud 
otevřenými otázkami. Exaktní přístup k řešení 
některých bezpečnostních rizik v sítích 5G 
představil ve svém příspěvku pan prof. Ing. Karel 
Vlček, CSc. (FAI UTB, Zlín). Uvedl, že rozvoj 5G 
sítí je novou příležitostí pro aplikaci zabezpečení 
fyzické vrstvy využitím náhodného charakteru 
redundantních kanálových kódů, který záro-
veň představuje optimální postup při popisu 
přenosového kanálu. Jejich projekt směřuje 
ke konkrétnímu výstupu – detailnímu návrhu 
kompletního systému na čipu jako integrova-
ného obvodu. Příspěvek Měření EMC v měřicích 
komorách pana prof. Ing. Miloše Mazánka, CSc. 
(ČVUT, FEL) se věnoval návrhu a realizaci pro-
stor vhodných pro měření rušivého vyzařování 
a elektromagnetické odolnosti, a to v kmito-
čtové oblasti od desítek MHz výše. Z fyzikálního 
hlediska popsal možná prostorová uspořádání, 
provedení zkoušek a aplikaci komponent a zmínil 
i řadu otázek, které souvisejí se stále více disku-
tovanou informační bezpečností. Uzavřel zamy-
šlením, že i vývoj testování je velmi rychlý a že 
modelování patrně převezme i část problema-
tiky měření. Konferenci uzavřel efektní příspěvek 
o aplikaci kooperujících týmů létajících auto-
nomních robotů (dronů), který přednesl Ing. 
Vojtěch Spurný (ČVUT, FEL). Prezentoval v něm 
výsledky dosažené skupinou multirobotických 
systémů při katedře kybernetiky na vývoji plně 
autonomních rojů létajících robotů s vestavěnou 
umělou inteligencí. Uvedl způsoby stabilizace, 
řízení, plánování pohybu formací aj. a výklad 
bohatě doprovodil promítanými videozáznamy. 
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U této přednášky naposled klesla a odměřila čas 
tradiční bílá časoměrná koule figurující na řadě 
záběrů, jen její konstruktér, Ing. Pavel Gregora, 
emeritní dlouholetý předseda konference, se 
letos z účasti omluvil.

Panel závěrečné diskuse, který moderoval Ing. 
Jaromír Žiška (ČTÚ), přinesl dotazy pro všechny 
zúčastněné přednášející a ty se opakovaně vra-
cely k souvislostem bezpečnosti. Diskuse měla 
tendenci překročit vymezený čas, když ji Ing. 
Ellinger uzavřel, poděkoval účastníkům i předná-
šejícím a konferenci ukončil.

Co říci na závěr 
Při bilancování výsledků konference lze říci, že 
o trvajícím zájmu svědčí především vysoká účast 
po celé 3 dny jejího konání, přičemž každý byl 
zaměřen na určitou dílčí problematiku radio-
komunikací (jednotlivé dny měly 201/176/121 
evidovaných účastníků). Nepřehlédnutelný je 
i zájem ze strany přednášejících a početná škála 
témat zvažovaných jako vhodná pro zařazení do 
programu. Plně využitý a často překračovaný 
byl i čas panelových diskusí, kterých se účastnili 
prakticky všichni přednášející. Posluchači ve velké 
míře předávali své dotazy elektronicky již v prů-
běhu přednášek, což ocenili moderátoři panelů při 
operativním vedení diskusí. 

Generálním partnerem letošní konference byla 
firma Digital Broadcasting, hlavními partnery 
CRA České radiokomunikace a Rohde & Schwarz, 
hlavními mediálními partnery TELEVIZNIWEB.
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CZ, Český rozhlas-Digitální rádio, Relax Pohoda 
a Rádio Dálnice a dalších 9 mediálních partnerů. 
Své nabídky prezentovaly stánky vystavovatelů 
RTI CZ s.r.o, PZK International Cooperation, 
a elektronické součástky nabízela firma BEN. 
Vše o letošním ročníku je na webu konference 
www.konferadio.cz a vzápětí na něm budou 
informace o připravované, v pořadí třicáté 
konferenci v roce 2020. Ve sborníku, který má 
tištěnou i elektronickou formu, lze nalézt bližší 
seznámení s tématy přednášek (texty jsou 
pečlivě zpracované, s bohatou obrazovou doku-
mentací a s řadou odkazů na využité podklady). 
To vše ale nenahradí jedinečnou příležitost, 
kterou konference dává pro vzácná neformální 
setkání lidí ze sfér, jejichž trajektorie se běžně 
neprotnou – ze světů univerzitních, firemních, 
výzkumně-vývojových i státní správy. 

Vodítkem pro náplň dalšího ročníku konference 
zůstává její záměr, který byl formulován před více 
než 20 lety tehdejšími organizátory: přispívat 
k průběžnému odbornému vzdělávání a rozhledu 
v oboru radiokomunikací. Náročnost a význam 
tohoto poslání podtrhnul v závěru diskuse 
prvního dne RNDr. Radim Pařízek (Digital Broad-
casting s.r.o.), když výslovně poděkoval organi-
zátorům, přednášejícím, všem, co se starají o STA 
a další praktické záležitosti, všem včetně akade-
miků i úřadů jako ČTÚ a MPO i účastníkům, jejichž 
počet při pohledu do sálu označil jako úžasný. Ti 
všichni jeho slovy „… jsou srdcaři jako já“. A vyjádřil 
přesvědčení, že ve světě zrychlujícího se techno-
logického vývoje lidi této krevní skupiny dokážou 
s dobou dále jít.
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...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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MTeH Mini VNITŘNÍ OPTICKÝ 
NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

Představujeme

MTeH mini je jednoduchý optický rozvaděč určený 
k instalaci uvnitř budov. Velmi vhodný je jako 
patrový rozvaděč ve větších budovách, kde ho díky 
menší velikosti můžeme umístit přímo do stou-
pačky. Na patře pak slouží pro připojování zákaz-
níků. Pro riser kabel můžeme využít vertikální pro-
stup. Rozvaděč umožňuje připojování zákazníků jak 
konektorovým spojením, tak svařovacím. V případě 
svařovacího můžeme připojit až 12 účastnických 

kabelů (obr. 3). V případě konektorového spojení 
můžeme využít kapacitu 8 portů. Rozvaděč je navr-
žen pro GPON sítě a umožňuje uložení splitteru 1:8 
pro SC konektory, ve zvláštním případě i 1:16 pro 
LC konektory (obr. 2). 

Rozvaděč je vhodný také pro řešení bez svárů, kdy 
příchozím patchcordem připojím vstup splitteru 
(obr. 2).  Rozvaděč lze vystrojit splitterem už 
v rámci výroby. Vláknovou část lze pak zabezpečit 
speciálním vrutem a zamezit přístupu k vláknům.
Box má dvě sekce, první je montážní pro zkušeného 
technika, který pracuje s vlákny, a druhá pouze pro 
připojování zákazníků, kdy není vyžadována větší 
zkušenost technika (obr. 4).

Výška boxu 40 mm a bílá barva jsou zvoleny 
k instalaci společně s vkládacími lištami 40×40 pro 
vertikální vedení. Umístění vstupů pro zákaznické 
kabely je navrženo pro lišty výšky 20 mm.
Jako hlavní rozvaděč lze box také využít pro 
ukončení kabelů v menších bytových domech do 8 
bytů. V rodinných domech lze instalovat přímo na 
průvrt do domu, není již potřeba další účastnická 
zásuvka. V menších objektech ho můžeme využít 
i jako kombinované řešení se svařováním na další 
odchozí kabely společně s konektorovým ukonče-
ním pro zákazníka (obr. 5).
Vstupy pro zákazníky jsou ze všech stran a jsou 
navrženy jako zářezový systém pro trubičky nebo 
kabely průměru 5 mm. Další fixaci kabelu děláme 
pomocí stahovacích pásků.

Obr. 1 
Řešení s Riser 

kabelem  
(ukončení 8 vláken) 
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Technické specifikace
Vstupy  
– Hlavní kabel 
– Uživatelské kabely

2× 1 – 14 mm 
16× 1 – 5 mm

Stupeň krytí IP 20 dle ČSN EN 60529
Stupeň ochrany  
proti nárazu IK 08 dle ČSN EN 50102
Stupeň samozhášivosti V0 dle UL 94
Materiál PC/ABS
Barva bílá RAL 9003
Rozměry (V x Š x H)  150 × 140 × 40 mm
Hmotnost 0,2 kg

Obr. 2 
Řešení bez svárů se 
splitterem 1:8  
(levý adaptér vstup 
splitteru)

Obr. 3 
Řešení s Riser 
kabelem  
(pouze svařování)

Obr. 4 
Oddělená sekce 
pro připojování 
zákazníků

Obr. 5 
Řešení se vstupem 
přes stěnu  
a kombinace 
připojení  
zákazníků
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Ericssson oproti předchozí zprávě z počátku letošního roku 
podstatně zvýšil prognózu míry pokrytí populace i rozsah 
zavádění nové technologie. K aktualizaci globálního odhadu 
počtu uživatelů 5G2 z 10 milionů a na 13 milionů na konci 
roku 2019 vedl zejména vývoj po spuštění sítí 5G v Číně kon-
cem října. V Jižní Koreji přibyly od spuštění sítě 5G v dubnu 
do konce září 3 miliony uživatelů. 

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 se globální počet mobilních uži-
vatelů pohyboval kolem osmi miliard, přičemž během tohoto 
čtvrtletí činil přírůstek 61 milionů uživatelů. Počet uživatelů 

4G (LTE) ve stejném období vzrostl o 190 milionů a činil 
celkem 4,2 miliardy, tj. 52 % z celku.

Přesto, že se počet uživatelů 5G v příštím roce zvýší až o 160 
milionů, je z následujícího obrázku patrné, že se skutečný 
bod obratu růstu očekává až po roce 2021. Podle aktuální 
prognózy bude v roce 2025 v síti 5G 2,6 miliardy uživatelů, 
což je 29 % z celkového počtu uživatelů mobilních sítí. 

Zpráva předpovídá, že průměrný měsíční objem dat na 
chytrém telefonu se na konci roku 2025 zvýší ze současných 

Ericsson Mobility Report 2019 
očekává, že se 5G rozšíří rychleji, 

než jsme čekali.
Nejnovější zpráva společnosti Ericsson o mobilitě společnosti ukazuje, že 5G 
má potenciál pokrýt do roku 2025 až 65% světové populace a zpracuje 45 % 
globálních mobilních dat.1 
V pondělí (25. listopadu) byla zveřejněna zpráva, ve které Ericsson očekává ke 
konci roku 2025 až 2,6 miliardy uživatelů 5G. Prognóza na období příštích šes-
ti let vychází ze zvyšující se dynamiky odvětví telekomunikací a zaměřuje se na 
působení nové technologické generace na změny v naší společnosti. 
Prognóza technického vývoje ukazuje, že již ke konci letošního roku bude k síti 
5G připojeno 13 milionů uživatelů a to především v důsledku nynějšího vývoje 
taženého Čínou a Jižní Koreou. 

Jan Vašátko
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Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a šéf divize 
sítí společnosti Ericsson ke zveřejněnému reportu 
přidává svůj komentář, v němž uvádí, že: „V roce 
2020 se na trh dostane více zařízení, která budou 
kompatibilní s 5G, což zvýší zájem. Otázka už nezní 
jestli, ale jak rychle dokážeme převést živé pří-
pady užití na relevantní aplikace pro spotřebitele 
a podniky“. 

Říká, že urychlení zpracování specifikací ze strany 
3GPP3 (3rd Generation Partnership Project) přijali 
dodavatelé zařízení a infrastruktury jako váž-
nou výzvu široké podpoře vývoje, čímž umožnili 
zrychlení průběhu celého procesu implementace 
5G. Vzhledem ke stávající dynamice výstavby se 
očekává, že nástup užívání 5G bude výrazně rych-
lejší než u LTE.

7,2 GB na 24,0 GB, z větší části kvůli novému cho-
vání spotřebitelů, tj., zejména vyššímu využívání 

videa, streamování virtuální reality a dostupností 
nových služeb.

PREDIKCE  
2,6 mld. 5G 
v roce 2025

Obr. 1 
Uživatelé mobilních 
služeb podle 
technologií (v mld.). 
Pozn.: v grafu nejsou 
zahrnuty přípojky 
IoT

Obr. 2 
Počet účastníků 
a uživatelů 
mobilních sítí

PREDIKCE  
8 mld.  

v roce 2025
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Podle předpovědi se bude datový provoz z video-
přenosů navyšovat v mobilních sítích ročně 
o zhruba 30 procent. Nárůst bude dán zejména 
zvýšeným vkládáním videí do online aplikací a vyš-

ším využíváním služeb streamování (VoD). Zároveň 
se očekává dvacetiprocentní roční navyšování 
provozu novým využíváním komunikace v sociál-
ních sítích.

Společnost Ericsson ve zprávě uvádí, že nej-
rychlejší nástup využití 5G se očekává v Severní 
Americe s tím, že v regionu bude do roku 2025 
74 % uživatelů 5G a přechod k nové gene-
raci zvolí tři čtvrtiny Američanů a Kanaďanů. 

Následovat bude severovýchodní Asie s podí-
lem 56 procent a západní Evropa s 55 pro-
centy. Vývoj ve zbytku světa bude nadále 
nejasný a šampiony bude následovat s větším 
zpožděním. 

Obr. 3 
Uživatelé mobilních 

sítí podle regionů 
a technologií 

(v procentech)

Mobilní datový provoz
Očekává se, že mezi lety 2019 a 2025 bude roční 
nárůst mobilního datového provozu činit 27 

procent. Pokud bude další vývoj zájmu sledovat 
stávající trend, bude většina provozu pocházet 
z videopřenosů.

PREDIKCE  
160 EB 

v roce 2025

Obr. 4 
Mobilní provoz 
za měsíc podle 

kategorie aplikací 
(v %). Šedá barva 

zahrnuje ostatní 
segmenty 
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Odhaduje se, že sítě 5G ve spojení s dalšími mobil-
ními technologiemi se stanou základem pro novou 
generaci IoT, tj. skutečného masívního IoT. Odha-
duje se, že počet masivních připojení internetu věcí 
na konci roku dosáhne téměř 100 milionů.

Vysokorychlostní IoT nachází uplatnění zejména 
na územích, která vyžadují vyšší propustnost, nižší 
latenci a zpracování větších objemů dat. Do konce 
roku 2025 bude již 28 procent celulárních připojení 
IoT vysokorychlostních, podle předpovědi však 
většinou realizovaných v sítích 4G. 

Spolupráce s operátory
V závěrečné části zprávy Ericsson mobility 
2019 sdílí své informace s prognózami rozbory 
a postřehy spolupracujících poskytovatelů infra-
struktury a komunikačních služeb.

Operátoři předpokládají, že zejména region 
blízkého východu a Afriky bude mít v prognózo-
vaném období nejvyšší tempo růstu a mezi lety 
2019 a 2025 tam dosáhne celkový mobilní datový 
přenos sedminásobku. 

Podle zprávy žije v subsaharské Africe asi 13 % 
světové populace, která je nyní obsluhována 
méně než 2 % z celosvětového počtu mobilních 
základnových stanic. V další části report předpo-

vídá v souladu s asociací GSM, že „mladá a rychle 
rostoucí populace“ povede k nárůstu počtu 
uživatelů mobilních sítí na 50 %. Do roku 2025 
se má počet uživatelů v regionu rozšířit na 623 
milionů. 

V další části zprávy se jihokorejský SK Telecom 
podrobně zabývá tím, jak se poskytovatel služeb 
zaměřuje na aplikaci strategie nasazení klastru 
5G postaveném na vytváření prémiových služeb 
a poskytování inovací zákazníkům ve vybraných 
geografických lokalitách. 

Zpráva se rovněž zabývala podrobnějším studiem 
struktury tarifních plánů poskytovatelů služeb 
a odhalila, že většina operátorů nacenila své 
balíčky služeb 5G o 20 % výše než činila jejich 
nejbližší dostupná nabídka ve 4G. 

Shrnutí hlavních údajů4 
Mobilní sítě a služby 
•  Celkový počet uživatelů mobilních sítí se ve 

třetím čtvrtletí roku 2019 pohyboval na úrovni 
osmi miliard, přičemž nárůst během tohoto 
čtvrtletí činil 61 milionů uživatelů. 

•  Aktuálně je provozováno 777 komerčních 
sítí 4G. Z nichž 311 bylo upgradováno na 
LTE-Advanced a komerčně spuštěno 36 gigabi-
tových LTE sítí.

Výhled konektivity IoT
V globálním žebříčku celulárního IoT vede seve-
rovýchodní Asie. Odhaduje se, že na konci roku 
2019 bude tento region představovat 60 procent 
všech celulárních připojení internetu věcí, což je 
číslo, které se má v roce 2025 zvýšit na 68 procent. 
Vývoj v této oblasti odráží ambice i velikost trhu 
mobilního internetu věcí. 

V roce následujícím očekává Ericsson výrazné 
rozšíření sortimentu zařízení 5G a společnost 
dodala, že očekává nárůst počtu připojení IoT 
z aktuálních 1,3 miliard na konci roku 2019 na 5 
miliard v roce 2025, což vychází ze složené roční 
míry růstu 25 %. Odhaduje se, že z toho 52 % 
budou v roce 2025 představovat technologie 
NB-IoT a Cat-M.

Obr. 5 
Mobilní přípojky 
IoT podle segmentů 
a technologií 
(v mld.)
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•  Počet uživatelů sítí 4G (LTE) vzrostl během 
třetího čtvrtletí o 190 milionů a dosáhl celkem 
4,2 miliardy, tj. 52 % z celku. Vysoký růst počtu 
uživatelů pokračoval v předchozích čtvrtletích 
v Číně, která zaznamenala nejvyšší čtvrtletní 
čistý přírůstek (+14 milionů), následovala Indo-
nésie (+9 milionů) a Filipíny (+8 milionů).

•  Očekává se, že do konce roku 2019 dosáhne 
celkový objem celosvětového mobilního dato-
vého přenosu přibližně 38 exabytů za měsíc, 
a očekává se, že tento objem v roce 2025 vzroste 
čtyřnásobně a dosáhne 160 exabytů za měsíc.

•  Prognóza technického vývoje ukazuje, že již ke 
konci letošního roku bude k síti 5G připojeno 
13 milionů uživatelů. Očekává se, že velká část 
těchto odběrů bude v Číně. 

•  Zpráva společnosti Ericsson očekává, že během 
příštích šesti let dosáhne počet uživatelů služeb 
5G až 2,6 miliardy, a to díky trvalému růstu 
a rychle se rozvíjejícímu ekosystému 5G.

•  Předpokládá se, že 5G pokryje do konce roku 
2025 až 65 procent světové populace a zpracuje 
45 procent celosvětového mobilního datového 
provozu.

•  Připravenost na spuštění komerčních služeb 5G 
oznámilo přibližně 50 poskytovatelů služeb po 
celém světě, 16 operátorů uvedlo, že do konce 
roku 2019 poskytování služeb 5G zahájí. 181 
operátorů již ohlásilo připravenost k poskytování 
služeb 5G v nejbližším období. 

•  Poskytovatelé služeb v Jižní Koreji budují sítě 
5G, které do konce roku 2019 pokryjí 93 procent 
populace. 

•  Očekává se, že na konci roku 2019 dosáhne 
pokrytí populace 5G ve Švýcarsku přibližně 90 %.

•  Rychlost zavádění 5G jednoznačně překonalo 
průběh realizace LTE v jeho počátečním zavádě-
cím období. Předpokládá se, že objemy dodávek 
zařízení 5G v roce 2020 dosáhnou 160 milionů 
kusů, což vychází z předpokladu masivního rozší-
ření pokrytí 5G v Číně.

•  Z 21 poskytovatelů služeb, kteří již uvedli na 
trh smartphony 5G, jich 16 nabídlo balíčky 5G 
jež byly vůči nejbližší dostupné nabídce ve 4G 
v průměru o 20 procent dražší. 

•  Vzhledem ke stávající dynamice se očekává, že 
nástup užívání 5G bude výrazně rychlejší než 

u LTE. 5G bude zřejmě nejrychleji nasazovanou 
mobilní komunikační technologií v historii.

•  Uživatelé, kteří používají chytré telefony před-
stavují více než 70 procent uživatelů z celku. 
Odhaduje se, že do konce roku 2019 bude v pro-
vozu 5,6 miliardy smartphonů.

•  Zpráva předpovídá, že průměrný měsíční provoz 
se na chytrém telefonu do konce roku 2025 
zvýší ze současných 7,2 GB na 24,0 GB, zejména 
v důsledku zvyšujícího se využití videa a dostup-
ností nových služeb.

•  Celkový počet připojení IoT se z aktuálních 1,3 
miliard na konci roku 2019 odhadem zvýší do 
konce roku 2025 na pět miliard

Hlasové služby/Video hovory
•  Služby VoLTE, byly spuštěny ve více než 200 

sítích v 90 zemích.
•  Služby VoLTE, jsou zaváděny v rámci cloudových 

technologií, které umožňují nákladově efek-
tivní síťové operace, snadnější škálování kapacit 
a rychlejší nasazení služeb.

•  Počet uživatelů služeb VoLTE se na konci roku 
2019 odhaduje na celkem 2,1 miliardy a do 
konce roku 2025 by mělo toto číslo vzrůst na 
6,4 miliardy a tudíž představovat více než 85 
procent uživatelů kombinace LTE a 5G.

•  VoLTE, bude rovněž základem pro hlasové 
hovory 5G, SMS a nové typy komunikačních 
služeb na různých zařízeních 5G.

•  Na trhu je cca 2 500 modelů zařízení umožňu-
jících VoLTE. Nejnovější modely již mají kodek 
s vysokým rozlišením Enhanced Voice Services 
(EVS).

•  K dispozici je více než 165 modelů zařízení s EVS 
a nabízí je 20 poskytovatelů služeb. Přínosem 
je zlepšená kvalita zvuku a hudby při volání na 
zařízeních podporujících VoLTE, k nimž patří 
i smartphone 5G. 

•  Video hovory přes LTE (ViLTE) jsou nyní k užívání 
na přibližně 20 sítích a k dispozici je 395 modelů 
zařízení.

Pohledy na to, co se událo v roce 2019 neurčují 
úspěch 5G, ale spíše naznačují, co má přijít. Pokrok 
dosahovaný v tomto odvětví v posledních několika 
létech je však přesvědčivý. 

Poznámky
1  https://iotbusinessnews.com/download/white-papers/ERICSSON-mobility-report-november-2019.pdf
2  https://www.mobileworldlive.com/featured-content/home-banner/5g-connections-to-hit-1-5b-by-end-2024-ericsson/
3  https://www.3gpp.org/
4  https://www.ericsson.com/en/mobility-report/reports/november-2019/key-figures
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Veselé Vánoce a štastný nový rok!
Merry Christmas & Happy New Year!

Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!
Радостного Рождества и счастливого Нового года!

Joyeux Noël et bonne année!

PF 2020

Přejeme nabité Vánoce 
i celý příští rok 

NADĚLUJEME PO CELÝ ROK, NEJEN O VÁNOCÍCH. WWW.ZRYCHLUJEMECESKO.CZ

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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EU  Evropští CEO telekomunikací požadují koordi-
novanou digitální politiku. Šéfové evropských tele-

komunikací požadují přijetí opatření na podporu inovací 
a snížení nákladů na zavádění sítí.  
V prohlášení zveřejněném Evropskou asociací provozo-
vatelů telekomunikačních sítí (ETNO) a podepsaném 20 
čelnými představiteli telekomunikací signatáři uvedli: 
„Rozsáhlé využívání digitální infrastruktury nové generace 
a rozvoj nových digitálních služeb podporovaných touto 
infrastrukturou budou základem pro dosažení ambiciózních 
sociálně-ekonomických cílů Evropy.“ 
Lídři představují čtyři klíčové oblasti zaměření a to včetně 
koordinace evropské digitální politiky v Evropě s cílem, 
aby evropské podniky mohly spolupracovat a konkurovat 
globálně. 
Tím sdělují, že pro inovace v rámci Evropy je zapotřebí větší 
podpora inovacím, zejména v oblastech dat, IoT a AI. 
V prohlášení naléhají na tvůrce politik, aby odstraňovali 
překážky při výstavbě gigabitových sítí a významně stimu-
lovali investice, což rovněž zahrnuje dlouhodobý pohled na 
hodnotu spektra. 
Šéfové telekomunikačních společností se domnívají, že na 
stávajícím roztříštěném evropském telekomunikačním trhu 
je nutné zahájit jednání, která povzbudí investory k budo-
vání telekomunikační infrastruktury jak na národní, tak 
i přeshraniční úrovni, k čemuž náleží i optimalizace efekti-
vity sdílením mobilních sítí. 
Tato výzva přichází v době, kdy se role ujímá nová předsed-
kyně Evropské komise Ursula von der Leyen. 
"Jsme připraveni spolupracovat se všemi společenskými 
činiteli a s novým vedením v Evropském parlamentu, 
Evropské komisi a Evropské radě, aby se ambice proměnily 
ve skutečnost," uvedlo ETNO v prohlášení.

 T-Mobile USA spouští celostátní 5G síť. Spo-
lečnost T-Mobile USA uvedla, že spustila první 

celostátní síť 5G v zemi, která pokrývá více než 200 
milionů obyvatel a více než 5 000 měst po celé zemi. Síť 
5G pokrývá více než 1 milion čtverečních kilometrů, z toho 
většinu ve venkovské Americe.  
Současně uvede od 6. prosince na trh dva nové 5G smart-
phony, OnePlus 7T Pro 5G McLaren a Samsung Galaxy 
Note10 + 5G.  
T-Mobile zveřejnil interaktivní 5G mapu na t-mobile.
com/5Gmap, takže zákazníci mohou v detailu zjistit stav 
5G pokrytí v jejich okolí.

EU  Superpočítače EU – první výzva k pořízení špičko-
vých superpočítačů v Evropě. Evropský společný 

podnik pro výpočetní techniku s vysokým výkonem (Euro-
HPC JU) zahájil v listopadu výběrové řízení na pořízení tří 
superpočítačů světové úrovně do Finska, Španělska a Itálie. 
Poptávaná jsou zařízení a instalace tří exascale superpo-
čítačů, schopných provádět více než 150 Petaflopsů nebo 

více než 150 milionů miliard výpočtů za sekundu. Odhado-
vaná celková hodnota výzvy je 415 910 000 EUR. Zadání je 
rozděleno do tří částí: 
Část č. 1 se týká superpočítače „Lumi“ EuroHPC, který bude 
hostit finské středisko pro vědu a bude instalován ve svém 
datovém centru v Kajaani (Finsko). Předpokládá se maxi-
mální rozpočet 144 500 000 EUR. 
Část č. 2 se týká superpočítače „MareNostrum 5“ EuroHPC, 
který bude postaven v Barceloně. Předpokládá se maxi-
mální rozpočet 151 410 000 EUR. 
Část 3 se týká superpočítače „Leonardo“ EuroHPC v Boloni. 
Předpokládá se maximální rozpočet 120 000 000 EUR. 
Uzávěrka výzvy je 3. ledna 2020, 17:00 SEČ / Brusel. 
Zbývajících pět superpočítačů typu petascale (schopné pro-
vádět více než jeden Petaflop nebo 1 milion miliard výpočtů 
za sekundu) bude umístěno v superpočítačových centrech: 
Sofiatech, Bulharsko 
IT4Innovations National Supercomputing Center, Česká 
republika 
Luxprovide, Lucembursko 
Minho Advanced Computing Center, Portugalsko 
IZUM, Slovinsko.

 FCC připravuje zákonné požadavky na ukončení 
povinnosti sdílení měděné infrastruktury. Fede-

rální komunikační komise (FCC), vydala Oznámení o navr-
hovaném zákonodárství (NPRM), s tím, že zvažuje ukončení 
nebo snížení současné povinnosti provozovatelů infrastruk-
tury měděných sítí k prodeji nebo pronájmu potenciální 
konkurenci.  
FCC zavedla povinnost sdílení (unbundling) v zákonu 
o telekomunikacích z roku 1996 na podporu hospodářské 
soutěže při poskytování telekomunikačních služeb. FCC 
však předpokládá, že tyto požadavky již neodrážejí sou-
časný stav hospodářské soutěže v oblasti služeb. Provozo-
vatelé infrastruktury mědi nyní čelí konkurenci prostřed-
nictvím dalších různých mechanismů a typů služeb, dodává 
FCC.

 ITU identifikuje nová pásma pro 5G, postupy 
pro satelitní operátory LEO. Podpisy závěrečných 

aktů Světové radiokomunikační konference ITU (WRC-19) 
v egyptském Sharm el-Sheikhu potvrdily určení dalších 
kmitočtových pásem pro 5G a zavedení regulačních 
postupů pro megakonstelace satelitů na nízké oběžné 
dráze (LEO).  
Konference identifikovala další globálně harmonizovaná 
frekvenční pásma pro mezinárodní mobilní telekomuni-
kace (IMT), včetně IMT-2020, jinak známá jako 5G mobile. 
Konkrétně byl další prostor pro IMT určen v pásmech 
24,25–27,5 GHz, 37–43,5 GHz, 45,5–47 GHz, 47,2–48,2 
a 66–71 GHz. Rozhodnutí umožní další vývoj v mobilním 
připojení, masivní strojovou komunikaci a ultra spolehlivé 
komunikace s nízkou latencí.

Informační servisInformační servis
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 FCC zakazuje použití prostředků USF pro zařízení 
Huawei, ZTE. Federální komunikační komise (FCC) 

v pátek 29. 11. jednomyslně hlasovala o zákazu používání 
dolarů Universal Service Fund (USF) na nákup telekomuni-
kačních zařízení a služeb od dodavatelů, kteří představují 
rizika pro národní bezpečnost, konkrétně čínské Huawei 
a ZTE. 
Roční objem 8,5 miliard z USD USF dotuje zavedení 
širokopásmového připojení v USA prostřednictvím čtyř 
samostatných programů, a poskytuje prostředky k pokrytí 
venkovských nebo nedostatečně pokrytých oblastí země.

 Huawei chce přesunout své americké operace 
do Kanady. Čínský technologický gigant Huawei 

je podle zakladatele společnosti Ren Zhengfei připraven 
přesunout své operace v USA do Kanady. 
V rozhovoru pro kanadské noviny Globe a Mail uvedl 
Zhengfei, že Huawei učiní krok poté, co se USA rozhodne 
vyjmout Huawei kit ze svých rurálních pevných sítí. 
„Centrum výzkumu a vývoje společnosti Huawei bude pře-
sunuto ze Spojených států a to přemístěním do Kanady,“ 
řekl Ren Globe and Mail. 
Společnost Huawei v posledních měsících výrazně snížila 
své operace v USA poté, co ji vláda USA na začátku tohoto 
roku umístila na seznam zakázaných subjektů. Během této 
doby počet zaměstnanců v zařízení klesl z 600 zaměst-
nanců na 250. 

 Huawei bude bojovat proti rozhodnutí FCC o ven-
kovských dotacích v USA. Zprávy v tisku naznačují, 

že Huawei zahájí právní kroky v USA již od 9. 12.  
Společnost Huawei bude podle zpráv v tisku zpochybňo-
vat rozhodnutí Federální komunikační komise k zakázu 
přístupu zákazníků společnosti Huawei k fondu ve výši 8,5 
miliard USD, který má posílit připojení venkova v USA.

 Projekt, který staví Irsko na světovou scénu. 
V Irsku byl schválen plán k „ukončení digitální 

propasti“ vysokorychlostního připojení v objemu 3 miliard 
EUR, a to s příslibem, že z vysokorychlostního připojení 
bude mít prospěch 1,1 milionu lidí. 
Projekt bude zahrnovat položení 146 000 km optického 
kabelu pro pokrytí cca 537 000 objektů v oblasti jejich 
zavádění. Jde o oblasti, ve kterých vysokorychlostní připo-
jení není v současnosti komerčně dostupné. 
Úplné zavedení optických kabelů na 96 % irského území 
bude trvat pět až sedm let. National Broadband Ireland 
sděluje, že do konce roku 2021 bude vláknem připojeno 
250 000 venkovských obyvatel.

EU  Zahájení výroby vláken Singlemode v německé 
Jeně. Ředitelé společnosti j-fiber Hengtong GmbH, 

Dr. Ulrich Lossen a Qiang Wang s mnoha hosty z politiky 
a průmyslu otevřeli nová výrobní zařízení v Jeně pro výrobu 

optických vláken pro telekomunikační a datové sítě.  
Instalace nových, 30 metrů vysokých tažných věží proběhla 
teprve před několika týdny.  
j-fiber GmbH je jedním z předních světových výrobců vláken 
Multimode pro použití v moderních datových centrech a má 
více než 40 let zkušeností s výrobou optických vláken. j-fiber 
a její dceřiné společnosti zaměstnávají v Jeně asi 200 lidí. 

EU  Státní podpora: Komise schvaluje německý sys-
tém vysokorychlostních sítí v Bavorsku. Evropská 

komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu 
bavorský systém pro zavádění sítí s velmi vysokou kapaci-
tou v Bavorsku. Podpora přinese zákazníkům velmi rychlé 
připojení v oblastech, kde je trh neposkytuje. Na rozdíl od 
pilotního projektu, do kterého bylo zapojeno pouze šest 
obcí, se tento režim vztahuje na celé Bavorsko. 
Nová síť bude schopna nabídnout rychlosti 200 megabitů 
za sekundu pro domácnosti a 1 gigabit za sekundu pro 
společnosti a veřejné instituce.  
Z projektu jsou vyloučeny oblasti, kde existují paralelně 
dvě nebo více sítí poskytujících paralelní rychlé širokopás-
mové připojení (30 Mbit/s nebo více). 
Podpora bude poskytována na základě otevřených, 
průhledných a nediskriminačních nabídkových řízení, bez 
ohledu na použité technologie. 

 China Mobile usiluje o získání 70 milionů uži-
vatelů 5G do konce roku 2020. Operátor China 

Mobile spustil počáteční nabídku 5G v říjnu 2019. Ta má 
podle zprávy čínských novin China Daily má za cíl zřídit do 
konce roku 2029 70 milionů uživatelů 5G. China mobile 
rovněž odhaduje, že do konce roku prodá asi100 milionů 
mobilních telefonů s podporou 5G. 
Počáteční spuštění 5G China mobile bude technologicky 
pokrývat 50 000 základnových stanic v 50 městech po 
celé Číně. Pro pokrytí populace 1,4 miliardy lidí, rozložené 
na 9,5 milionech kilometrů čtverečních by tři velcí čínští 
provozovatelé sítí měli v zemi postavit celkem přes milion 
základnových stanic 5G. 
Odhaduje se, že 500 milionů Číňanů žije v těžko dostup-
ných venkovských oblastech.

EU  Německo začíná přidělovat 5G frekvence pro prů-
myslové areály. Německé spolkové ministerstvo 

hospodářství a energetiky uvedlo, že společnosti mohou 
začít používat 5G frekvence v rozsahu 3,7 GHz až 3,8 GHz 
v průmyslových areálech. Lokální frekvence umožňují 
firmám budovat vlastní sítě. Dosud byly společnosti při 
budování sítí závislé na poskytovatelích telekomunikací.

EU  EU zkoumá, jak Google, Facebook shromažďují 
data. Evropské orgány pro hospodářskou sou-

těž vyšetřují shromažďování údajů společnosti Google, 
potvrdila 3. prosince Evropská komise agentuře Reuters. 
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Hledá informace z trhu o tom, jak a proč Google shromaž-
ďuje data, jako součást probíhajícího předběžného šetření. 
Podobná sonda byla zahájena na Facebooku, hlásila CNBC.

 USA plánují sankce proti Francii za daň z digitál-
ních služeb. USA hrozí obchodními sankcemi proti 

Francii, protože jejich daň z digitálních služeb se nespraved-
livě zaměřuje na americké společnosti jako Google, Face-
book, Apple a Amazon. Americká vláda uvedla, že zvažuje 
podobné kroky proti Rakousku, Itálii a Turecku.

EU  Orange Poland má v síti FTTH 500 000 uživa-
telů. Společnost Orange Poland oznámila, že její 

účastnická základna FTTH překročila číslo 500 000. Nejvíce 
uživatelů je ve Varšavě, Wroclavi, Krakově, Štětíně a Lodži. 
V národním měřítku vzrostlo využití sítě FTTH na 12,5 %. 
Jean-François Fallacher, prezident společnosti Orange Pol-
ska, komentoval tento vývoj a řekl: „Prvních sto tisíc uživa-
telů jsme získali dva roky po spuštění nabídky a posledních  
za pouhých sedm měsíců“. 
Optická síť společnosti Orange Polska v současné době 
pokrývá přes 4 miliony domácností a podniků ve 142 
městech.

 Telefonica odhaluje pětibodový plán na zvýšení 
výnosů o 2 miliardy EUR. Mezinárodní telekomu-

nikační gigant Telefonica představil pětibodový plán na 
zefektivnění svých obchodních operací s cílem do roku 
2022 vygenerovat nové příjmy ve výši 2 miliard EUR. 
Společnost zaměří budoucí investice na své klíčové trhy ve 
Španělsku, Brazílii, Velké Británii a Německu. I když Tele-
fonica působí na 14 různých trzích po celém světě, tato 4 
místa představují 80 % celkových příjmů společnosti. 
Společnost vytváří nové obchodní jednotky Telefonica 
Tech, Telefonica Infra a Telefonica Latam (Telefonika v Bra-
zílii však zůstane samostatným subjektem). HQ připravuje 
celkové předefinování organizačního modelu společnosti

EU  Orange uvede na trh vlastní značkový 5G chytrý 
telefon. Orange přináší na trh první evropský 

5G operátorský telefon pod označením Neva Jet. Bude 
zpočátku k dispozici ve stávajících sítích 3G a 4G a na trhu 
poprvé v Polsku. Poté bude k dispozici v komerčních 5G 
sítích Orange po celé Evropě. 
Smartphone běží na operačním systému Android Pie a je 
dodáván s 6,47 palcovou obrazovkou bez okrajů s plnou 
definicí HD + a integrovanými funkcemi AI, např. správa 
souborů, korekce obrázků, prioritizace telefonních zdrojů 
a rozpoznávání obličeje. Nabízí skener otisků prstů na dis-
pleji, 128 GB RAM a trojitý fotoaparát.

EU  Labouristický vůdce Jeremy Corbyn slibuje 
bezplatné univerzální vysokorychlostní připojení. 

Labouristická strana se zavázala, že do roku 2030 poskytne 

zdarma optické vysokorychlostní připojení všem, pokud 
vyhraje ve Velké Británii příští měsíc všeobecné volby. 
Toho by bylo dosaženo převedením části BT do veřejného 
vlastnictví a vytvořením nové britské společnosti British 
Broadband. 
Labouristé tvrdí, že by zavedení univerzálního vysokorych-
lostního připojení do roku 2030 stálo přibližně 20 miliard 
GBP a Corbyn dodal, že se tato služba stane „naší cennou 
veřejnou institucí pro 21. století“.

 Twitter spouští Twitter Privacy Center, aktua-
lizuje globální zásady ochrany osobních údajů 

a mění mezinárodní účty. Twitter uvedl, že jeho práce 
v oblasti soukromí se zaměřuje na tři oblasti: stanovení 
„technického dluhu“ nebo přizpůsobení starších systémů 
současným standardům ochrany soukromí; zabudování 
soukromí do uváděných produktů (soukromí podle návrhu); 
a udržování odpovědnosti společnosti vůči svým uživate-
lům a jejich datům. 

EU  Německá vláda hodlá investovat do roku 2024 
1,1 miliardy EUR na pokrytí celého území mobil-

ním signálem prostřednictvím veřejné společnosti. 
Německá vláda vypracovala řadu bodů definujících stra-
tegii mobilní sítě. Plán počítá s investicí 1,1 miliardy EUR 
do roku 2024 na pokrytí tzv. bílých míst. Vláda plánuje 
vybudovat 5 000 mobilních věží prostřednictvím veřejné 
infrastrukturní společnosti, jejímž úkolem bude rozšíření 
sítě v oblastech, kde není pro soukromé operátory lukra-
tivní investovat. Společnost pro veřejnou infrastrukturu 
obdrží od státu dotace v hodnotě 5 milionů EUR, aby 
mohla rozběhnout činnosti příští rok od třetího čtvrtletí, 
uvádí zprávy Wiwo.de.

EU  Polsko očekává, že v rámci programu EU POPC 
Bis získá 2 miliardy EUR. Polské ministerstvo 

digitalizace očekává, že země utratí více než 2,2 miliardy 
EUR na operační program spolufinancovaný EU Digital 
Poland Bis (POPC Bis), uvádí Rp.pl. Dosud není známo, 
kolik EU Polsku na období 2021–2017 přidělí. Nicméně 
interinstitucionální jednání o použití těchto prostředků již 
v zemi začala. 

EU  Rakousko by mohlo mít v příštích 3 letech 300 
000 optických přípojek. V příštích třech letech 

by mohlo být v Rakousku ve venkovských oblastech 
připojeno vláknem 300 000 domácností a společností, 
uvedla regionální společnost poskytující infrastruk-
turu noGIG, která citovala údaje představené na CMG 
Fiberday 2019 v Grazu. To znamená vynaložení investice 
v celkové výši 600 milionů EUR. V současné době je již 
připojeno prostřednictvím FTTH nebo FTTB přibližně 
340 000 domácností a společností, tj. asi 7,4 % z jejich 
celkového počtu.
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 Trh FTTH / B by měl do roku 2025 růst o 16,8 
miliard USD s 15 % CAGR. eograficky vzato 

Spojené státy si podle analýz budou v prognózovaném 
období udržovat 13,3% růstovou dynamiku. V Evropě přidá 
Německo více než 651,3 milionů USD a v příštích 5 až 6 
letech si udrží svůj vliv. Z trhů „zbytku Evropy“ přijde před-
pokládaná poptávka v hodnotě 543 milionů USD. V Japon-
sku se očekává, že vysokorychlostní připojení dosáhne ke 
konci analyzované periody velikost 781,6 milionu USD. 
Druhá největší ekonomika na světě a nový hráč na globál-
ních trzích Čína zatím vykazuje potenciál růstu v příštích 
několika letech na úrovni 19,2 % a přibližně 4,1 miliardou 
USD.

EU  Investiční fond EU pro umělou inteligenci 
a blockchain investuje v roce 2020 100 milionů 

Eur do startupů. Nový investiční fond pro umělou inte-
ligenci a blockchain byl spuštěn začátkem tohoto roku 
a bude financovat rozvoj vysoce inovativních společností 
v oblasti umělé inteligence a blockchainu k širšímu pře-
chodu k vytvoření dynamického inovačního ekosystému 
v celé EU. První fáze fondu AI a blockchainu, který je 
provozován Evropským investičním fondem, poskytne 
v roce 2020 na podporu společností působících v tomto 
odvětví 100 milionů EUR. Více informací o tom, jak požádat 
o financování, bude k dispozici na stránkách Evropské 
komise. 

EU  Evropská investiční banka (EIB) poskytla spo-
lečnosti Deutsche Telekom půjčku v objemu 

250 milionů EUR na investice na rozšíření sítě 5G. Cílem 
projektu Telekomu je zlepšit pokrytí 5G až na 98 procent 
populace, zejména konkrétními opatřeními v lokalitách, 
kde jsou železniční tratě a dálnice. Deutsche Telekom se 
bude již v letošním roce muset připravit na spuštění služeb 
nasazením anténních systémů 5G, malých buněk a instalací 
optických připojení k mobilním věžím. 
Celkové náklady projektu jsou přibližně 863 milionů EUR. 
Výsledkem by měla být zvýšená kapacita, rychlost a kva-
lita služby 5G. Půjčka byla poskytnuta v rámci přidělených 
nových kmitočtů pro 5G. EIB již tuto půjčku Deutsche Tele-
kom na investice do rozšíření sítě 5G schválila, ale částku 
nezveřejnila.

EU  Španělsko překročilo ve druhém čtvrtletí 10 mili-
onů přípojek s přístupem nad 100 Mbit/s. Podle 

zprávy regulačního orgánu pro komunikaci, CNMC mělo 
na konci druhého čtvrtletí roku 2019 přístup více než 10 
milionů Španělů k pevnému vysokorychlostnímu připojení 
rychlostí 100 Mbit/s a vyšší. Tento počet se oproti stavu na 
konci června 2018 téměř zdvojnásobil. Dalších 1,4 milionů 
linek umožňuje na konci druhého čtvrtletí 2019 připojení 
rychlostí od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s, plus 2,7 milionu linek 
ADSL nabízejících rychlosti mezi 10 až 30 Mbit/s. Počet 

instalovaných přístupů NGA vzrostl na 59,4 milionu, mezi-
ročně s růstem o 13,5 procenta, v přístupu FTTH přibližně 
48,7 milionu (ve srovnání se 41,5 milionu v červnu 2018). 
Operátoři (Movistar, Orange a Vodafone) měli na celkovém 
počtu pevných vysokorychlostních linek ve Španělsku na 
konci druhého čtvrtletí podíl 86,9 procenta, což byl mezi-
roční pokles o 3 procentní body za rok díky nárůstu podílu 
skupiny Masmovil na 8,1 procenta trhu. 
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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 20. 12. 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

"A Ty jako Jardo  

myslíš, že ten optickej  

kabel má svítit...?"

"Babi, takže je pravda, že evoluce 
je děsně rychlá a děda měl 

ocásek!?" 

...na odlehčenou
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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.
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