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Viry a broadband
To, co hýbe světem těchto dní, je globální pandemie koronaviru. Ve stínu 
potenciálních hrozeb se tak rázem ocitají telekomunikační „pandemie“ 
širokopásmové kompetence BCA a sítě generace 5G. 

Svět telekomunikačních technologií se podobně jako další vyspělé 
obory potácí v pralese zkratek, ale i zde je možné sledovat dramatický 
vývoj. BroadBand (BB) je označován anachronismus. Vysokorychlostní 
přístup k internetu je správný výraz. Zkratka VHCN tak uložila širokopás-
mové – broadband telekomunikace na smetiště dějin.

Spolupráce v sítích VHCN a robotika patří mezi nástroje pro posílení 
sdílení informací, péče o pacienta a veřejného bezpečí. Právě technolo-
gie v současném zdravotnictví pomáhají držet na uzdě šíření koronaviru. 
Nemoc oficiálně označovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 
zkratkou COVID-19 se stává významnou světovou, evropskou, českou 
i pražskou hrozbou.

Existují však nástroje, které již pomáhají v celosvětovém měřítku rych-
leji diagnostikovat případy onemocnění koronavirem, poskytovat virtuální 
péči a předcházet šíření viru v populaci. Na počátku roku otevřelo největší 
nemocniční centrum v Izraeli, obsluhující více než milión pacientů, pro-
gram telemedicíny zaměřený na koronavirus. Nástroje telemedicíny mají 
pacienty fyzicky izolovat a zajistit jim potřebnou lékařskou péči. Program 
nyní expanduje také do USA. Řada zaměstnanců čínských firem, kteří jsou 
na základě opatření vlády nebo z vlastní vůle izolováni doma, obrací svoji 
pozornost k pracovním nástrojům, které nabízejí videokonference. Plat-
forma může být velmi užitečná v karanténních oblastech, neboť umožňuje 
lidem komunikovat a snížit riziko expozice.

Pomocnou ruku při péči o pacienty podávají také roboti. Lékaři ve 
významném regionálním lékařském centru ve Washingtonu použili robota 
pro sejmutí životně důležitých údajů infikovaného člověka stetoskopem 
a jejich komunikaci prostřednictvím elektronické zdravotní karty (EMR).

Příznaky nakažení koronavirem v lékařských záznamech identifikuje 
software s funkcemi umělé inteligence (AI). Americká společnost Epic, 
jejíž elektronické zdravotní záznamy dnes využívá více než 250 miliónů 
pacientů, na konci ledna aktualizovala ve spolupráci se specialisty na 
infekční nemoci svůj dotazník prověřující při setkání s lékařem cestovní 
aktivity pacientů. Cílem je vyhledávání informací z center pro prevenci 
a kontrolu nemocí, jako je např. ECDC na Státním zdravotním ústavu 
(SZÚ), a identifikace symptomů, jež by mohly vést k opatřením směřujícím 
k izolaci.

Také zařízení nositelné elektroniky (wearable electronics) pomáhají při 
boji s koronavirem tím, že umožňují profesionálům zdravotní péče monito-
rovat životní funkce a snižují přímý kontakt s nakaženým.

Zakladatel a předseda představenstva čínského internetového obchodu 
Alibaba, Jack Ma v jednom rozhovoru prohlásil, že nové technologie jako 
umělá inteligence mohou rozpoutat třetí světovou válku. Dvě světové 
války byly nejdůležitějším nástrojem jak technologických, tak politických 
změn ve 20. století. Tento proces je velice dobře ilustrován rychlým vývo-
jem letadel a objevením tanků v první a atomové bomby ve druhé světové 
válce. Historie podle čínského miliardáře ukazuje, že technologické ino-
vace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty, k nimž 
patří i soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence.

Světová válka je stresující hrozbou, ale smrtící virová pandemie není 
o nic lepší. Aktivity související s COVID-19 někteří považují za politický 
populismus, aneb “snahu o získání voličů údajnou ochranou zájmů oby-
čejných lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzujících 
emocionální reakce veřejnosti”. A nejsou, v České republice zejména, 
daleko od pravdy.

Nezbytnost přechodu na aktivity typu home office a vzdálenou komuni-
kaci však prověří stav infrastruktury vysokokapacitních sítí elektronických 
komunikací, bez ohledu na pandémii a populistické klábosení o "výzvách, 
které stojí před českou ekonomikou v souvislosti se vstupem do digitál-
ního světa", a ukáže, že je třeba, nejen v přeneseném smyslu slova, "vzít 
do ruky krumpáč" a začít prorážet cesty pro kabely s optickými vlákny pří-
pojných a distribučních sítí i pro implementaci sítí 5G. A neotálet, protože 
jednou by mohlo být také pozdě.

Petr Beneš
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30 let života firmy MICOS (TELCOM) 
aneb Jak se prosadit ve světě 

Jak jste se dostal k telekomunikacím?

Jako dítě jsem se v šesté třídě zamiloval do elektrotechniky. 
Navštěvoval jsem elektrotechnický kroužek a radioamatérský 
klub, kde jsem se učil vyrábět různá jednoduchá elektronická 
zařízení, učili jsme se základům radiového vysílání (ještě 
morseovkou) a hlavně jsem se snažil vymýšlet nové věci. 
Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na elektroprůmyslovku 
do Brna. Na této škole jsem se musel učit nazpaměť jed-
notlivé obvody, tehdy nejvíce používané elektromechanické 
telefonní ústředny P 51. Byla to šílená nuda recitovat co se 
stane, když zvednete mikrotelefon telefonního přístroje ve 
vašem bytě. Tedy pokud jste byl jeden ze šťastlivců, kteří 
měli telefon. Na rovinu řečeno předmět „Sdělovací technika“ 
jsem nenáviděl a tehdy jsem se zapřísáhl, že nikdy nebudu 
pracovat v telekomunikacích. Studoval jsem VÚT Brno, 

obor elektrotechnologie, tedy obor, ve kterém už nebyly 
telekomunikace. Výroba elektrotechnických produktů mě 
však opravdu bavila. Po vysoké škole jsem nebyl schopen 
sehnat práci v oboru, která by se mi líbila. Volné místo bylo 
na Okresní správě pošt a telekomunikací, kam jsem nastoupil 
jako mistr rozhlasu po drátě. Později jsem se stal vedoucím 
okresní údržby všech zastaralých telekomunikačních systémů 
okresu Prostějov. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se v roce 
1995 stanu generálním ředitelem tohoto podniku. 

Jak vlastně vznikla firma MICOS?

Na sklonku socialistických 80tých let nikdo z nás lehce 
starších nepředpokládal, k jakému zásadnímu pozitivnímu 
kroku může dojít. Přesto už v této době bylo možné požádat 

Na tomto místě měl být rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíč-
kem. Vzhledem k velmi vypjaté době, která právě probíhá díky šíření koronaviru 
jistě pochopíte, proč zde rozhovor s ministrem není. Proto si dovolujeme zveřejnit 
rozhovor se Svatoslavem Novákem, jednatelem a spoluzakladatelem společnos-
ti MICOS TELCOM, který měl být ve druhém vydání NG/TELEKOMUNIKACE 
v souvislosti s 30. výročím existence mateřské firmy MICOS. 

Otázky kladl Petr Beneš
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o živnostenský list na určité činnosti a vlastně 
začít drobné podnikání. Vzhledem k tomu, že v naší 
rodině bylo podnikání přirozenou činností obživy 
(tedy do doby, než v roce 1948 podniky „zaba-
vil“ stát), jsem okamžitě požádal o živnostenský 
list na projektování telekomunikačních sítí. Tím 
pádem jsem byl tak trochu připraven na to, co 
začalo po sametové revoluci v roce 1989. Možná 
si ještě mnoho z vás pamatuje, co znamenal výraz 
„přidružená výroba zemědělského družstva“. Za 
doby socialismu, právě JZD měla možnost tak 
trochu podnikat právě díky těmto přidruženým 
výrobám. Jedno zemědělské družstvo na okrese 
Prostějov, JZD Buděcko mělo výpočetní stře-
disko a obchodní oddělení, ze kterého se vydělila 
skupina mladých lidí, kteří založili několik měsíců 
po revoluci firmu MICOS. Proto také MICOS a.s. 
byla v tehdejším Československu jednou z prvních 
akciových společností. Na počátku bylo okolo 35 
zakladatelů – akcionářů, ke kterým jsem se přidal 
i já s jednou koupenou akcií. Mimochodem, jméno 
MICOS vzniklo složením počátečních písmen MIcro 
COmputer System a osobně jsem navrhl jeho logo.

Co bylo podnikatelskou činností této firmy?

Hlavními obchodními činnostmi byl vývoj a údržba 
informačního systému pro vedení účetnictví země-
dělských družstev, obchodní činnost s počítači, 
elektronikou, hračkami z Číny. Já jsem kolegům 
pomáhal jako externista s telekomunikační tech-
nikou. Jednalo se zejména o vůbec první faksimilní 
zařízení (fax) a malé pobočkové ústředny PANASO-
NIC, telefonní soupravy KANDA, telefonní přístroje 
a tzv. bižuterii pro telefonní sítě. V roce 1990 jsem 
ještě stále pracoval u Správy pošt a telekomunikací, 
ale aktivně jsem pracoval po práci na projektech 
a také v této době jsem založil svou první společ-
nost s ručením omezeným PRITT (Privátní Tele-
komunikační Technika). Tato firmička se posléze 
stala součástí MICOSu. Přestože jsem byl nadšený 
pro nové technologie a podnikání, můj odchod ze 
starého Telecomu byl poněkud váhavý. Po del-
ším přemlouvání mých kolegů z nově založeného 
MICOSu jsem v roce 1991 skončil jistý pracovní 
poměr u Správy pošt a telekomunikací a přešel na 
plný úvazek do MICOSu.

Jakým telekomunikačním oborem jste se zabýva-
li? Byly začátky těžké?

Založil jsem telekomunikační divizi v podstatě 
o čtyřech lidech. Naším hlavním směrem byly 
pobočkové telefonní ústředny, protože tato oblast 
jinak přísně státních telekomunikací, byla liberali-
zována jako jedna z prvních. Začali jsme prodávat 

a instalovat malé elektronické telefonní ústředny 
PANASONIC a ředitelské soupravy KANDA. 
Později jsme se vyškolili na velké ústředny ALCA-
TEL a stavěli jsme i první elektronické ústředny 
UE z Tesly Liptovský Hrádek. První větší zakázka 
na vybudování sítě a ústředny byla od vydavatele 
časopisu MICKEY MOUSE firmy Egmont v Brati-
slavě. Ústřednu včetně rozvodů jsme vybudovali 
během víkendu. To byla jednoznačná ukázka akce-
schopnosti nových soukromých firem v porovnání 
se státním monopolním podnikem SPT TELECOM, 
kterému v těch dobách trvalo více než rok pro-
jektování, objednání a instalace ústředny. V prů-
běhu této doby přešlo ze starého prostějovského 
telekomu do MICOSu poměrně dost techniků. 
S odstupem třiceti let mohu říci, že podnikání 
v našem oboru bylo relativně snadné, protože 
celé Československo bylo telekomunikačně silně 
poddimenzované a hlavně zastaralé. Na druhé 
straně si pamatuji, jak jsem osobně prodával první 
faksimilní přístroje, tzv. faxy, které stávaly velké 
peníze a velmi špatně fungovaly, protože byly 
připojeny k telefonním linkám zapojených na již 
zmíněné státní elektromechanické ústředně P 51. 
Pokud jste navázali spojení a přenos faxové kore-
spondence docházelo velmi často k rozmáznutí či 
přerušení textů či obrázků. Bylo to tím, že na stej-
ném stojanu ústředny došlo k dalšímu propojení 
ve čtvercovém voliči a ten rachot a chvění rozvib-
rovaly kontakty vašeho spojení. A to se projevilo 
na textu faxu. Bylo hodně reklamací, které nebyly 
zaviněné nejmodernější technikou, ale zastaralou 
státní sítí. Rozjezd nového businessu v současné 
době je mnohem náročnější a rizikovější něž tehdy. 
Ta doba se již nebude opakovat.

Obr. 1 
Náš první prospekt
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Jak jste přišli na to, že budete vyrábět rozvaděče 
pro telekomunikační sítě?

Na počátku devadesátých let MICOS koupil 
přidruženou výrobu JZD Plumlov. Zde byly tři sta-
řinké vstřikolisy československé výroby, na kterých 
se vyráběly plastové květináče a kolečka pro travní 
lyže. Ty jsem však nikdy neviděl na rozdíl od zmíně-
ných květináčů. Hlavní otázkou bylo, co tedy vyrá-
bět. Nejdříve jsme se snažili naplňovat přání divize 
kabelových televizí, která potřebovala venkovní 
skříně pro jejich koaxiální sítě. My jsme zase potře-
bovali levnější vnitřní skříně pro tzv. „hlavní roz-
vody“ k pobočkovým ústřednám ALCATEL. A tak se 
rozvíjela kovovýroba na úkor plastařiny. První zlom 
ve výrobě přišel na základě mé první cesty do USA. 
V té době jsme nahrazovali šroubovací svorkovnice 
Tesla, které se používaly pro budování telefonních 
rozvodů zářezovými svorkovnicemi od firmy LEVI-
TON. Ty jsem objevil v inzerátu v jednom zahra-
ničním telekomunikačním časopise. Napsal jsem 
jim a začali jsme obchodovat. Po nějaké době jsem 
dostal dopis (v té době neexistoval žádný inter-
net a emaily!) s milým pozváním od LEVITONu 
do Seattlu, na setkání jejich partnerů z celého 
světa. Bylo to velké rozhodnutí, protože doposud 
nikdo z MICOSu do USA necestoval a náklady na 
tehdejší dobu se jevily velké. Ale rozhodnutí padlo 
a já vyrazil. Zde jsem se potkal s dalšími lidmi 
z USA, Austrálie, Mexika, Německa a obkoukal, co 

se ve světě vyrábí pro telekomunikace. Zde jsem 
se rozhodl, že musíme vyrábět plastovou skříňku, 
do které se bude dát umístit zařezávací svorkov-
nice kategorie 3. Vymysleli jsme systém umož-
ňující umístit do ní i starší systémy svorkovnic 
a nové tzv. SIEMENS pásky. A tak se narodila MIS 
1 (MICOS Integrovaná Skříň), náš první plastový 
výrobek. Investice to byla ohromná, ale jak vidíte, 
byl to bestseller, který v modifikované verzi exis-
tuje doposud. V roce 1992 jsme spolupracovali 

s pražskou oblastí Správy pošt a telekomunikací, 
kde se testovaly SIEMENS svorkovnice. Technici 
potřebovali náhradu účastnického rozvaděče, (tzv. 
„uráku“). Tak jsme jim vyrobili nejdříve plechové, 
tepelně izolované skříňky, které měly nahrazovat 
socialistický azbestocementový „urák“. Ten, když 
se otevřel a zafoukal vítr, tak vylomil panty dvířek 
a mohli jste znovu vysekat rozvaděč ven. Proto 
jsme časem modifikovali MIS 1 právě pro použití 
v přístupové síti. Pak následoval síťový rozvaděč, 
(tzv. „síťák“) v několika modifikacích. Tím jsme se 
dostali do státních telekomunikací. 

A tehdejší Telecom měl zájem o vaše výrobky? 
Vždyť existovaly dodavatelé z tehdejšího západu…

Pamatuji si, jak jsme přijeli na Olšanskou ulici 
v Praze na Žižkově, na generální ředitelství SPT 
TELECOMu a měli schůzku s technickým náměst-
kem Janem Vašátkem a jeho týmem. Dodnes 
oceňuji jejich zájem a férový přístup bez žádného 
vyvyšování nad nás, kluky z Prostějova. Šli s námi 
na parkoviště se podívat do kufru mého auta, 
kde byly vzorky našich plechových rozvaděčů. 
A zabralo to. Začali jsme dodávat do SPT TELE-
COMu okamžitě, protože původní českoslovenští 
výrobci zmizeli z trhu a zahraniční výrobci byli 
šíleně drazí. 

Jak se malá moravská firma dostala do zahraničí 
a mohla soutěžit s velkými telco výrobci?

MICOS začal vystavovat na veletrzích. V Brně to 
byl nejdříve strojírenský veletrh, později INVEX 
a v Praze bývala velká výstava COMNET. Na 
těchto akcích jsme se dostávali zejména k českým 
a slovenským zákazníkům. Pak jsme se rozhodli, že 
pokud chceme vyrábět ve větších sériích, musíme 
mít více zákazníků a rozhodli jsme se pro zahraniční 
veletrhy. A tak přišla první účast na zahraničním 
veletrhu CeBIT v Hannoveru. A s tím také první 
zakázky do zahraničí, vývoj a výroba dalších rozva-
děčů, vesměs dělaných dle zadání zákazníků. Naše 
konkurenční výhoda je stále v tom, že se snažíme 
dělat produkty tzv. na míru. To velké nadnárodní 
firmy většinou nedělají. Mají však vysoce automa-
tizovanou sériovou výrobu. Buď si jejich výrobek 
koupíte nebo ne, žádné specifické změny vám 
neudělají. Na druhé straně úspěšně cenově soutě-
žit s čínskými firmami je velmi obtížné. U nás pak 
musí vyhrávat kvalita, rychlost dodání a vstřícnost 
k zákazníkům. Myslím si, že se může hodně věcí 
změnit k našemu prospěchu po vyhodnocení epi-
demie v současné době. Ukazuje se, že není vůbec 
dobré všechno vyrábět v Číně či Indii. Jsem pyšný 
na to, že jsme česká výrobní firma!

Obr. 2 
Zahraniční veletrh
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Prozatím jste hovořil o klasických telefonních sí-
tích, které se již příliš nebudují, a telefonních linek 
významně ubylo. Jak se vyvíjelo vaše produktové 
portfolio?

Naše divize TELCOM si však šla stále za svým 
a postupně přetvářela rodinu rozvaděčů pro tele-
fonní sítě (měděné kabely a dráty) na důmyslnější 
produkty pro optické sítě. A nejen to. Zkoušeli 
jsme využít naše výrobky i v jiných odvětvích. 
Nejdříve pro osvětlení a kempingové univerzální 
sloupky pro připojení elektřiny a napojení vody. 
Později v roce 2010, díky nadšencům přestavby 
automobilů s klasických motorem na elektrický 
pohon, jsme se dostali do nové oblasti elektro-
mobility. Stále se zabýváme výrobou speciálních 
datových skříní pro použití jako stacionární, tzv. 
„racky“ nebo transportní skříně, které odolávají 
působení elektromagnetickému záření a impulsům 
(EMC). Jen pro přiblížení, o co jde…. vzpomeňte si 
na první díl filmu Dannyho parťáci, když vyhodili 
elektřinu v části Las Vegas krátkým zapnutím tzv. 
impulsního elektromagnetického děla, které měli 
umístěné v dodávce na ulici. Kdyby měli v hotelu 
Bellagio naše zodolněné skříně MTS nebo racky BS, 
elektronické systémy by jim fungovaly a nikdo by 
je nevykradl ☺. V současné době největší výrobní 
podíl je v optice. Významně posiluje také oblast 
výroby nabíjecích stanic, které prodává firma 
VoltDrive.

V minulém roce jste se stali součástí severoame-
rické společnosti PREFORMED LINE. Jak je možné, 
že si vás tato firma vyhlídla?

Velmi často jsem zvažoval, jakým způsobem by se 
naše divize TELCOM v rámci firmy MICOS měla 

rozvíjet. Bylo mi jasné, že musíme zvýšit objem 
výroby a získat mnohem širší portfolio zákazníků. 
Nesmíme být závislí na jednom či dvou velkých kli-

entech. Proto expanze do dalších zemí Evropy byla 
logickým naplňováním naší strategické vize „Být 
evropskou firmou“. Stali jsme se členy odborných 
asociací, jakou je například v Evropě FTTH Council. 

Obr. 5 
Náš tým MICOS 
TELCOM

Obr. 3 
V Africe

Obr. 4 
Nabíjecí stanice  
pro Kofolu
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V roce 2007 jsme postavili novou továrnu a vyba-
vili se novými stroji pro zpracování kovu i plastů. 
Vybudovali jsme čisté prostory pro sestavování 
optických rozvaděčů. Osamostatnili jsme divizi 
odštěpením a vznikla plnohodnotná firma MICOS 
TELCOM. Bylo mi jasné, že musíme posilovat 
naše obchodní aktivity i mimo Evropu. Musíme 
mít zastoupení na jednotlivých kontinentech, což 

je velmi drahé. Přemýšlel jsem, jak maximálně 
stabilizovat firmu v případě ekonomických výkyvů 
v určitých regionech světa, jak zajistit vývoj nových 
produktů a držet krok se světem. V roce 2014 po 
posílení zahraničního obchodu jsme začali dobývat 
další nové trhy. Tak jsme se dostali až do Afriky 
a Karibiku. Strategická vize se mění na vyjádření: 
„Být světovou firmou“. Měnit tuto vizi v realitu 
však potřebuje hodně peněz a hlavně hodně času. 
Proto jsem se rozhodl jít do toho se strategickým 
partnerem. Shodou okolností jsme se potkali se 
zástupci PREFORMED LINE (PLP) v New Yorku asi 
před čtyřmi roky a začali jsme mluvit o možnosti 
úzké spolupráce. Podnikání PLP je z 80% v energe-
tice a zbytek v telekomunikacích. Mají své pobočky 
v 18 zemích světa. Naše produktové portfolio je 
doplňkové k jejím kabelovým spojkám. Několikrát 
jsme se objevili na výstavách v USA abychom tak 
trochu zazářili na jejich trzích. Nakonec se vše 
dohodlo a prvního dubna minulého roku koupila 
PLP 90% naší společnosti. 

Proč ne 100%?

Těch deset procent držím stále já. Zahraniční 
kolegové pochopili, že je nutné nadále udržet 
český management a zajistit kontinuitu podnikání. 
Už z SPT TELECOMu vím, jak citliví jsou zaměst-
nanci na změny majitelů, zejména pokud se jedná 
o zahraniční subjekt. Naši zaměstnanci změny 
přijali velmi dobře. Pro mě stabilita zaměstnanců 
byla nejzásadnější věcí celé akvizice. 

Co byste ještě dodal na závěr našeho rozhovoru? 

Akvizicí získala společnost MICOS TELCOM pří-
stup k 18 pobočkám na celém světě. Dostali jsme 
se přes PLP až na technologickou burzu NASDAQ. 
Stali jsme se světovou firmou! 

Svatoslav Novák žije v Prostějově a v Praze. Celou profesní kariéru zasvětil 
technologiím, zejména telekomunikacím. Po absolvování VÚT Brno začal pracovat 
na Okresní správě spojů v Prostějově. V roce 1994 byl náměstkem ministra 
hospodářství odpovědným za poštu, telekomunikace a informační systémy a v roce 
1995 byl zvolen do pozice generálního ředitele SPT TELECOM a také předsedou 
představenstva společnosti EUROTEL. V roce 1999 byla založena APVTS (Asociace 
provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí), ve které působil v pozici prezidenta 
10 let. Dalších sedm let působil v pozici prezidenta ICT UNIE (APVTS + SPIS).

Založil několik firem, které vyrábějí telekomunikační produkty pro optické sítě 
(MICOS TELCOM), nabíjecí stanice pro elektromobily (VoltDrive) nebo servisují 
telekomunikační technologie (HiTES CE). Je vydavatelem telekomunikačního 

časopisu NEXT GENERATION. Miluje umění zejména výtvarné, je aktivním malířem. 

Obr. 6 
Z posledních 

novinek – optický 
rozvaděč  MDP OZ 

a nabíjecí stanice 
Silentium P
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Rozhovory  
Zdeňka Vaníčka: 

Jesmond Bugeja – 
INTERNET  

PRO VŠECHNY
V objektivním zájmu toho, aby se zlepšilo 
fungování vnitřního trhu EU, Evropský 
parlament a Rada přijaly 26. října 2016 
směrnici o přístupnosti webových stránek 
a mobilních aplikací subjektů veřejného 

sektoru, která si klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se 
požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací 
pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Trend směřující k digitální 
společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám 
a proto poskytovatelé těchto informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného 
sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké 
škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam. V kontextu 
této směrnice EP a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních 
aplikací subjektů veřejného sektoru by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, 
které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek 
a mobilních aplikací dodržovány tak, aby byly pro uživatele, zejména pro osoby se 
zdravotním postižením, přístupnější. 
V souladu s tím jsme požádali o názor generálního ředitele a úřadujícího předsedu 
Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmonda Bugeju, aby se podělil 
o své názory na tuto důležitou otázku, jejíž význam s ohledem na další vývoj 
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V průběhu let se internet stal nedílnou součástí 
každodenního života nás všech. Kromě sociál-
ních aspektů, které usnadňují spojení s rodinou 
a přáteli po celém světě, se internet používá 
také k získávání nebo shromažďování informací 
o nesčetných produktech a službách nabízených 
vládami i soukromým sektorem. V jednotli-
vých zemích roste pravděpodobnost, že služby 
nabízené vládami svým občanům budou snadněji 
dostupné po internetu místo osobního přístupu, 
což poskytovatelům služeb zajišťuje efektivitu 
služeb a zlepšení nákladů, a spotřebitelům lepší 
a účinnější zkušenost. Kromě vládních elektro-
nických služeb různá vertikální odvětví, včetně 
pohostinství, maloobchodu a financí, přijala 
internet jako své primární médium pro poskyto-
vání služeb.

Poskytování služeb prostřednictvím internetové 
aplikace dává spotřebitelům zjevné výhody. Jde 
o všudypřítomnou službu, která uživatelům umož-
ňuje okamžitý přístup do oblastí jejich zájmu, a to 
prakticky bez geografických omezení. Základní 
infrastruktura pro přístup k internetu výrazně zjed-
nodušila dostupnost internetu, a zejména stále 
rostoucí možnosti šířky pásma zajišťují skvělou 
uživatelskou zkušenost. Spotřebitelé v současné 
době předpokládají, že služby, o které mají zájem, 
jsou na internetu dostupné alespoň z hlediska 
získání informací. Řada studií ve skutečnosti 
prokázala, že průměrný spotřebitel v dnešní době 

provádí nejprve průzkum na webu, i když si produkt 
nakonec koupí z tradičního obchodu, který např. 
prodává cihly a maltu.

Výše uvedené je však založeno na základním 
předpokladu, že každý je schopen mít bezproblé-
mový přístup k internetu podle potřeby. Tento 
předpoklad je však daleko od pravdy, protože 
různí lidé, kteří mohou mít zdravotní postiženi, 
čelí významným překážkám v přístupu k tomu, 
co by mělo být v současné době považováno za 
základní právo. Dalo by se ve skutečnosti konsta-
tovat, že překážky přístupu k internetu zbavují 
lidi jejich základních lidských práv hlavně proto, 
že internet nahrazuje jiné tradiční kanály, a lidé, 
kteří z různých důvodů nemohou přiměřeným 
způsobem přistupovat k internetovým službám, 
často končí na okraji společnosti bez další mož-
nosti, kterou by mohli zvolit.

Tato situace přiměla OSN k tomu, aby do 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postiže-
ním (UNCRPD) zahrnula přístupnost webových 
stránek. Článek 9 Úmluvy ve skutečnosti vyža-
duje, aby byla přijata vhodná opatření k zajištění 
přístupu osob se zdravotním postižením, kromě 
jiného k informačním a komunikačním techno-
logiím a systémům, na rovnoprávném základě 
s ostatními, včetně internetu. EU a její členské 
státy, které jsou vázány touto Úmluvou, jsou 
povinny ji dodržovat.

přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru 
dále poroste. Pravidelní čtenáři tohoto časopisu si jistě vybaví nedávný rozhovor 
s tímto úřadujícím předsedou MCA (TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT 
GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 
2019), velmi erudovaným a nesporně respektovaným odborníkem na problematiku 
elektronických komunikací v rámci Unie a Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací  BEREC (The Body of European Regulators for 
Electronic Communications). Názory a zkušenosti jiných členských států EU jsou 
totiž nejen zajímavé a poučné, ale především inspirující a stimulující.

Zdeněk Vaníček

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti 
webových stránek a mobilních aplikací subjektů 

veřejného sektoru  
Jesmond Bugeja, výkonný ředitel a úřadující předseda 

Maltského komunikačního úřadu
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Směrnice o přístupnosti webových 
stránek
S ohledem na úmluvu UNCRPD se Evropská 
komise rozhodla přijmout další směrnici o sta-
novení norem, jejímž cílem je postavit Evropu do 
popředí dostupnosti internetových služeb. Výsled-
kem byla směrnice (EU) 2016/2102, běžně známá 
jako směrnice o přístupnosti webových stránek. 
Cílem směrnice o přístupnosti webových stránek, 
která je v platnosti od 22. prosince 2016, je zajistit 
lepší přístup k webovým stránkám a mobilním 
aplikacím subjektů veřejného sektoru pro všechny, 
včetně osob se zdravotním postižením. Pravidla, 
na nichž je směrnice založena, se opírají o práci 
Komise a zaměření na další rozvoj sociální a inklu-
zivní Evropské unie, jejímž cílem je umožnit všem 
Evropanům plně a aktivně se podílet na digitálním 
jednotném trhu a společnosti obecně.

Mezi hlavní charakteristiky směrnice o přístup-
nosti webových stránek patří:
•  Pokrytí webových stránek i mobilních aplikací 

subjektů veřejného sektoru - existuje několik 
výjimek včetně například provozovatelů vysílání, 
mapovacích služeb a živých přenosů;

•  Na základě známých průmyslových standardů, 
na které se mohou odkazovat vlastníci a vývojáři 
webových stránek a mobilních aplikací, zajis-
tit, aby jejich webové stránky a aplikace byly 
dostupnější;

•  Směrnice vyžaduje zveřejnění prohlášení o pří-
stupnosti webových stránek a mobilních aplikací 
s popisem dosažené úrovně přístupnosti a zdů-
razněním veškerého obsahu, který není dostupný, 
kromě jiného uvedením kontaktních informací 
týkajících se přístupu;

•  Směrnice stanoví, že webové stránky a mobilní 
aplikace nabízejí mechanismus zpětné vazby, 
která uživatelům umožňuje ohlásit problémy 
s přístupem, na které mohou narazit;

•  Směrnice zavádí povinnost pravidelného sledo-
vání webových stránek a mobilních aplikací veřej-
ného sektoru členskými státy, jejichž monitoro-
vání zahrnuje i přípravu zpráv. Tyto zprávy musí 
být následně poskytnuty Komisi a být zveřejněny.

Směrnice o přístupnosti webových stránek je 
součástí zastřešujícího podnětu iniciativ Evropské 
unie, konkrétně Evropského aktu přístupnosti.1 
Tento akt se týká širšího počtu produktů a služeb 
na vnitřním trhu, včetně elektronického obchodo-
vání, audiovizuálních mediálních služeb, elektro-
nických komunikací, elektronických knih, chytrých 
telefonů, bankovních služeb a dalších.

Aby se zjednodušilo přijetí směrnice o přístupnosti 
webových stránek v členských státech EU, Evrop-
ská komise rovněž přijala v roce 2018 dvě prová-
děcí směrnice k zajištění jednotnosti při zavádění 
směrnice o přístupnosti webových stránek. Pro-
váděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 zavedlo 
vzorové prohlášení o přístupnosti, které musí sub-
jekty veřejného sektoru dodržovat při navrhování 
a zveřejňování svých prohlášení o přístupnosti.2 
Na druhé straně prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2018/1524 stanoví metodiku monitorování a režim 
podávání zpráv, které musí členské státy přijmout.3 
Díky tomu je zajištěna úroveň jednotnosti prová-
dění směrnice o přístupnosti webových stránek 
a zároveň umožňuje členským státům zavádět 
další dodatky, pokud je požadují, při transpozici 
směrnice do svého vnitrostátního práva.

2  
Prováděcí rozhodnutí 

Komise (EU) 2018/1523 
ze dne 11. října 2018, 

kterým se stanoví 
vzorové prohlášení 

o přístupnosti v souladu 
se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2102 

o přístupnosti webových 
stránek a mobilních 

aplikací subjektů 
veřejného sektoru.

1  
Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 
2019/882 ze dne  

17. dubna 2019  
o požadavcích  

na přístupnost  
u výrobků a služeb.

3  
Prováděcí rozhodnutí 

Komise (EU) 2018/1524 
ze dne 11. října 2018, 

kterým se stanoví 
metodika sledování 

a ustanovení pro 
podávání zpráv členských 

států v souladu se 
směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2102 

o přístupnosti webových 
stránek a mobilních 

aplikací subjektů 
veřejného sektoru
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V roce 2018 Evropská komise zveřejnila další pro-
váděcí rozhodnutí o harmonizované normě, kterou 
subjekty veřejného sektoru mohou dodržovat, 
aby realizovaly směrnici o přístupnosti webových 
stránek. Tato norma je v současné době publiko-
vána jako norma EN 309 549 V2.1.2 a souhlasí 
s nejnovějšími pokyny pro přístupnost webového 
obsahu: WCAG 2.1 Level AA, publikované konsor-
ciem World Wide Web (W3C).

Navrhování přístupných webových 
stránek a mobilních aplikací
Při navrhování přístupných webových stránek 
nebo aplikací se zpravidla (a naštěstí) zvažuje 
jedna sada pokynů. Zde jsou pokyny pro přístup 
k webovému obsahu. První verze pokynů pro 
přístup k webovému obsahu (WCAG) byla vyvi-
nuta společností W3C a byla publikována v roce 
1999. Netřeba dodávat, že od této doby se webové 
stránky významně posunuly, a pokyny pro přístup 
k webovému obsahu byly odpovídajícím způsobem 
aktualizovány, aby bylo zajištěno, že udržují krok 
s měnící se technologií. Ve skutečnosti bylo druhé 
vydání pokynů pro přístup k webovému obsahu 
publikováno v roce 2008 a v roce 2018 byla 
vydána verze pokynů WCAG 2.1 zavádějící nová 
kritéria úspěchu pro určování přístupnosti. 

Pokyny se zaměřují na čtyři hlavní principy pří-
stupnosti webových stránek - viditelnost, ovlada-
telnost, srozumitelnost a robustnost. Pokyny se 
snaží potvrdit, zda jsou konkrétní webové stránky 
nebo aplikace přístupné, a tedy použitelné pro 
všechny lidi včetně osob se zdravotním postižením.

Výše uvedené čtyři principy jsou dále nahrazeny 
třemi úrovněmi shody, kterými jsou A, AA a AAA. 

Úroveň shody A 
Úroveň shody A se vztahuje k webovým stránkám, 
které splňují nejnižší úroveň shody podle pokynů 
WCAG verze 2.1. Úroveň shody A zpravidla vyža-
duje malý či nulový náklad a malý dopad na design 
webových stránek nebo aplikací. 

Příkladem úrovně shody A jsou gesta (ukazatelů) 
(kritérium 2.5.1). Od uživatelů se obvykle očekává, 
že budou provádět gesta, pokud například potře-
bují přetáhnout soubor ke konkrétnímu umístění 
souboru nebo potenciálně stiskem dvou prstů 
přiblížit objekt. Tato gesta předpokládají určitou 
úroveň jemných pohybových schopností, ale pro 
některé uživatele, kteří trpí zdravotním postižením, 
jako je roztroušená skleróza, může být jejich zvlád-
nutí velmi obtížné.

Kritérium gest (ukazatelů) v zásadě stanoví, že 
k obsahu lze přistupovat a pracovat s ním bez 
použití složitých gest ukazatele. Gesta pro více 
bodů a gesta s delší cestou musí proto mít také 
možnost použití jednoho bodu. Posuvníky napří-
klad obsahují šipky umožňující uživateli pohybovat 
posuvníkem jediným kliknutím. Netřeba dodávat, 
že to uživatelům usnadní používání rozhraní.

Úroveň shody AA
Soulad s úrovní AA je dalším krokem ve zvyšování 
úrovně dostupnosti, který webové stránky nebo 
aplikace potřebují, a je také minimální úrovní 
shody požadované podle pokynů pro přístupnost 
webových stránek. Na této úrovni se obvykle 
očekává, že úsilí o dosažení takové shody bude 
vyžadovat určité náklady a snahu a také určitý 
dopad na design webových stránek nebo aplikací. 
Pokyny pro zvyšování úrovně dostupnosti jsou 
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založeny na této úrovni shody prostřednictvím 
normy EN 309 549.

Příklad úrovně shody AA je obsah při přechodu 
myši nebo fokusu klávesnice (kritérium 1.4.13). 
Obsah při přechodu myši je široce používán na 
webových stránkách v takových oblastech, jako 
jsou popisky, které uživatelům zobrazují kontexto-
vou nápovědu, která provází objekt. Okamžitý pro-
blém s touto úrovní, zejména u osob se zdravotním 
postižením, spočívá v tom, že může být rušivý, 
a není snadno implementovatelný na menších 
dotykových zařízeních, při jejichž používání nemů-
žete fyzicky „kliknout“.

Kritérium 1.4.13 tak vynucuje pojem spouštění 
obsahu při přechodu alternativními prostředky, 
jako je například fokus klávesnice. Obsah při pře-
chodu musí být rovněž odmítnutelný, což uživa-
teli umožňuje uzavřít obsah snadným způsobem 
(například stisknutím klávesy Escape). 

Upgradování na úroveň shody AAA
Nejvyšší úroveň shody pokynů WCAG, kterou 
popíšeme, je úroveň shody AAA. Shoda úrovně 
AAA obvykle vyžaduje značné úsilí a dopad na 
návrh systému (i když je tento dopad značně 
snížen, pokud je webová stránka nebo aplikace 
navržena s ohledem na dostupnost hned na 
začátku).

Zvýšený kontrast (kritérium 1.4.6) je příkladem 
úrovně shody AAA. Lidé se sníženým viděním mají 
obvykle tendenci pochopit text nebo textové obrázky 
založené na podobných barvách v popředí a pozadí. 
Normálně není dostatečný rozdíl mezi barvou textu 
v popředí a barvou pozadí, na níž je uvedený text 
založen, aby byl takový text snadno srozumitelný.

Kritérium rozšířeného kontrastu stanoví, že jakýkoli 
text musí mít kontrastní poměr alespoň 7:1. Tento 
poměr zajistí, že text bude čitelný, protože poskytne 
dostatečný kontrast mezi textem a jeho pozadím.

Je důležité si uvědomit, že i když obsah splňuje 
nejvyšší úroveň shody AAA, nemusí být stále 
přístupný všem uživatelům. Pokyny však stanoví 
společný základ, na němž lze relativně snadno 
hodnotit webové stránky a mobilní aplikace.

Dostupnost pro všechny osoby
Přístupnost webových stránek je přístup k designu 
webových stránek a aplikací, který je užitečný pro 
kohokoli bez ohledu na zdravotní postižení. Když 
Sir Tim Berners-Lee vynalezl v osmdesátých letech 
síť World Wide Web, už předpokládal internet, 
který je přístupný všem. Ve skutečnosti je citován 
takto: „Síla webu spočívá v jeho univerzálnosti. Pří-
stup pro všechny bez ohledu na zdravotní postižení 
je základním aspektem.“ Směrnice o přístupnosti 
webových stránek může tuto vizi přiblížit realitě!

 
„Síla webu 
spočívá v jeho 
univerzálnosti. 
Přístup pro 
všechny bez 
ohledu na 
zdravotní 
postižení je 
základním 
aspektem.“
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Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale 
poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro 
udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který 
spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti 
s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která 
představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek 
na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Jak se rozvíjí a budou rozvíjet její aktivity zaměřené na ob-
last digitální transformace ekonomiky, které v ČR oficiálně 
odstartovaly začátkem února 2020? 

Tento projekt BCO Česká republika považujeme za jeden ze 
zásadních kroků k akceleraci výstavby sítí vysokorychlost-
ního internetu. Projekt jsem schválil na konci roku 2019, 
ale přípravy probíhaly už v minulém roce, tedy už nyní se 
projekt úspěšně rozbíhá.

O co se přesně jedná? Projekt má jednak centrální úroveň, 
která řeší průřezové bariéry výstavby sítí vysokorychlostního 
internetu centrály a jednak, a to je důležité, má síť územních 
koordinátorů pro vysokorychlostní sítě, kteří budou v každém 
kraji pomáhat starostům, ředitelům škol, knihoven a dalším 
v tom, aby dosáhli nejefektivnějšího řešení zavedení vyso-
korychlostního internetu. Co to znamená prakticky? Víme 
například, že pro zavádění optických kabelů znamenají největší 
náklad výkopové práce. Proto bývá efektivní spojit zavedení 

BCO a legislativa jsou 
významnými nástroji udržitelnosti

Rozhovor s Petrem Očkem,  
náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR

Rozhovory Petra Beneše
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optické sítě například s výstavbou kanalizace v obci. 
Ale starosta obce může mít reálnou obavu, zda 
neporuší pravidla dotační podpory či jiná, když tyto 
dvě investiční akce spojí. A právě zde může například 
přijít regionální koordinátor BCO, aby starostovi 
pomohl nalézt řešení, které bude zcela v pořádku. 
Těch příkladů je ale samozřejmě možná celá řada, 
včetně řešení služebností u věcných břemen, jed-
nání s možnými dodavateli, poskytování informací 
o dostupnosti připojení, podpora v dotačních progra-
mech, a mnohé další.

Aktivity BCO tedy budou zaměřeny především na 
podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do 
rozvoje vysokorychlostních sítí, dále na poskytování 
poradenství a expertní pomoci samosprávám obcí, 
podnikatelským subjektům, socioekonomickým 
aktérům; a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje 
vysokorychlostních sítí a v neposlední řadě bude 
mít BCO za úlohu podporu agregace poptávky po 
vysokorychlostních digitálních službách.

Jaká bude úloha BCO v podpoře uvážlivého rozvo-
je mobilních technologií 5G?

V souladu s rozvíjením projektu BCO Ministerstvo 
průmyslu a obchodu dlouhodobě rozvíjí aktivity, 
jak na celém území státu organizačně, legisla-
tivně a finančně usnadnit, zjednodušit a urychlit 
výstavbu vysokorychlostních sítí tak, aby v kom-
plikovaném právním prostředí nedocházelo k zao-
stávání za současným světovým trendem v oblasti 
zavádění sítí a služeb elektronických komunikací. 

Sítě 5G a jejich rozvoj představují celosvě-
tový fenomén, který je založen na konvergenci 
pevných sítí a bezdrátových vysokorychlostních 
technologií. Tyto spolehlivé vysokokapacitní 
sítě zajišťující nízkou latenci umožňují plošnou 
dostupnost služeb, efektivnější komunikaci 
s pohybujícími se objekty a mobilní připojení 
v pevném místě, kdekoliv je to účelné. Podpora 
výstavby sítí vysokorychlostního internetu ze 
strany BCO tak samozřejmě napomáhá i rychlej-
šímu rozvoji sítí 5G.

Je širokopásmový přístup ke službám Internetu 
skutečně tak „osudový“ pro další socio-ekonomic-
ký rozvoj lidské společnosti?

Česká republika chce být inovačním lídrem a toho 
dosáhneme jen tehdy, využijeme-li příležitostí, 
které přináší digitální ekonomika a společnost. 
Tam směřují také klíčové vládní koncepce, zejména 
Inovační strategie 2019-2030 a Digitální Česko. 
Kvalitní digitální infrastruktura je základní podmín-

kou rozvoje digitální ekonomiky, proto považujeme 
naše kroky k rozvoji výstavby vysokorychlostního 
internetu za prioritní.

To se týká i rozvoje sítí 5G. Specifikace sítí 5G 
jsou navrhovány s cílem uspokojit potřeby celých 
odvětví. Počty bezdrátově připojených zařízení 
zásadním způsobem narostou o nejrůznější čidla 
a regulační prvky. Předpokládá se, že na jednoho 
uživatele připadnou až stovky takových zařízení, 
přičemž pouze jedním z nich bude chytrý telefon. 

Objemy dat, které mají být přenášeny sítěmi 5G, 
znamenají zásadní zvýšení nároků i na pokrytí území 
státu sítěmi založenými převážně na optických vlák-
nech. Výchozí pojetí sítí 5G jako rádiové komunikace 
se tím podstatně rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám 
konkrétních uživatelů. I samotná konfigurace sítí 
se bude přizpůsobovat jejich potřebám. Takové 
sítě mohou zajistit dosažení nízkého zpoždění (tj. 
vysokou rychlost odezvy), splňovat požadavky na 
vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosu apod.

Vraťme se ke zmíněné koexistenci dvou resortů 
kritických pro každou ekonomiku – průmyslovou 
výrobu a dopravu, jaké možnosti přináší Vaše 
kompetence vlivu na oba rezorty v době digitální 
transformace?

Vidím tady mnoho synergií. Když si vezmeme 
například téma propojené a autonomní mobility, 
tak to je téma, kde se potkávají gesce obou resortů. 
Příkladem je náš projekt 5G koridoru Praha-Mni-
chov, který sice iniciovalo ministerstvo průmyslu 
a obchodu, ale je spojen i s agendami ministerstva 
dopravy, které je například hybatelem projektu 
C-ROADS, který řeší komunikaci vozidel právě třeba 
i ve spolupráci s Bavorskem. Synergie vidíme napří-
klad i v oblasti vesmírných technologií, satelitní 
komunikace či telematiky. Zajímavé synergie budou 
předpokládám také v samotné výstavbě sítí vyso-
korychlostního internetu, kde v rámci našich aktivit 
řešíme koordinaci s výstavbou a rekonstrukcemi 
dopravních staveb a užší spolupráce obou resortů 
v tom může výrazně napomoci.

Výroční konference úřadů BCO Evropské komise 
v závěru minulého roku se výrazně soustředila 
také na významné aplikace širokopásmové digitál-
ní komunikace a IoT v sektoru zemědělství. Nevy-
tvoří digitální transformace směrem k celoplošné 
evropské širokopásmové síti nakonec v každé zemi 
jeden super-rezort s jedním „superministrem“?

To si úplně nemyslím. Faktem je, že problema-
tika rozvoje digitální infrastruktury a digitální 
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ekonomiky je průřezová a potřebná pro další roz-
voj naší společnosti. Je to výzva pro celou veřej-
nou správu a taky pro podnikatelské subjekty 
a občany. Důležitá je účinná koordinace digitál-
ních témat, která je dnes zajištěna prostřednic-
tvím implementace koncepce Digitální Česko 
pod vedením vládního zmocněnce Vladimíra 
Dzurilly. Významnou roli v implementaci kon-
cepce hraje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a s Vladimírem Dzurillou úzce spolupracujeme 
prakticky na denní bázi.

Samozřejmě se budou rozvíjet i vertikální apli-
kace, včetně Vámi zmíněného zemědělství. Na 
nové přístupy se zaměřuje Smart Agriculture 
(chytré zemědělství), které představuje země-
dělství, potravinářství a lesnictví, zahrnující 
udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou 
precizních postupů, udržitelnou zemědělskou 
produkci při snižujících se dopadech na životní 
prostředí a klima a produkci kvalitních a bezpeč-
ných potravin.

V oblasti Smart Agriculture umožní nové techno-
logie jako umělá inteligence, robotika, blockchain, 
internet věcí, vysoce výkonná výpočetní technika 
a rychlé vysokorychlostní připojení hlubokou 
transformaci zahrnující možnosti monitoringu, 
automatizace, sledování a analýzy zemědělských 
a průmyslových operací. I tyto aplikace vyžadují 
rozvinutou digitální infrastrukturu a i zde jejímu 
rozvoji může napomoci mj. projekt Broadband 
Competence Office.

V této chvíli se k rozhovoru připojuje se 
svými otázkami zaměřenými na proble-
matiku legislativy, která je nezbytným 
nástrojem udržitelnosti každé fungující 
ekonomiky, Zdeněk Vaníček, odborník 
zabývající se právními předpisy souvi-
sejícími se zákonem o elektronických 
komunikacích:

Návrh nařízení o soukromí a elektronických komu-
nikacích představila Evropská komise v lednu 2017. 
Klade si za cíl zajistit dostatečnou úroveň ochrany 
koncových uživatelů v oblasti elektronických 
komunikací, která od doby přijetí původní směrnice 
doznala značného vývoje. Komise se pokusila změ-
nou formy právního nástroje přiblížit již účinnému 
GDPR, vůči kterému je ePR v řadě scénářů speci-
álním předpisem. Tento vztah však skýtá i značná 
úskalí – zatímco GDPR se uplatní pouze na osobní 
údaje (fyzických osob), ePR je nutné aplikovat také 
na obsah elektronické komunikace a metadata 
spojená s jeho přenosem, tedy širší konstrukty 
než osobní údaj, a dále i na jejich přenos ve vztahu 
k právnickým osobám.

Podle názoru Komise současná směrnice o soukro-
mí a elektronických zařízeních nedokázala účinně 
posílit postavení koncových uživatelů. Nařízení 
má proto podle návrhu Komise zajišťovat ochranu 
základních práv a svobod, zejména respektování 
soukromého života, důvěrný charakter sdělení 
a ochranu osobních údajů v odvětví elektronických 
komunikací, zároveň ale volný pohyb dat v Unii; 
není to ale protichůdný záměr?

Záměry jsou pochopitelně do značné míry proti-
chůdné. Proto se právě členské státy snaží v rámci 
projednávání zejména na pracovní úrovni o co 
nejlepší vyvážení výsledného textu. Naše debata 
se přitom neodehrává pouze na úrovni zástupců 
státní správy, spolu s dalšími dotčenými úřady 
a ministerstvy, ale i v úzké spolupráci se zástupci 
hospodářských a sociálních partnerů. 

Soukromí je jedním ze základních práv zakot-
vených v Listině základních práv Evropské unie, 
proto je nutné hledat způsob, jak toto právo 
naplnit v duchu existujících judikatur, a současně 
celou úpravu vyvážit tak, aby reálně nebránila 
proudění dat.

Totéž platí, pokud jde o přípravu nových právních 
předpisů. Například již přes tři roky starý návrh 
nařízení o soukromí a elektronických komunika-
cích, které projednává již sedmé (!) předsednictví 
Rady EU, evidentně pro své zjevné právní vady 
a nesoulad s evropským kodexem pro elektronické 
komunikace řada členských států EU nepodporu-
je, ne-li přímo odmítá. Na kterou stranu se postaví 
Česká republika?

Česká republika je v jednáních jeden z nejaktivněj-
ších států, který na konkrétní obtíže od počátku 
upozorňoval. Současně je také velice aktivní ve 
smyslu nových návrhů a snah o nalezení konstruk-
tivního řešení přijatelného pro členské státy EU. 

Proto se dlouhodobě kloníme na stranu vyvá-
ženého řešení, které přinese nezpochybnitelné 
výhody pro všechny zúčastněné subjekty – uživa-
tele i podnikatele.

Jaké má v kontextu všech těchto otevřených otá-
zek MPO představy, pokud jde o přípravu předsed-
nictví ČR v Radě EU v druhé polovině 2022?

Základní rámec agendy předsednictví bude do jisté 
míry ovlivněn dlouhodobými koncepčními dokumenty 
EU a „zděděnou“ agendou z předchozího období. Před-
sedající země určuje, jaké legislativní návrhy, jakým 
tempem a jakým směrem se budou projednávat. 
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Příprava programového rámce předsednictví vyža-
duje úzkou spolupráci jak s unijními institucemi 
(zejména Evropskou komisí, Generálním sekretari-
átem Rady a Evropským parlamentem), tak s Fran-
cií a Švédskem v rámci předsednického tria.

Proto je poměrně obtížné předjímat, zda toto téma 
vůbec ještě za dva roky „bude na stole“. Nicméně 
pokud ano, není důvod výše zmíněné základní 
postoje České republiky nějak zásadně měnit, cíl je 
nastaven jednoznačně. 

Je však nutné mít na paměti, že předsednický stát 
má značně ztíženou pozici při prosazování vlast-
ních postojů. Jeho hlavní role spočívá v mediaci 
a hledání kompromisů ve „službě“ pro ostatní 
členské státy, které se jednání účastní. 

Nepovažujete aktivity Evropské Komise 
v oblasti broadbandu spíše za byrokratické 
a v reálném životě za zbytečné? Beru v potaz 
starší projekty jako byly miliardy do budování 
vysokorychlostních sítí v ekonomicky slabých 
oblastech nebo aktivity v usnadnění a zlevně-
ní výstavby sítí elektronických komunikací, 

v podstatě žádné skutečné přínosy tyto akce 
neměly. 

Tato otázka směšuje dvě ze své podstaty 
poměrně rozdílné záležitosti. Na jedné straně 
jde o politickou – až lidskoprávní – věc ochrany 
soukromí a jeho vyvážení s oprávněnými a opod-
statněnými potřebami podniků tak, aby moderní 
služby vůbec mohly být smysluplně poskyto-
vány. A na druhé straně zmiňujete poměrně 
technickou věc, celkem úzce zaměřenou na 
finanční a dotační nástroje, které se potýkají 
zase s trochu jiným druhem překážek a s realitou 
jejich využití.

Obecně sice můžeme považovat Evropskou unii za 
institut poněkud příliš byrokratický a těžkopádný. 
Ale právě v otázkách, které jsou společné a vyža-
dují společné úsilí pro dobré fungování moderního 
hospodářství, jde o jedinečnou platformu, jejímž 
prostřednictvím je možné vzájemně využít dílčích 
zkušeností a synergických efektů pro dosažení 
společných cílů. A jedním z nich je právě i vysoká 
kvalita ochrany soukromí v elektronických komuni-
kacích, proto není vhodné tuto aktivitu odsuzovat 
jako zbytečnou pro reálný život.

Sdělujeme Vám velmi smutnou zprávu, že v neděli 15. března po krátké nemoci 
nečekaně zemřel náš spolupracovník pan Alois Kolář.

Pan Alois Kolář se prakticky po celou dobu své pracovní činnosti pohyboval 
v oblasti telekomunikací, kde zastával řadu činností na různých úrovních, včetně 
funkcí řídících, a to např. ve společnostech Telekomunikační montáže Praha, a.s., 
Vegacom, a.s. a naposledy až do svého skonu ve společnosti SITEL, spol. s r.o.

Čest jeho památce.
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V předešlém čísle tohoto odborného časopisu (číslo 4/2019, str. 22–25, vyšlo 17. 
prosince 2019) jsme uveřejnili článek „Britští labouristé slibují, že zajistí všem do 
roku 2030 širokopásmové připojení zdarma“, který se v souvislosti s předčasnými 
volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zabýval 
jedním bodem volebního manifestu hlavní opoziční strany – Labour Party (ali-
ance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů), jímž měl být 
novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Labou-
risté, kteří ovšem ve volbách 12. prosince 2019 utrpěli katastrofální porážku, sli-
bovali, že zajistí všem do roku 2030 zdarma širokopásmové připojení. Provozní 
náklady veřejné FTTH sítě hodlali pokrýt zdaněním nadnárodních společností, 
včetně technologických gigantů. Plán měl „zajistit vznik pracovních míst, vyřešit 

Robustní podpora investic  
do širokopásmových vláken – britský 
regulátor OFCOM představuje  
své plány

Zdeněk Vaníček

„Odstraňujeme zbývající překážky investic a podporujeme hospodářskou  
soutěž, aby společnosti mohly budovat sítě, které zavedou Spojené království  

do digitálního rychlého pruhu.“
Jonathan Oxley, dočasný výkonný ředitel OFCOM
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1  
OFCOM (Office of 

Communications) je 
regulátorem komuni-

kačních služeb v Británii, 
které „každý den lidé 

používají a na které se 
spoléhají“. Dbá na to, 

aby lidé měli co nejlepší 
z jejich širokopásmového 
připojení, domácího tele-
fonu a mobilních služeb, 
stejně jako ze sledování 
televize a poslechu roz-

hlasových stanic. Dohlíží 
na univerzální poštovní 
služby, což znamená, že 

společnost Royal Mail 
musí doručovat a sbírat 
dopisy šest dní v týdnu 

a zásilky pět dní v týdnu 
za dostupnou a jednot-

nou cenu po celé Británii. 
Povinnosti OFCOM 
pocházejí ze zákona 

britského Parlamentu 
(the Communications 

Act 2003). Prioritou je 
postarat se o všechny 
zákazníky a dosahuje 
toho podporou kon-

kurence mezi společ-
nostmi, které reguluje.

Základní východisko plánu OFCOM
Ve svém tiskovém prohlášení z 8. ledna 2020 
OFCOM uvedl, že stanoví podmínky, „které pomo-
hou přivést do země optické vlákno na celostátní 
úrovni“. Hodlá toho dosáhnout zlepšením obchod-
ních podmínek pro investice do této infrastruk-
tury a ochranou zákazníků před vysokými cenami 
a podporou procesu uzavírání stárnoucí měděné 
sítě ve Spojeném království, v souvislosti s výstav-
bou nové a moderní komunikační infrastruktury. 
Domácnosti a podniky v zemi i mimo ni budou mít 
prospěch z mnohem rychlejšího a spolehlivějšího 
širokopásmového připojení na základě hlavních 
návrhů, které OFCOM představil. Regulátor argu-
mentuje tím, že vzhledem k zrychlující se poptávce 
po internetových datech je třeba přesvědčivě 
vylepšit a zdokonalit komunikační infrastrukturu 
po celém území Spojeného království. Vysokorych-
lostní širokopásmová připojení mohou poskytovat 
mnohem vyšší rychlosti, než je tomu u měděného 
vlákna, až k úrovni 1 gigabitu za sekundu. Jsou také 
až pětkrát spolehlivější a jeví se méně pravděpo-
dobné, že se zpomalí, když je používá mnoho lidí 
současně.2 OFCOM navrhuje novou, flexibilní regu-
laci, která pomůže podpořit budoucnost plných 
vláken pro celé území Spojeného království, včetně 
odloučených oblastí. 

Volba sítí přinesla lidem významné výhody, jako 
jsou inovace, lepší služby a konkurenceschopné 
ceny. Již v roce 2017 OFCOM stanovil řadu pro-
investičních opatření, která nastartovala zavá-
dění plného vlákna celou řadou společností, jež 
poskytují rozsah širokopásmových služeb. Od té 
doby se pokrytí plným vláknem v Británii ztrojná-
sobilo. V březnu 2017 OFCOM zveřejnil návrhy na 
regulaci BT (BT Group plc)3 v letech 2018 až 2021. 
Následně několik širokopásmových společností 
oznámilo plány na investice do širokopásmového 
připojení. Plné pokrytí vlákny pak mezi rokem 2017 
a 2019 vzrostlo z 3% na 10%, třebaže jen z malé 
základny. Průměrné měsíční využití datových 
služeb v domácnostech se za stejné období zvýšilo 
z 190 GB na 315 GB. Nyní hodlá OFCOM stavět 
na této dynamice a předkládá návrhy, které ovlivní 
obchodní důvody pro nové investice do optických 
vláken – jak pro města, tak pro vesnice. Příští rok 
plánuje změnit regulaci pro různé části země, 
což – ve spojení s plánovaným vládním financová-
ním venkovských oblastí ve výši 5 miliard GBP – 
pomůže zajistit, aby nikdo nezůstával pozadu. 

Návrhy z 8. ledna 2020 jsou součástí revize velko-
obchodních telekomunikací používaných pro rezi-
denční a obchodní služby v Británii. Ta mapuje, jak 
bude OFCOM regulovat BT pro období od dubna 
2021 do března 2026.

Podpora konkurence a investic
Zaměření na podporu hospodářské soutěže 
v oblasti širokopásmových sítí pomohlo zvýšit 
pokrytí optickým vláknem v Británii. OFCOM zajis-
til pro soutěžitele společnosti BT levnější, rychlejší 
a snazší pokládku kabelů optických vláken tím, že 
jim poskytl lepší a levnější přístup k podzemním 
vedením a stožárům provozovaným společností 
Openreach.4 Několik firem to nyní využívá k pro-
pojení tisíců nemovitostí, aniž by musely kopat 
ulice několikrát. Více než 80 společností nyní hledá 
cesty k použití telegrafních stožárů a podzemních 
potrubí společnosti Openreach pro pokládku 
nových vláken. Mezi nimi nyní konkurenční posky-
tovatelé plánují použít přes 40 tisíc stožárů a 5 
tisíc km potrubí. OFCOM nyní navrhuje, že doplní 
tuto strategii čtyřbodovým plánem na podporu 
konkurenceschopných investic do optických sítí. 
V souvislosti s tím OFCOM také stanovil postup, 
který lidem usnadní přechod mezi různými široko-
pásmovými sítěmi.

Plán na podporu konkurenceschopných 
investic do optických sítí
Čtyřbodový plán OFCOM na podporu konkuren-
ceschopných investic do optických sítí se bude 
skládat z těchto částí:

1.  Zlepšení obchodního případu pro investice 
do optických vláken: Ve více městských 
oblastech, kde je pravděpodobné, že bude 
existovat výběr sítí, stanoví velkoobchodní 
ceny Openreach způsobem, který podporuje 
hospodářskou soutěž v nových sítích, jakož 
i investice Openreach – tím, že poskytne 
příležitost dosáhnout spravedlivého výnosu. 
V těchto oblastech OFCOM navrhuje, aby 
velkoobchodní cena Openreach zpoplatňo-
vala maloobchodní poskytovatele za svou 
vysokorychlostní širokopásmovou službu na 
vstupní úrovni (40 Mbit/s), s omezením výší 
inflace. To vyplývá z výrazného snížení, který 
byl u tohoto produktu proveden po revizi v roce 
2018, a stále poskytuje rezervu na investice do 
vláken, protože náklady na výstavbu klesají. 

regionální nerovnost a zlepšit kvalitu života v rámci této mise propojující zemi.“
 Počátkem tohoto roku představil realističtější plán britský regulátor komu-
nikačních služeb OFCOM1. Bude proto správné jej v rámci možností objektivního 
porovnání obou koncepcí blíže popsat.

2  
„Plným vláknem“ – ‘fibre 

to the premises’ – 
OFCOM rozumí formu 

ultrarychlého široko-
pásmového připojení, 
které používá kabely 

z optických vláken po 
celou cestu od ústředny 

až k domovům lidí, bez 
použití mědi.

3  
BT Group plc je regis-

trovanou holdingovou 
společností skupiny BT, 

která poskytuje řešení 
komunikačních služeb 
a obsluhuje zákazníky 

ve více než 180 zemích. 
British Telecommunica-

tions plc (BT) je 100% 
dceřinou společností 

BT Group plc a zahrnuje 
prakticky všechny pod-
niky a aktiva BT Group. 

BT Group plc je kótována 
na londýnské burze.

4  
Openreach Limited 
provozuje britskou 

digitální síť. Propojuje 
domy, školy, nemocnice, 

knihovny, podniky – 
velké i malé, rozhlasové 

a televizní společnosti 
a svět. Jejím posláním je 

budovat nejlepší možnou 
síť s nejvyšší kvalitou
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Plné vlákno je stále rychlejší a spolehlivější 
než širokopásmové připojení založené na mědi. 
OFCOM navrhuje, aby společnost Openreach 
mohla účtovat malou prémii za regulované 
produkty, pokud jsou dodávány z plných vlá-
ken, což pomůže danému obchodnímu případu. 
Nejrychlejší optické služby by zůstaly osvobo-
zeny od regulace cen, aby podpořily investiční 
soutěž mezi výrobci sítí. Umožnění cenové fle-
xibility Openreach u nejrychlejších širokopás-
mových produktů umožní investovat výnosně 
do plného vlákna. Rovněž dává konkurenčním 
operátorům příležitost soutěžit s Openreach 
o cenu. Schopnost sítí zvyšovat velkoobchodní 
ceny je omezena ochotou lidí považovat za 
alternativu levnější službu – například u balíčku 
40 Mbit/s.

2.  Ochrana zákazníků a řízení konkurence: OFCOM 
zajistí, aby lidé měli stále přístup k dostupnému 
širokopásmovému připojení stanovením vel-
koobchodních poplatků Openreach na poma-
lejší širokopásmové služby prostřednictvím 
měděné infrastruktury. Aby se zabránilo tomu, 
že Openreach bude narušovat hospodářskou 
soutěž, omezí se nabídka slev, které by mohly 
potlačit investice jeho konkurentů.

3.  Zapojení venkovských oblastí do rychlého 
pruhu: V řídce osídlených venkovských oblas-
tech, kde není šance na výstavbu více sítí, 
OFCOM plánuje podpořit investice společnosti 
Openreach – jediného operátora s rozsáhlou 
venkovskou sítí. Umožnil by Openreach získat 
zpět investiční náklady napříč velkoobchod-
ními cenami širšího spektra služeb a snížit tak 
riziko svých investic. Pokud společnost BT 
poskytne pevný závazek vybudovat vlákno 
v těchto částech země, může tyto náklady 
zahrnout do svých cen předem. Pokud tomu 
tak není, OFCOM by povolil získat zpět tyto 
náklady poté, co se uloží nové vlákno. Veřejné 
financování bude také zásadní při propojování 
venkovských oblastí. Vláda Spojeného království 
plánuje investovat 5 miliard GBP, aby dosáhla 
nejnáročnějších 20% území Spojeného králov-
ství; OFCOM úzce s vládou spolupracuje na 
realizaci jejích záměrů.

4.  Uzavření měděné sítě: OFCOM si uvědomuje, 
že Openreach musí ukončit užívání stárnoucích 
měděných drátů, takže nebude vynakládat zby-
tečné náklady na provoz dvou paralelních sítí. 
Plánuje odstranit regulaci na měděných produk-
tech Openreach v oblastech, kde je vybudováno 
plné vlákno. To podpoří Openreach při přechodu 
zákazníků na služby prostřednictvím nových 
optických sítí. Během tohoto přechodu bude 

OFCOM také chránit zákazníky tím, že převede 
svou regulaci – včetně cenové ochrany – z mědi 
na nové optické služby.

Tyto plány pomohou podpořit plnohodnotnou 
budoucnost pro celou zemi. OFCOM odstraňuje 
zbývající překážky investic a podporuje hospodář-
skou soutěž, aby společnosti mohly budovat sítě, 
které zavedou Spojené království do „digitálního 
rychlého pruhu“. Vysokorychlostní širokopásmové 
připojení je mnohem rychlejší a spolehlivější. Je 
nezbytné, aby lidé a podniky kdekoli – ať už ve 
venkovských oblastech, menších městech – mohli 
využívat těchto výhod a aby společnosti měly 
správné pobídky k rychlému zavádění plného 
vlákna do všech částí Británie.

Podpora 5G a podnikání
OFCOM v rámci svých záměrů také stanovil, jakou 
cestou má v úmyslu regulovat „pronajaté linky“ 
Openreach – vysokorychlostní připojení využívaná 
velkými organizacemi, které rovněž tvoří datové 
dálnice britských mobilních a širokopásmových 
sítí. Podobně jako v případě přístupu k široko-
pásmovému připojení plánuje změnit regulaci 
v závislosti na úrovni současné nebo potenciální 
konkurence v dané oblasti. To by znamenalo, že by 
Openreach musel společnostem poskytovat pří-
stup k jejich „tmavým vláknům“ – kabelům „nasví-
ceným“ konkurenty – v nesoutěžních oblastech za 
cenu, která odráží jeho náklady. To by významně 
snížilo náklady pro mobilní operátory při zavádění 
jejich nových 5G sítí.

Konzultace OFCOM skončí 1. dubna 2020 a své 
rozhodnutí zveřejní začátkem roku 2021, než vyprší 
platnost stávajících pravidel v dubnu 2021. Aby 
zajistil, že Openreach poskytuje takovou kvalitu 
služeb, kterou zákazníci potřebují, také navrhl 
zachování stávajících přísných pravidel, jak rychle 
se musí provádět opravy a instalace. Stačí pozna-
menat, že na první pohled nejde o „denacionali-
zaci“ ničeho a rozumně se uznává, že problémy, 
které je třeba vyřešit, nejsou všude stejné. Proto 
se navrhuje několik různých opatření za několika 
různých okolností.

Konkurence se nevzdává
Na první pohled se zdá, že odstranění cenové regu-
lace z měděné infrastruktury a zároveň zavedení 
cenové regulace na vlákno je chytrým nápadem 
a ponechává se společnosti BT Openreach, aby 
rozhodla, kdy už nebude moci z existující měděné 
infrastruktury těžit další užitek. Nepřekvapilo 
by však to, kdyby se zjistilo, že si noví účast-
níci začnou zanedlouho opět stěžovat. Existuje 
totiž spíše naivní přesvědčení, že zpoždění, která 
vznikají, když mnoho lidí používá širokopásmové 

 služeb a zajistit, aby se 
mohli připojit všichni 
v Británii. Jde o 100% 
dceřinou společnost BT 
Group a jejími zákaz-
níky jsou poskytovatelé 
komunikací, kteří dodá-
vají telefonní, široko-
pásmové a ethernetové 
služby domácnostem 
a podnikům. Provozuje 
britskou digitální síť, 
kterou spojují domy, sto-
žáry mobilních telefonů, 
školy, obchody, banky, 
nemocnice, knihovny, 
rozhlasové stanice, vlády 
a podniky – velké i malé – 
se světem. Posláním 
Openreach Limited je 
budovat nejlepší možnou 
síť s nejvyšší kvalitou 
služeb a zajistit, aby se 
mohli připojit všichni 
v Británii, obyvatelé 
a podniky.
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5  
Virgin Media Limited 
je britská společnost 
poskytující telefonní, 

televizní a internetové 
služby v Británii. Od roku 

2013 je Virgin Media 
dceřinou společností 
mezinárodní televizní 

a telekomunikační 
společnosti Liberty 

Global plc. Společnost 
byla dříve kótována na 
burze NASDAQ Stock 

London a London Stock 
Exchange. Virgin Media 
není sesterskou společ-

ností Virgin Mobile USA, 
která je ve vlastnictví 

Sprint Corporation.  
Společnost byla založena 
v březnu 2006 sloučením 

NTL a Telewest, čímž 
vznikl NTL: Telewest. 

V červenci 2006 zakou-
pila společnost Virgin 
Mobile UK a vytvořila 
první mediální společ-
nost „quadruple-play“ 

v Británii nabízející 
televizní, internetové, 

mobilní telefony a pevné 
telefonní linky. V listo-
padu 2006 společnost 

podepsala dohodu 
o licenci na značku 

Virgin pro kombinovaný 
obchod. Všechny spotře-

bitelské služby společ-
nosti byly přejmenovány 

pod jménem Virgin 
Media v únoru 2007. 
Virgin Media vlastní 

a provozuje svou vlastní 
optickou kabelovou síť 
v Británii, ačkoliv jejich 
optická síť v současné 

době nedosahuje zákaz-
nických prostor, spíše se 

připojuje k pouličnímu 
kabinetu (tzv. Fiber to 

the Cabinet nebo FTTC). 
Virgin Media soutěží 

především v širokopás-
movém připojení se spo-
lečnostmi Sky, BT Group 
a TalkTalk a v mobilních 

zařízeních s EE, O2, 
Vodafone a Three.

připojení současně, budou odstraněna nahrazením 
mědi vláknem. Jonathan Oxley, dočasný výkonný 
ředitel OFCOM, upozorňuje na zjednodušený 
pohled na to, jak fungují digitální služby, a varuje, 
že brzy uslyšíme „o jiných úzkých hrdlech“.

Ani konkurence ale nespí. Společnost Virgin Media5 
loni v červenci veřejně oznámila plány, že nabídne 
gigabitovou internetovou službu téměř 15 mili-
onům britských domácností. Telekomunikační 
společnost Liberty Global slibuje, že jeho síť nové 
generace bude plně zavedena do konce roku 2021, 
čímž se stane největším a nejrychleji dostupným 
poskytovatelem gigabitového připojení domác-
ností v Británii. Virgin Media „hodí rukavici BT 
a těm, kteří používají infrastrukturu Openreach“ 
(tvrdí se ve zprávě společnosti z července 2019). 
Zavádění mělo být zahájeno počínaje Southamp-
tonem, kde první zákazníci, kteří tyto rychlosti tes-
tují, již byli připojeni. Předpokládalo, že do konce 
roku 2019 mělo mít více než milion lidí přístup 
k širokopásmovým službám o rychlosti 1 Gb/s.

V souvislosti s těmito ambiciózními záměry své spo-
lečnosti řekl Lutz Schüler, generální ředitel Virgin 
Media: „Je to obrovský digitální skok vpřed v Británii. 
Virgin Media je po mnoho let bezkonkurenčním líd-
rem v rychlosti. Velmi brzy, poprvé v historii, budou 
miliony lidí po celé zemi moci zažít hyper rychlé 
a spolehlivé gigabitové připojení k internetu díky 
nejnovější technologii a síle naší sítě.“6 

OFCOM závazek společnosti Virgin Media investo-
vat do své sítě a poskytovat gigabitovým rychlos-
tem dalším milionům domácností uvítal. Prohlásil, 
že „závod o zavádění služeb ultrarychlých rychlostí 
pro lidi a podniky po celé Británii skutečně nabírá 
tempo.“ Generální ředitel společnosti Openreach 
zareagoval slovy: „Je skvělé vidět to, jak ostatní 
pracují na modernizaci stávajících sítí, ale jedině 
technologie úplného vlákna do budov může zajistit 
budoucí připojení, které Spojené království potře-
buje. Každý týden zpřístupňujeme širokopásmové 
připojení pro 20 tisíc domácností a firem a máme 

ambice, abychom vládě pomohli zmodernizovat 
komunikační sítě v celé zemi.“

Jako další důkaz své inovace v sítích a vedení širo-
kopásmového připojení, začala společnost Virgin 
Media zkoušet nejrychlejší domácí širokopásmové 
připojení v Británii s plným vláknovým připojením 
nabízejícím rychlosti více než 8 Gb/s do domů 
v oblasti Cambridge. Zkouška využila technologii 
EPON (Ethernet Passive Optical Network), globální 
síťový standard point-to-point. Další podrobnosti 
o dalších „gigabitových městech“ obsluhovaných 
společností Virgin Media, dostupnosti a cenách 
budou zveřejněny v následujících měsících.7

Shrnutí
Jednou větou: žádná nevýhodná veřejná nebo státní 
podpora. Británie se snaží zavádět nejmodernější 
komunikační sítě a služby prostřednictvím promy-
šlené státní politiky a ničím nenarušované hos-
podářské soutěže, v níž není místo pro neúčelné 
či jednostranné státní zásahy v podobě veřejné 
podpory či zvýhodňování některých soutěžitelů. 
Z toho lze již nyní učinit tyto závěry: 1. „Že to 
zkrátka jde“; 2. Odchod Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
bude mít negativní vliv na spolupráci v rámci Unie 
a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací BEREC (The Body of 
European Regulators for Electronic Communicati-
ons), v období velmi náročných plánů EU v oboru 
digitální ekonomiky s využíváním informačních 
a komunikačních technologií špičkové úrovně; 3. 
Ale i přesto nám Británie může i nadále poskytovat 
skvělý příklad dalšího rozvoje v oboru, který pro-
stupuje celou společností a je provázán s koncepcí 
informační společnosti. Pro rozvoj digitální ekono-
miky zůstane klíčovým faktorem kvalitní přístup 
k internetu. Digitální ekonomika představuje 
výzvu pro země i regiony. Její podpora, součást 
e-Govern mentu, může zvýšit konkurenceschop-
nost země. Proto bychom měli i nadále vývoj v Bri-
tánii (v tomto oboru, ale třeba i v jiných odvětvích) 
sledovat a hlavně se z něj objektivně poučit.

6  
Virgin Media používá 

technologii DOCSIS 3.1, 
která podle ní umožní 

v příštím desetiletí další 
vylepšení.

7  
Liberty Global již 

úspěšně spustila „gigabi-
tová města“ v Německu, 

Polsku a Nizozemsku 
pomocí technologie 

DOCSIS 3.1.
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VHCN jsou sítě s velmi vysokou kapacitou. Myšlena je kapa-
cita přenosová. Tu vystihuje přenosová rychlost, kterou je síť 
schopna dosahovat. Lépe řečeno poskytovat zákazníkům na síti.

VHCN – připojení pro Gigabitovou společnost
Jestliže pro vysokorychlostní sítě je rozhodujícím atributem 
rychlost stahování dat (download) 30 Mbit/s a více, tak 
pro sítě VHCN je to rychlost download o magické hodnotě 
rychlosti 1 Gbit/s. Vysokorychlostní sítě jsou často ztotož-
ňovány se sítěmi NGA (Next Generation Access), s přístupo-
vými sítěmi příští generace, pro které se vžilo označení sítě 
nové generace. Označení sítě nové generace se používá také 
pro NGN (Next Generation Networks) [2].

Sítě NGA/NGN jsou založeny na internet protokolu (IP pro-
tokolu) a využívají ve velké míře optická vlákna. Díky tomu 
jsou schopny dosahovat podstatně vyšších přenosových 
rychlostí, než tomu bylo před rokem 2010, než sítě NGA/
NGN začaly nastupovat. Odtud je i pojem vysokorychlostní, 
což znamenalo prolomení hranice 30 Mbit/s download. 

Jaká však bude další generace sítě, co má přijít po sítích nové 
generace NGA/NGN? Jak tuto generaci pojmenovat? V čem 
má být generace lepší než běžný standard NGA? Na to mají 
přinést odpověď sítě VHCN definované novým kodexem 
elektronických komunikací [1].

VHCN referenční model je síť FTTB (Fiber to the 
Building)
Pokud budete hledat popis VHCN v českém textu nového 
kodexu elektronických komunikací [1], nečekejte jasný 
výsledek a přesné definice. Číst v českém překladu nového 
kodexu je jako luštit záhadné písmo dávných předků. Lze se 
jenom domnívat obsah sdělení a nelze si ověřit, zda smýšleli 
podobně jako my. Ještě že existuje anglický text. Anglický 
originál je dobré vodítko při investigativní činnosti každému, 
kdo se pokusí vypátrat, co je to VHCN. 

To, proč je popis nejasný, je částečně způsobeno obec-
nými formulacemi anglického originálu a částečně nepro-
fesionálním překladem do českého jazyka. V českému 

Síť VHCN 
je v podstatě lepší síť NGA

Stále více se hovoří o sítích VHCN (Very High Capacity Networks – sítě s velmi 
vysokou kapacitou). Téma souvisí s novým kodexem elektronických komunikací 
[1], s novým programovým obdobím EU, s novými ambicemi a cíli vytyčenými 
v rámci jednotného digitálního trhu EU. Zatím se tématem VHCN zabývá úzká 
skupina osob. Časem se ale téma dotkne každého provozovatele sítě, každého 
poskytovatele připojení k internetu, přímo i nepřímo řady dodavatelů produktů 
a služeb elektronických komunikací. V neposlední řadě bude mít vliv i na spotře-
bitele a koncové zákazníky na trhu. Jenom o tom většina z nich ještě neví. Bude 
to obdobné, jako když se u nás před pěti lety začalo hovořit o vysokorychlostním 
internetu a sítích NGA.

Jan Brouček
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®

PROFiber Networking s.r.o.
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překladu nejsou příliš znát zkušenosti odborníka 
z oblasti SEK. 

Co s tím? Obecné formulace a přesné atributy 
VHCN doplní sdružení evropských regulátorů 
BEREC společně s Evropskou komisí v průběhu 
roku 2020. Nepřesnosti českého překladu bude 
vhodné korigovat v rámci implementace kodexu 
do připravované novely zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích. Stejně tak bude 
vhodné dopracovat navazující dokumenty a osvě-
tové materiály pro odbornou veřejnost.

Pro první přiblížení k definici a parametrům 
VHCN nám postačí výklad odstavce (13) na 
str.38 kodexu [1]. Tento odstavec uvádí, že 
VHCN jsou sítě s optickým vláknem do distribuč-
ního bodu DP (Distribution Point) v obslužném 
místě. V případě pevné sítě je to FTTB (Fiber to 
the Building), v případě mobilní sítě je to FTTA 
(Fiber to the Antena). Toto je však pouze obecný, 
referenční model. Podmínky VHCN splňují i jiné 
technologie a řešení sítě NGA, které dosahují 
stejných výkonnostních parametrů jako FTTB. 
Tato podmínka technologické neutrality, která 
připouští různé technologie pro dosažení cílo-
vých výkonnostních parametrů sítě, se však 
nedá aplikovat, pokud neznáme přesné limitní 
hodnoty těchto parametrů. Znamená to, že 
pokud neznáme předepsané limity pro přenosové 

parametry, tak nejsme schopni rozhodnout, která 
technologie je VHCN kompatibilní nebo která síť 
je VHCN a která už není VHCN. 

U VHCN se evidentně stupňují nároky na výkon-
nostní parametry sítě. Konkrétně lze očekávat 
například hodnoty:
•  Rychlost přenosu downstream . . . . . . . . .1 Gbit/s
•  Rychlost přenosu upstream  . . . . . . . . 100 Mbit/s
•  Zpoždění (latence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ms
•  Kolísání zpoždění (jitter) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ms
•  Ztrátovost přenosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 %

Výše uvedené hodnoty rychlostí pro gigabitovou 
společnost jsou pouze odhadované autorem článku. 
Zbylé tři hodnoty QoS parametrů (zpoždění, kolí-
sání zpoždění, ztrátovost) jsou rovněž odhadované 
a jsou převzaty z doporučení MEF 23.1 kategorie 
Regional CoS High, ze které čerpá také ČTÚ [5]. 
Konkrétní limity VHCN stanoví až sdružení evrop-
ských regulátorů BEREC v první polovině roku 2020.

Referenční schéma sítě VHCN
V úvodním článku [6] bylo citováno referenční 
schéma sítě NGA/NGN [2]. Toto schéma prošlo 
od roku 2016 jistým vývojem a bylo aktualizováno 
pro potřeby VHCN [3]. Základní stavební bloky 
zůstaly stejné a změnily se jen některá označení 
a byly doplněny určité detaily. Aktuální stav je na 
obr. 1.

Obr. 1 
Referenční schéma 
sítě NGA/NGN/
VHCN

Převzato ze zdroje 
Grant Thornton 
a MPO [3] a mírně 
doplněno autorem.
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Páteřní síť propojuje důležité uzly transportních, 
regionálních a metropolitních sítí. Tyto uzly, ozna-
čované jako PoP (Point of Presence) představují 
technologické prostory, kde jsou umístěny aktivní 
technologie, servery atd. Základním uzlem každé 
přístupové sítě je centrální stanice CO (Central 
Office) za kterého je pokryta příslušná oblast, 

zpravidla o velikosti obce, nebo několika sousedí-
cích obcí, nebo velikosti okresního města. Pokud se 
uzel CO nenachází v bodě, kde je zároveň uzel PoP, 
tak je konektivita přivedena pomocí přípojné části 
přístupové sítě (často jako optická konektivita) do 
CO. Z uzlu CO vede k účastníkům distribuční část 
přístupové sítě, která může mít obecně až tři části 
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- primární, sekundární a terciální část sítě, obdobně 
jako tomu je například v televizních kabelových 
rozvodech. Jako uzly mezi jednotlivými částmi dis-
tribuční sítě lze označit distribuční body. Distribuční 
body (DP) se nacházejí mezi koncovým účastníkem 
(koncovým bodem sítě) v určitém adresním místě 
AM a centrální stanicí CO. Protože DP zajišťují 
distribuci datových toků k účastníkům a zároveň 
koncentraci provozu, bývají někdy označovány jako 
koncentrátory nebo soustřeďovací body. Poslední 
úsek přístupové sítě směrem k účastníkovi má často 
charakter účastnického vedení nebo domovního 
rozvodu, tedy komunikačního vedení uvnitř budovy, 
které využívá fyzickou infrastrukturu uvnitř budovy. 
V daném adresním místě AM je zřízen přístupový 
bod budovy, který u bytových domů s více byty 
má často funkci distribučního bodu DP v budově. 
Pro účastníka je zakončena síť v koncovém bodě 
sítě NTP (Network Termination Point) a služba je 
předána na demarkačním bodě služby UNI (User-
-to-Network Interface).

IP přes všechno, vše přes IP
Internet protokol (IP) přes různá média je jasný 
požadavek doby i podmínkou moderních sítí 
elektronických komunikací. Druhým trendem SEK 
je konvergence všech služeb do internet protokolu 
(IP), tzn. jinými slovy, jakákoliv služba přes inter-
net protokol (IP). IP protokol je nejrozšířenějším 
a zůstává nejoblíbenějším prostředkem datových 
přenosů SEK. Proto i VHCN jsou založeny na TCP/
IP protokolu. 

V posledním úseku sítě jsou tak využívána různá 
přenosová média. Je známo, že připojení optic-
kým vláknem je ideální a cílové řešení přípojky 
v pevném místě. Nicméně pokládka nové optické 
kabelové trasy ke všem zákazníkům je věc natolik 
nákladná, že častokrát se provozovatel sítě spokojí 
s provizoriem stávající metalické kabelové přípojky 
a snaží se z omezené šířky pásma metalického 
kabelu dostat co největší přenosovou kapacitu pří-
pojky. Perspektivní jsou také moderní bezdrátové 
přenosy. Všechny tyto příklady uvedené na obr. 2 
jsou schopny pomocí moderních přenosových 
technologií poskytovat na přípojce rychlosti 1 Gbi-
t/s a více. Jsou proto perspektivní i pro sítě VHCN.

Koncový bod sítě vymezuje síť směrem 
k zákazníkovi.
Veřejná síť elektronických komunikací končí na 
koncovém bodě sítě NTP (Network Termination 
Point) u zákazníka viz obr.1. Za koncovým bodem 
sítě je zákaznická LAN (Local Area Network), která 
je plně v režii koncového uživatele. Na LAN se už 
nevztahuje regulace uplatňovaná na veřejné sítě.

S koncovým bodem sítě je spojen i předávací 
bod služby, často označovaný jako rozhraní UNI 
(User-to-Network Interface). UNI je rozhodujícím 
demarkačním bodem služby, na kterém poskyto-
vatel služby elektronických komunikací deklaruje 
a garantuje kvalitativní parametry QoS (Quality of 
Service) koncovému uživateli. Na kvalitu zákaznic-
kého prožitku QoE (Quality of Experience) má vliv 

PPřřiippoojjeenníí  ddoommááccnnoossttíí  ddoo  ssííttěě  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  kkoommuunniikkaaccíí
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Zdroj obr.: 
Grant Thorton: Analýza stavu rozvoje sítí NGA v ČR pro zajištění přístupu 

k vysokorychlostnímu internetu dostupném v pevném místě

Obr. 2 
Různé možnosti 

připojení 
k internetu.

Převzato ze zdroje 
Grant Thornton  

a MPO [3] 
a následně doplněno 

autorem.
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nejen kvalita služby QoS na předávacím bodě UNI, 
ale také kvalita zákaznického zařízení CPE (Custo-
mer Premise Equipment) a kvalita LAN kabeláže 
v prostorách zákazníka.

Neveřejné sítě následují rozvoj veřej-
ných VHCN

Prioritně se téma VHCN vztahuje na veřejné sítě 
elektronických komunikací (veřejné SEK) a na 
veřejně dostupné služby elektronických komu-
nikací. Lze očekávat, že rozvoj VHCN a nasazení 
nových technologií budou významně ovlivňovat 
i modernizaci neveřejných sítí. I když neveřejné 
sítě slouží úzkému nebo omezenému okruhu 
zákazníků, většinou tyto sítě využívají standard-
ních, komerčně dostupných technologií pře-
nosu dat, tedy úplně stejných jako veřejné SEK. 
Často také veřejné i neveřejné sítě sdílí stejnou 
kabelovou trasu, stejné přenosové médium. 
Například optická vlákna mohou být fyzicky 

oddělena, přitom umístěna ve stejné kabelu, 
jen jiná vlákna pro veřejnou a jiná neveřejnou 
síť. Optická vlákna v kabelu veřejné SEK mohou 
posloužit k vybudován neveřejné sítě a naopak. 
Neveřejná SEK se může snadno stát součástí 
veřejné sítě, například pronájmem tras nebo vlá-
ken, prodejem části sítě nebo změnou majitele. 
Lze očekávat společný rozvoj veřejných a neve-
řejných sítí.

Závěr
Po všech disputacích uvedených v tomto článku 
nelze skončit jinak než lakonickým konstatováním, 
že VHCN jsou v podstatě jen lepší NGA/NGN. 
Lepší jsou díky tomu, že mají více optických vláken. 
Lepší jsou v přenosových parametrech, jako je 
rychlost, zpoždění, kolísání zpoždění, ztrátovost 
přenosu, ale také v dalších parametrech jako je 
dostupnost služby a spolehlivost sítě. O kolik lepší 
přesně budou, to se brzy dozvíme. A vrátíme se 
k tomu v některém z příštích čísel magazínu.
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Obr. 3 
UNI (User-to-
-Network Interface) 
má často význam 
koncového bodu 
sítě.

Převzato ze zdroje 
BEREC BoR (19) [4].
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Kdo pro nás zachrání 5G? Ing. Vladimír Petržílka

Politici EU se předhánějí v „přesvědčování“ veřejnosti, že 5G bude telekomuni-
kační řešení všeho – počínaje vizemi o "Průmyslu 4.0", nové velké průmyslové 
revoluci, všeobjímající digitalizaci průmyslu a spasení lidstva umělou inteligencí 
a robotikou vždy a všude. Průměrní mladší obyvatelé české kotliny však stále 
mají poněkud jiné starosti, zejména, jak si vydělat na bydlení a založit rodinu. 
Zkusme se na mobilní datové sítě 5G podívat také jejich očima.
Mobilní datová síť je vize lineárního technického rozvoje, 
který přináší blaho lidstvu a zisk provozovatelům tako-
vých sítí. Každý rok o kousek lépe, výše a "radostněji". 
Jenže takové prognózy před nás staví politici před každými 
volbami. Vývoj lidstva se však pohybuje spíše po spirále 
a období vzestupu jsou provázena obdobími pádů. A lidé 
moudří takové společenské a ekonomické kataklyzma 
právě očekávají. Pokud se mají mobilní sítě 5G na trhu 
uchytit, musí se strefit do požadavků trhu. A tady vidím 
problém. Zdá se, že období lineárního technického růstu 
končí a představy technicky, vědecky vzdělaných a materi-
álně saturovaných lidí, kteří stojí za přípravou systému 5G, 
názor, že společnost se bude vyvíjet stále stejným směrem 
a tempem jako dosud, pomalu berou za své.

Síť 5G je sofistikovaná a bude drahá. Investoři však obecně 
mají finančních prostředků dost, jen musí být přesvědčeni, 
že po období investičního růstu bude s velkou mírou prav-
děpodobnosti následovat období zisku. Tedy že společnost 
jim jejich investiční a provozní náklady zaplatí a ještě jim 
zůstane zisk nejen na následující inovační kroky, ale i pro ně 
samotné. Aby takový předpoklad zafungoval, musí se najít 
zákazník, který bude ochotný to v průměrných měsíčních 
výdajích zaplatit. Zatímco v předchozích desetiletích byl 
po mobilní telefonii společenský hlad a v situaci, kdy se 
na mobilní telefonii postupně nabalovaly další služby, to 

investorům vycházelo, zdá se, že trh narazil na své limity 
a zákazníci již za mobilní datové služby nejsou prozatím 
ochotni platit více, než nějakých 500 Kč měsíčně. Ostatně, 
je to dobře vidět i na sítích LTE (4G), které ani nebyly 
dobudovány na plnou kapacitu – počet základnových stanic 
BTS je malý a s ohledem na lepší pokrytí terénu na níz-
kých kmitočtech okolo 900 MHz se telefony v extravilánu 
(nezastavěné části obce) nezřídka připojují na 4G BTS na 
vzdálenost přes deset km, protože blíže žádná vhodná BTS 
není. To vede k tomu, že menší počet základnových stanic 
4G pokrývá průměrný km2 s menší přenosovou kapacitou, 
než tento systém umožňuje, takže původní předpoklady, 
že sítě 4G jsou schopny zajistit připojení s rychlostí až 
desítek Mb/s, se v současnosti "smrskly" na rychlost okolo 
10 Mb/s a, pokud se bude trh dále rozvíjet (nepochybně), 
rychlosti budou dále klesat až na (ze strany ČTÚ) predi-
kované rychlosti 2 až 5 Mb/s a to už pro některé aplikace 
zřejmě stačit nebude. Proto, mimo jiné, zatím provozova-
telé LTE nenabízejí "flat ceny", ale stále udržují ve hře něja-
kou verzi FUP (Fair User Policy), nebo objemové zpoplat-
nění. Na řadu tedy přichází buď nutnost zahuštění sítě 4G 
nebo rozhodnutí o výstavbě sítě 5G. Řekněte sami, co byste 
si vybrali, pokud byste byli v pozici nějakého generálního 
ředitele? Počet mobilních telefonů 5G (5G ready) je mezi 
obyvatelstvem zanedbatelný, ale telefony 4G má v kapse 
téměř každý…
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Pokud se tedy někdo do výstavby sítí 5G pustí, 
pravděpodobně se nedočká zisku nejméně 10 
let – ale, protože dnešní počítačové technologie 
mají relativně krátkou technicko-ekonomickou 
životnost (okolo 6 let), vlastně to bude znamenat, 
že během těchto 10 let bude nutné do této sítě 
investovat minimálně ve dvou vlnách. Povede to 
logicky ke „škrcení“ projektu na všech stranách. 
Veřejnost by měla pochopit, že investoři v tomto 
období asi žádné rýžování zlata provozovat nebu-
dou. Naopak, bude to boj o co nejmenší ztráty. 
Není proto divu, že zájemci se nehrnou a rovněž 
současní provozovatelé mobilních sítí jsou k těmto 
plánům mimořádně zdrženliví. Avšak stále platí: 
Kdo přijde na trh s konkurenčním produktem 
pozdě, už na kapacitě trhu při vytváření výnosů jen 
paběrkuje a zlato sbírá ten, kdo svou službu nabídl 
ve správný okamžik.

Kdo to tedy v budoucnu zaplatí?
Pravděpodobně nejdříve mládež. Jistě. Chtějí mít 
vše nové, ale platit za to víc peněz? A k čemu 
vlastně rychlé připojení potřebují? Přenos videa – 
ano, dnes už nejsou na Internetu články "jak na to", 
ale jednoduše se na "Trubku" umístí příslušné video.

A co on-line hry? To je jistě obchodně zajímavá 
aplikace, jenže opět tuto službu zvládne i dostatečně 
hustá síť 4G (LTE). Náhrada za Wi-Fi? Mladí mana-
žeři a prodejci budou vždy a všude on-line? Ano, ale 
potřebují skutečně 5G? Nepotřebují.

Přenosná TV? To asi ne. Kvalita datového přenosu 
4G (chybovost) na kvalitní přenos HDTV nestačí 
(a podobné je to u valné většiny sítí Wi-Fi), resp. 

poztrácené datové pakety se při vyšší chybovosti 
rádiového přenosu musí přenést znovu a to blokuje 
kapacitu sdělovacího kanálu (jeho kapacita se může 
mezitím prodat výhodněji tomu, kdo tak nízkou chybo-
vost a přenos vysokých objemů dat ani nepotřebuje).

Často jsou zmiňovány dopravní aplikace. Silniční pro-
voz s nástupem elektromobility během následujících 
let spíše prořídne, auta na baterie budou drahá a nebu-
dou asi finančně dostupná pro nižší společenskou 
třídu, tedy potřeba regulace nebude pravděpodobně 
tak urgentní, jak to vidí dopravní odborníci nyní.

Konektivita IoT, resp. M2M, pokud se bude rozvíjet 
tak překotně, jak ekonomové předpovídají (o čemž 
ale autor silně pochybuje), může samozřejmě být 
jednou z aplikací, která by mohla urychlit rozvoj 
sítí 5G, ale – na straně druhé – jde sice o obrovský 
objem potenciálně aktivních zařízení, nicméně 
datový provoz průměrného zařízení IoT je velice 
nízký – několik bajtů za hodinu – a využívají se 
pásma otevřená pro SRD (Short Range Devices) 
a speciální datové kanály pro tato zařízení malého 
výkonu už jsou provozovány – a zatím to v blízké 
budoucnosti opravdu nevypadá na nějak extrémní 
poptávku po kapacitě a rychlosti datových pře-
nosů. V následujících letech to tedy na komerční 
"trhák" pro aplikace 5G také nevypadá. Kromě 
jiného zejména proto, že nejde pouze o aplikace 
out-door, ale také in-door.

 Další vývoj ve věci výstavby sítí 5G
Musíme si uvědomit, že jsme země s výrazně nižší 
kupní silou, než rozvinuté západoevropské země 
EU. Přesto se skutečné sítě 5G časem nepochybně 
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dočkáme – nejprve půjde o pilotní projekty v nevel-
kých městech, ale další rozvoj bude probíhat spíše 
pomalu, mimo jiné z důvodu potřeby optické 
konektivity pro jednotlivé základnové i vysunuté 
stanice BTS. Výsledkem dlouhodobé podpory 
sítí Wi-Fi v ČR je naše země zcela nedostatečně 
pokryta skutečně kapacitními optickými sítěmi 
a namísto toho, aby stát podporoval perspektivní 
výstavbu optických sítí, spíše se „tlačily“ varianty 
podpory (včetně dotační) neperspektivních bez-
drátových sítí. Jenže bez páteřní optické infra-
struktury plnohodnotnou mobilní datovou síť 5G 
nepostavíte. Takže, když se podíváme okolo sebe, 
nejrychleji má k 5G nakročena investiční skupina 
PPF, protože jde o jedinou entitu, která má v ČR 
dostatečně rozsáhlou optickou telekomunikační 
síť i finanční zdroje, aby takovou výstavbu mohla 
krok za krokem realizovat. Ostatní operátoři se na 
tuto situaci vážně připravují – TMCZ ve spolupráci 
s Huawei bude zřejmě participovat na projektu PPF 
a Vodafone si zajistil optickou distribuci alespoň 
v hustě zalidněných městech nákupem sítě UPC. 
Ale co pokrytí extravilánu? Nejprve nás čekají 
zřejmě jen sítě na nižších kmitočtech (3,5 GHz) 
a s nižší kapacitou. Nástup sítí okolo 26 GHz je pro 
extravilán příliš nákladný a pro provoz předpoklá-
daný v následujících 5 až 10 letech spíše zbytečný, 
protože dosud nemá v ČR výrazný komerční 
stimul.

Čtvrtý komerční mobilní operátor
Jde zejména o potřebu politickou, aby bylo možné 
demonstrovat obyvatelům ČR snahu o snížení cen 
mobilních datových služeb. Nicméně stále platí 
již okřídlené rčení, že „pokud chcete ceny jako 
v Polsku, odstěhujte se tam“. V ČR nás nějaké 
dramatické snižování cen nečeká. Důvody jsou 
uvedeny výše. Nejspíše se dočkáme výstavby 
pouze virtuálně nezávislé sítě, v pozadí finan-
cované některou finanční skupinou (možná i ve 
spojení s PPF), jež bude nabídnuta virtuálním 
operátorům, kteří se budou (zřejmě) rekrutovat 
ze silných operátorů Wi-Fi. Asi nepřekvapí – viz 
některé projekty v pásmu 3,7 GHz – že tyto sub-
jekty „nepřekročí svůj stín“ komerčních zkušeností 
v oblasti sítí Wi-Fi a budou nabízet jen virtuální 
službu 5G, která na skutečné parametry přenosové 
rychlosti a dostupnosti dalších parametrů nedo-
sáhne – a ČTÚ, který je dnes se světem provozo-
vatelů Wi-Fi relativně úzce provázán, skutečné 
dodržování požadovaných parametrů už asi ani 
kontrolovat nebude, stejně jako se od roku 2012 
systematicky nekontroluje dodržování parametrů 
sítí Wi-Fi a dodržování povinností provozovatelů, 
mimo jiné vyplývající z Nařízení EU (zákonný před-
pis) č. 2120/2015. Nečekejte tedy žádné převratné 
události v počtu operátorů ani jejich cen.

Dnešní LTE se pravděpodobně stane součástí 
trhu 5G a nikdo to nebude rozeznávat, protože to 
marketingově zní lépe. Je pravděpodobné, že dojde 
k zahuštění LTE a taková síť se asi bude komerčně 
vydávat za 5G. Ostatně česká společnost je na 
podobné triky už docela zvyklá.

A další vývoj? Uzly 5G v domácnostech? Odka-
zujeme na zkušenosti UPC, převzaté společností 
Vodafone CZ. Bude snad bezdrátové rozhraní 
5G v modemech společně s Wi-Fi? Tedy nové 
modemy na CATV? Možná to bude spíše cesta 
k pokrytí venkovských oblastí. Využijí se k tomu 
i modemy na 60 GHz sítích? Budou provozova-
telé 5G tímto způsobem kanibalizovat sítě VHCN 
jiných ISP? Uvidíme.

Tématem jsou i úspory prostřednictvím sdílení 
technologie. Nepochybně ano. Bude tu ve sku-
tečnosti zase jen jeden celoplošný provozovatel 
optické sítě? Bez masivních investic jiných inves-
torů do optických sítí to jinak nebude! Bude tedy 
trh ovládat CETIN spolu s Huawei? S tím souvisí 
i strategická hlediska. Kdo bude mít červené 
tlačítko k vypnutí takové sítě? Zatím to evidentně 
nechává politiky v klidu.

S postupem času klesá cena technologie a stoupá 
cena lidské práce. Optické sítě je třeba budovat 
bezodkladně, zprovoznění technologie ale může 
počkat. Otázka pro ekonomy. Už se sítě 3G a 4G 
zaplatily? Jaká bude technicko-ekonomická život-
nost technologií 5G? Kdy přijde potřeba dalšího 
inovačního kroku? Odpovědi zatím optimismus 
nevzbuzují. Kdo na trhu skutečně potřebuje vyšší 
rychlost a spolehlivost? A bude ochotný za to 
zaplatit? To je totiž otázka přímo kruciální! 

Zlé časy asi přijdou pro provozovatele zastaralých 
IP sítí. Jak dlouho se udrží 60 GHz sítě Wi-Fi, čím 
budou jednou nahrazeny? A kdy? A co sítě LTE? 
Počítejte s konsolidací trhu. Malí provozovatelé 
Wi-Fi poskytující lokální přístup k Internetu za 
dumpingové ceny (viz typ podnikání "vše za 200" 
apod.) budou během pár let pohlceni silnějšími 
subjekty. A pokud ne, tak jim asi ještě rádi pro-
dají alespoň své zákazníky… Nástup 5G však 
bude spíše plíživý, nepůjde (alespoň zpočátku) 
o revoluci, protože chybí aplikace, pro kterou je 
vyšší rychlost nezbytná. Co tedy bude určujícím 
faktorem pro rozvoj 5G na konci tohoto desetiletí? 
Otevřeně řečeno: nevím. Vypadá to, že techno-
logie prozatím předběhla tržní realitu. Investoři 
proto budou zatím spíše konzervativní (s výjimkou 
výstavby optických sítí) – a mimochodem – BTS 
5G se budou postupně stěhovat z kopců do obcí, 
kde jsou zákazníci.
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Obranná strategie 
Jak zní okřídlené úsloví, "o peníze jde až v první 
řadě". Jenže když mluvíme o penězích v souvis-
losti s datovou sítí 5G, je třeba si znovu připo-
menout, že potřeby zákazníků a obecně nálada 
veřejnosti platit za nové sítě (pokud nepřinesou 
diametrálně nové služby) jsou dnes téměř vyčer-
pány. Pokud se začnou stavět síť 5G a s tím sou-
visející optické sítě, musí to nutně přinést ztrátu 
výnosů u jiných hráčů na trhu. Mezi ohrožené 
patří zejména provozovatelé jednoduchých sítí 
Wi-Fi (v pásmech 2,4 a 5GHz) včetně jejich bez-
platných (!) distribučních linek na 10 GHz (jejichž 
unikátní kmitočtová alokace je "památkou" na 
předlistopadové sledovací projekty StB), ale na 
straně druhé také připojení typu VDSL, které 
má díky fyzikálním vlastnostem (délka vedení 
a přeslechy) se zajištěním vysokorychlostního 
připojení do domu zákazníka značné problémy, 
stejně, jako u bezdrátových sítí rušení vlivem 
vícenásobného využití omezeného kmitočtového 
pásma konkurenčními subjekty. Dočasně tedy 
tyto dvě skupiny provozovatelů, kteří dnes na 
trhu dosahují solidního zisku, dobře ví, že jejich 
podnikání bude výstavbou a provozem sítí 5G 
značně ohroženo. Mají tedy logicky podobné 
zájmy! Domnívám se, že jednou z relevantních 
snah těchto hráčů na trhu bude nyní snaha maxi-
málně zdržet rozvoj sítí 5G a maximalizovat tak 
slušné výnosy z provozu existujících sítí nedosta-
tečné (většinou) přenosové kapacity. Není však 
ani vyloučeno to, že zde existují nějaké postranní 
strategie – a to jak z hlediska snahy jednoduše 
odložit výběrové řízení na kmitočty sítí 5G – ale 
také držet si potenciální konkurenty "na krátkém 

vodítku" a pokud možno nabídnout jim pronájem 
jak vlastní sítě, tak i alespoň přenosových kapacit 
a stavebních instalací, vhodných jak pro budoucí 
"falešné" (upgrade 4G), tak i "opravdové" sítě 
5G (mimochodem, jak daleko je jejich technická 
standardizace?). Můžeme se tedy ještě dočkat 
docela zajímavého vývoje v oblasti politiky i regu-
lace. Překotná výměna předsedy ČTÚ byla asi 
jen prvním kamínkem, který ovšem může spustit 
lavinu dalšího zklamání v očekávání veřejnosti.

Závěrem
Vize snílků o superrychlé bezdrátové mobilní síti 
bez omezení se uplatní jen tam, kde se najde 
zákazník ochotný za službu zaplatit. Bohužel to 
zřejmě nebude méně, ale spíše více, než dnes. A za 
jakou převratnou službu bude zákazník ochoten 
platit? Nejsem prognostik, ale předpokládám, 
že novým tržním tahounem se pro superrychlé 
a spolehlivé datové připojení nestane do 10 let ani 
tak rozvoj průmyslu, jako spíše změny v lidské spo-
lečnosti a především virtuální realita, umožňující 
zákazníkovi prožít si zábavu dle vlastního výběru 
kdekoli a kdykoli. Bude to pravděpodobně silně 
návykové a změní to zásadně celou společnost. 
Obávám se, že lidská společnost na to není psy-
chicky připravena, nicméně zkušenost s rolí drog 
v lidské komunitě nás již naučila, že "zákazníci" 
budou ochotni za tento typ povyražení zaplatit 
jakoukoli cenu. A to včetně ceny sítě 5G … nebo 
třeba i 9G. Ostatně, slyšeli jste již o robotických 
povyraženích v oblasti sexu? Autor je však spíše 
skeptický, pokud by to chtěl někdo považovat za 
zářné zítřky lidstva. Ale business to jednou nepo-
chybně bude vynikající.
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Sítě 5G z trochu jiného pohledu
Lubomír Bokštefl

V poslední době se všichni, kteří hovoří o budoucnosti mobilních datových 
sítí zaklínají moderním heslem „sítě 5G“. Vypadá to, že sítě páté generace 
vyřeší všechno, nač si jen lze pomyslet. Počínaje cenou za službu mobilního 
přístupu k internetu přes „Průmysl 4.0“ a „Chytrá města“ až k aplikacím 
„AI” – umělé inteligence. Mnohé naznačuje, že cesta k dosažení výše uvede-
ných cílů bude trnitá, dlouhá a protkaná mnoha úskalími, o kterých v sou-
časné době toho mnoho ještě ani nevíme. 

Vezměme to pěkně popořadě. Zcela jistě je cestou ke 
snížení cen silná konkurence. Mohou tedy připravované 
aukce na prodej práv k užívání kmitočtů určených pro sítě 
5G přivést na mobilní trh, ke stávajícím třem operátorům 
silného konkurenta, jehož zapojení na tuzemském trhu 
způsobí pokles cenových hladin mobilních datových služeb? 
S vysokou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že 
k takovému scénáři nedojde, protože současné nastavení 
trhu, dostupných služeb a zaměření jejich poskytovatelů 
realizaci tohoto kýženého scénáře neumožní. Ptejme se 
tedy, proč k tomu nedojde? Jedním z hlavních důvodů je 

stav, kdy stávající mobilní datové sítě svými skutečnými 
parametry, mnohdy včetně ceny, velmi úspěšně konkurují 
tak zvaným „službám v pevném místě“. V řadě míst tak 
dochází, spíše než ke konkurenci fixních a mobilních služeb, 
k substituci pevných služeb službami mobilními a to třeba 
i s lepšími technickými parametry, například skutečně 
dostupnou rychlostí. Nástup sítí 5G pak tento trend spíše 
podpoří, jak se ostatně můžeme přesvědčit z dosavadní, byť 
krátké praxe. Popsaná situace je zcela zjevná i z již realizova-
ných aukčních podmínek vysoutěžených kmitočtů v pásmu 
3,5 GHz, které mají být primárně využity pro výstavbu 
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a provoz sítí 5G. Zde se tedy již potvrzuje fakt, že 
se záměr posílit konkurenční prostředí mobilních 
služeb ne zcela daří prosazovat. 

Dalšími zaklínadly jsou „Průmysl 4.0“ a „Chytrá 
města“ včetně aplikací „AI” – umělé inteligence. 
Podívejme se, jak zde sítě 5G mohou zapůsobit. Ve 
směsi technických specifikací, marketingových pro-
klamací a dalších mnoha konkrétně nic neříkajících 
slov, zcela zaniká potřebný jednoduchý popis dvou 
jednoduše definovaných základních vlastností. 

Technické řešení sítí 5G by mělo zajistit, že tech-
nické prostředí umožní poskytnout v podstatě 
jakékoli představitelné služby elektronických 
komunikací, jejichž funkčnost nesmí být limito-
vána technickými možnostmi tohoto prostředí. 

Obchodní model služeb postavených nad tímto 
prostředím musí umožnit tyto služby rozvíjet 
a provozovat za ceny odpovídající reálné hodnotě 
služeb, bez ohledu na to, kdo takovéto služby bude 
poskytovat.

Reálná odpověď na uvedené technické poža-
davky není až tak složitá. Technické prostředí 
bude muset mít k dispozici společné jádro 
s mnoha na něj navazujícími dílčími prvky, 
které budou optimalizovány pro jednotlivé 
konkrétní služby. Koncept takového prostředí 
je relativně snadno představitelný. Je nezbytné 
optimalizovat náklady potřebné na vybudování 
a provoz, čehož lze dosáhnout nejlépe sdíle-
ním těch prvků, které sdílet a provozovat lze 
společně a k nim pak připojovat další potřebné 
specializované části. Například je jasné, že je 
vhodné sdílet jednu společnou, nejlépe optic-
kou, infrastrukturu a sdílet prostory pro další 
potřebné technologie. Sdílet jedno kmitočtové 
pásmo pro všechny druhy služeb je však v pod-
statě nemožné. Pro lepší názornost je vhodné 
uvést příklad, že pokrytí celého velkého území 
službami poskytovanými v pásmu 700 MHz, 
které budou schopny pro velký počet koncových 
uživatelů zajistit velmi rychlé datové přenosy 
s nízkou latencí je naprosto nereálný požada-
vek, kdežto v pásmu 3,5 GHz, nebo ještě spíše 
v pásmu 26 GHz na krátké, nebo velmi krátké 
vzdálenosti to je už požadavek řešitelnější.

S obchodním modelem je to podstatně složitější 
než s technologickým řešením. Stávající zažité 
a běžné postupy vycházejí v zásadě z předpokladu, 
že poskytovatel služby, kterou je pracovně možné 
pojmenovat „připojením“, současně poskytuje pře-
vážnou většinu aplikací, které lze na daném připo-
jení realizovat. Doslova tak koncového uživatele do 
jisté míry „vlastní“. Velmi neochotně a nesnadno 
tak naplňuje požadavky „síťové neutrality“. Je sice 
možné, s přihlédnutím k povinnostem zajištění 
síťové neutrality, že koncový uživatel uzavře samo-
statnou smlouvu (nebo si prostě koupí službu), 
která využívá síť poskytovatele připojení, od 
někoho jiného. V případě většího počtu takovýchto 
služeb to vede až k nepřehlednému množství 
obchodních vztahů, které navíc není možné vzá-
jemně optimalizovat, což bývá ve svém důsledku, 
pro koncového uživatele, velmi drahé a tím pádem 
i nezajímavé. Aby bylo schůdnější optimalizovat 
využití nových technologických možnosti sítí 5G 
bude nezbytné dosud používané obchodní modely 
podstatně upravit. Neznám jednoznačný návod, 
jakým směrem by měly být obchodní modely 
upraveny, nebo jak postupovat, aby jejich zave-
dení bylo co nejefektivnější. Jednou z možností 
je rozvinout možnosti co nejrozsáhlejšího sdílení 
technických prostředků prostřednictvím jejich 
virtualizace. Především tak, aby žádný z mnoha 
účastníků takovýchto transakcí nenesl své náklady 
na úkor jiného, ale aby ani nemohl nepřiměřeně 
profitovat na ziscích jiného.

Z dosavadního pohledu to vypadá, že doposud 
se všichni, v rámci již proběhlých či chystaných 
kmitočtových aukcí, zabývají tím jednodušším 
problémem, to znamená otázkami vlastního 
technického řešení sítí 5G. Mnohem podstatnější 
otázky související s nezbytnou kompletní reorga-
nizací obchodních modelů jsou ponechány zcela 
k řešení komerčnímu sektoru, který však doposud 
neprojevuje příliš velkou snahu změnit běžně uží-
vanou praxi, ve které je ponecháván velký prostor 
na možnosti nežádoucího křížového financování 
infrastruktury a služeb a kde tudíž nezbývá mnoho 
místa na konkurenční soutěž, nebo bezkonkurenční 
soužití mezi mnoha poskytovateli široké škály 
možných služeb. Vyvolat požadavek na zdravý 
redesign obchodních modelů nám však protéká 
mezi prsty. 

 
Je nezbytné 
optimalizovat 
náklady 
potřebné na 
vybudování 
a provoz, čehož 
lze dosáhnout 
nejlépe 
sdílením 
těch prvků, 
které sdílet 
a provozovat 
lze
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Přípojné sítě v předvečer 5G Petr Beneš

Současné strategické cíle Evropské Unie, s platností i pro ČR, definují požadavky 
na zajištění dostupnosti připojení koncových bodů sítě NGA (v nové zkratkové 
terminologii VHCN – Very High Capacity Network, sítě s velmi vysokou kapa-
citou) minimálně s rychlostí 100 Mb/s pro každého koncového uživatele, s mož-
ností zvýšení až na 1 Gb/s. Jedním z hlavních cílů již dříve schválených vládou 
ČR je rozvoj sítí NGA (Next Generation Access) umožňujících přenosové rych-
losti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a minimálně 100 Mb/s pro 
nejméně polovinu domácností. 

Výsledky doposud realizovaných geografických sběrů dat 
ukazují, že stávající a plánované sítě NGA by mohly ve vět-
šině případů poskytovat běžně dostupnou rychlost připojení 
(BDR) minimálně 30 Mb/s, řada z nich pak i 100 Mb/s ve 
směru ze sítě Internet ke koncovému uživateli, a u někte-
rých sítí je výjimečně možné dosáhnout i rychlosti přesahu-
jící 500 Mb/s. 

Ve vládou schváleném Národním plánu rozvoje sítí nové 
generace (NPRSNG) byl při analýze překážek budování sítí 
NGA identifikován možný problém spočívající v nedosta-
tečném rozvoji struktury a kvality přípojných sítí. Vzhledem 
k pokračujícímu nárůstu požadavků na přenášené objemy 
dat, je nezbytné zajistit možnost zásadního nárůstu kapacit 
přípojných sítí, distribučních sítí a kapacit souvisejících 
propojovacích bodů. 

Je proto nezbytné získat informace zda je možné, případně 
za jakých podmínek možné bude, potřebný nárůst kapacit 
realizovat. V prvním přiblížení je nezbytné získat informace 
o existenci a komerční dostupnosti předávacích bodů mezi 
páteřní optickou sítí a navazující optickou přípojnou sítí 

(backhaul), dále mezi optickou přípojnou sítí a distribuční 
sítí anebo mezi distribuční sítí a účastnickou sítí, která zajiš-
ťuje připojení jednotlivých koncových uživatelů. 

Cílem celého procesu, který byl zahájen již pilotně pro-
vedeným sběrem dat je vytipovat lokality, do kterých by 
mělo smysl nově přivést a zakončit v nich vysokokapacitní 
optickou přípojnou síť a rozšířit tak již existující soustavu 
předávacích bodů. 

Sítí se zde nově rozumí VHCN (viz. výše), která zcela 
sestává z optických prvků (složená z jednovidových vláken 
dle některé ze specifikací ITU-T G.652 až G.657) vedených 
přinejmenším do distribučního bodu v obslužném místě, 
nebo síť elektronických komunikací, která je schopna za 
obvyklých podmínek v době špičky dosahovat obdobné 
výkonnosti, pokud jde o běžně dostupnou rychlost pro 
downlink a uplink, s dostatečnou odolností a s ostatními 
parametry souvisejícími s chybovostí a latencí, včetně 
požadovaných maximálních mezí kolísání těchto parame-
trů. Může se jednat například i o původně neveřejnou síť 
elektronických komunikací typu NGN (Next Generation 
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Network), nebo její část označovanou jako síť 
NGA, či síť obdobného typu, která nenaplňuje 
potřebné atributy veřejné sítě ve smyslu Zákona 
o elektronických komunikacích. 

Obslužným místem je distribuční bod umístěný 
v budově s více bytovými jednotkami v případě 
připojení pevnou linkou, anebo na základnové 
stanici v případě bezdrátového připojení. Předá-
vacím bodem (PB) je fyzické síťové rozhraní, které 
zpravidla tvoří rozhraní mezi vyšší a nižší úrovní 
sítě. Součástí předávacího bodu je technické vyba-
vení nezbytné k propojení sítí. Distribučním bodem 
se ve smyslu obr. 1 rozumí zejména Soustřeďovací 
bod (AP – Access Point). 

Sítě NGN jsou tvořeny dvěma úrovněmi: 
–  páteřními sítěmi (Backbone Networks) 
–  přístupovými sítěmi nové generace (NGA), 

které zajišťují přístup účastníků k poskytovaným 
službám elektronických komunikací. Součástí 
přístupových sítí jsou přípojné sítě, distribuční 
sítě a účastnické sítě 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má 
zájem identifikovat území, kde dostupnost kapacit 
optické páteřní, přípojné, distribuční a přístupové 
sítě je nedostatečná, nebo kde tyto sítě neexistují. 
MPO proto navrhuje realizovat pravidelný sběr 
informací o struktuře rozložení předávacích bodů 
sítí NGA/VHCN a současně také shromáždit infor-
mace i o komerční dostupnosti přípojných a distri-
bučních sítí. Vyhodnoecním těchto informací musí 
být možné identifikovat území, kde existuje reálná 
potřeba dostupnosti příslušných propojovacích 
bodů nebo potřeba vybudování či modernizace pří-
pojných a distribučních sítí NGA/VHCN. Jedná se 
především o získání nezbytných informací potřeb-
ných pro určení vhodné formy případné podpory 
využitelné pro posílení atraktivity výstavby a/nebo 
modernizace stávajících sítí určených pro zajištění 
služby přístupu k Internetu v pevném místě. Sou-
časně s tím je předpokládána 

možnost využití kapacit optických sítí NGA/VHCN 
i pro podporu budoucího očekávaného rozvoje 
mobilních sítí 5G. 

Obr. 1 
Logická struktura sítě nové generace
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Indikativně má MPO informace, které naznačují, 
že nejsou ojedinělé situace, kdy například páteřní 
optická síť daným územím prochází, ale chybí na 
ní vhodný propojovací bod v geograficky vhodném 
místě. Stávající přípojná síť je pak často vedena 
z jiného místa páteřní konektivity a její topolo-
gické, či jiné uspořádání tak nedovolují navýšení 
přenosové kapacity na požadované hodnoty. Je 
proto třeba analyzovat, zda je v jednotlivých mís-
tech k dispozici vyhovující struktura optických pře-
dávacích bodů, a zda je komerční sektor schopen 
potřebnou strukturu vybudovat z vlastních zdrojů. 

Základním zájmem je identifikovat jednotlivé 
předávací body v obcích do velikosti 5000 obyva-
tel, protože prvotním průzkumem bylo zjištěno, 
že u větších sídelních celků je potřebná konekti-
vita, plně optická konektivita, již zajištěna. Z dat 
o pokrytí domácností a firem v ČR možnostmi 
zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu, 
z informací o aktivních a disponibilních rychlostech 
na přípojkách a se znalostí míry konkurence (velký 
počet operátorů, silná technologická konkurence) 
lze dovodit, že deficit plynoucí z neexistence 
optické sítě, je silnou překážkou rozvoje NGA/
VHCN zejména pro menší obce. Je tedy vhodné 
se zaměřit především na všechny obce s počtem 
obyvatel do 5000, které již nemusí být dostatečně 
komerčně atraktivní pro privátní investice do 
tohoto typu infrastrukturních sítí. 

Získané informace o dostupnosti přípojných bodů 
budou anonymizovány (pokud ve formuláři žadatel 
nezaškrtne možnost, že souhlasí se zveřejněním 
identifikace) a zahrnuty do zprávy, která bude 
popisovat stav a strukturu existujících předáva-
cích bodů veřejných i neveřejných sítí elektro-
nických komunikací. Na základě souhrnných dat 
MPO zajistí veřejnou konzultaci, ve které bude 
pro jakýkoli relevantní subjekt otevřena možnost 
doplnit shromážděné informace a předložit vlastní 
investiční plány výstavby přípojných bodů směro-
vané do krátkodobém horizontu nejbližších tří let. 
MPO následně zahrne výsledky veřejné konzultace 
do zpracované í analýzy, která vyústí v návrh kon-
krétních opatření k zajištění dostupnosti interne-
tového připojení prostřednictvím sítí VHCN pro 
všechny relevantní subjekty. 

Případný deficit optické infastruktury by mohl 
následně vyústit v návrh dotačního programu. 
Bude však pochopitelně nezbytné jednoznačně 
zajistit, aby užitím možností daných dotačním 
programem nedošlo k nepřiměřenému narušení 
hospodářské soutěže. Podpora by měla směřovat 
jak k dosažení vhodné dostupnosti přenosových 
kapacit nezbytných pro zajištění potřebné kvality 
a dostupnosti sítí vysokorychlostního přístupu 

k Internetu, tak i kapacit potřebných pro rozvoj 
mobilních datových sítí 5G. Získaná data by tedy 
primárně měla sloužit k přípravě rozvojových doku-
mentů pro další období a případně pak i k přípravě 
dotačního programu k zajištění dostupnosti sítí 
VHCN.

„Záhadné“ slovo backhaul
Dostatečně dimenzované připojení provozu 
obecních sítí, komunitních sítí nebo od poskytova-
telů internetového připojení, je kritickou součástí 
zajištění kvalitního provozu těchto sítí a na těchto 
sítích poskytovaných služeb. K dispozici jsou různá 
technická řešení.

Pevné (kabelové) přípojné sítě
Optický backhaul
Optické vlákno je možné použít pro přenos dat 
v podobě světelných vln na velké vzdálenosti. 
Obecně je to nejpreferovanější fyzické médium pro 
propojení kritických součástí sítě i pro přivedení 
provozu z okraje sítě do centra. S tím, jak cena 
optických vláken a kabelů klesá a na trh přicházejí 
stále efektivnější řešení, jejich využití se stává 
velmi populární volbou investorů a provozovatelů 
sítí i poskytovatelů služeb.

Technologie WDM (Wavelenght Division Multi-
plexing) umožňuje přenos více optických signálů 
na jednom vlákně, tím, že každý signál přenáší na 
jiné vlnové délce světelného záření (jinou bar-
vou světla). WDM může být buď CWDM (Coarse 
WDM) nebo DWDM (Dense WDM). CWDM 
poskytuje 8 kanálů využívajících 8 vlnových délek, 
zatímco DWDM používá těsné oddělení kanálů 
a mnohem větší propustnost na jedno vlákno. 
Moderní systémy mohou pracovat až se 160 
signály, každým se šířkou pásma 10 Gb/s, což zna-
mená celkovou kapacitu 1,6 Tb/s na jedno vlákno. 
Kabel s optickými vlákny spojující více obcí, 
jakož i podniků, škol, knihoven a dalších institucí 
umožňuje přenést vysoké datové toky a zajistit 
dostačující kapacitu i do budoucna. V takovém 
případě zavedení řešení WDM maximalizuje využití 
instalovaných optických kabelů.

Náklady spojené se zaváděním optických sítí závisí 
na množství práce potřebné pro zavěšení optic-
kého kabelu na sloupy, nebo frézování, výkopové 
práce a hloubení kanálů pro kabely. Cena kabelu 
s optickými vlákny není téměř podstatná v porov-
nání s náklady lidské práce a výstavbou infrastruk-
tury. Řada organizací volá po koncepci „jednoho 
výkopu“ (dig once), která by požadovala po obcích 
položení nenasvíceného optického vlákna nebo 
volné trubky při práci na komunikacích, což by 
podstatně snížilo náklady na zavádění optické 
infrastruktury. 
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Dále je třeba vzít v potaz, že pro hloubení výkopů 
pro pokládku kabelů je nezbytná řada vyjádření 
a povolení od relevantních institucí a správních 
orgánů což vlastní realizaci potřebné investice 
zatěžuje časově velmi náročnými procesy.

Metalické (xDSL) připojení 
Měděné kabely jsou stále ještě převládajícím 
způsobem jak připojit provoz účastníka do vyso-
korychlostní páteřní sítě. Dostupné technologie 
DSL (Digital Subscribe Line) zvyšují přenosovou 
kapacitu jednotlivých linek a prodlužují dosažitelné 
vzdálenosti. Technologie ADSL2+ (Asynchronous 
Digital Subscriber Line) a VDSL2 (Very-high-bit-
-rate Digital Subscriber Line) mohou umožnit 
přenos až 100 Mb/s na vzdálenosti do 0,4 km 
a přenosy 40 Mb/s mohou být podporovány na 
vzdálenost do 1 km. V městských oblastech může 
být DSL použito pro agregaci provozu z koncových 
uživatelských uzlů (např. přístupových bodů WiFi) 
do nejbližšího uzlu páteřní sítě (nebo ústředny).
Tam, kde je metalická Cu síť již zavedena, nejsou 
provozní náklady vysoké. Omezení vzdálenosti pro 
provoz s velkou šířkou pásma, je klíčovým problé-
mem. Pokud ještě nejsou implementovány, mohou 
být použity optické nebo bezdrátové technologie. 

Bezdrátová řešení backhaul
Satelitní backhaul
Satelitní backhaul je typicky využíván ve venkov-
ských a odlehlých komunitách, kde přípojné sítě 
na bázi optického vlákna nejsou spolehlivé nebo 
dostupné. Zatímco satelitní backhaul poskytuje 
rozsáhlé pokrytí vhodné pro vzdálené oblasti, tra-
dičně trpí komunikačním zpožděním a limitovanou 
přenosovou rychlostí v obou směrech přenosu (ke 
koncovému uživateli i od něj).

Provozovatelé a prodejci satelitního připojení 
zvýšili přenosové rychlosti a snížili latenci imple-
mentací technologií typu různých „vyrovnávacích“ 
řešení (caching), kde je obsah uložen v lokacích 
blíže koncovému uživateli. Tyto přístupy počí-
tají s tím, že satelitní řešení budou podporovat 
150 Mb/s sestupným směrem a 10 Mb/s na 
up-link. Satelitní backhaul používá licencované 
spektrum.

Čas potřebný na zavedení satelitní služby může být 
podstatným parametrem, zejména ve vzdálených 
komunitách. Rovněž poskytování samotné služby 
a údržba lokálního zařízení jsou náročným úkolem 
díky typicky "vzdálenému" umístění. Náklady 
spojené se zajištěním potřebných přenosových 
rychlostí jsou v porovnání s připojením optickým 
vláknem poměrně vysoké a dostupná přenosová 
rychlost připadající na jedno satelitní připojení je 
značně limitována. Hlavní výhodou je dostupnost 

satelitní služby ve vzdálených komunitách. Příchod 
LEO (Low Earth Orbit) satelitů umožňuje poskyto-
vat lepší pokrytí a vyšší rychlosti do venkovských 
a vzdálených komunit. 

Bezdrátový backhaul
Využití mikrovlnného pásma je dobře prověřenou 
technologií pro provoz sítě backhaul; je nízkonákla-
dová, může být zavedena v řádu dní, a podporuje 
vzdálenost až do několika kilometrů. Technická 
řešení poskytují mikrovlnnému připojení vysoký 
potenciál poskytovaných rychlostí (stovky Mb/s).

Podmínkou je přímá viditelnost jednotlivých 
bodů (tzv. Line of Sight, kdy kopce, hory, porost 
a budovy nebrání přímému šíření mikrovlnného 
signálu mezi vysílací a přijímací anténou) umístění 
mikrovlnných linek. Provoz na vyšších frekvencích 
umožňuje implementaci na krátké vzdálenosti bez 
přímého dohledu byť s určitou mírou nespolehli-
vosti, která je vyšší, než u zařízení provozovaných 
v režimu „Line of Sight“

Mikrovlnná řešení backhaul pracují typicky v pás-
mech 7 GHz až 40 GHz, i ve vyšších mikrovlnných 
pásmech, jako V-pásmo (60 GHz) a E-pásmo 
(70/80 GHz).

Klíčovým faktorem pro mikrovlnný backhaul je 
skutečnost, že kmitočtové pásmo 6–40 GHz je 
licencované, což vyžaduje souhlas regulátora 
(licenci) pro provoz.

Zkráceně, mikrovlnný backhaul představuje atrak-
tivní řešení v případě přímé dohlednosti a zajištěné 
licence pro potřebné spektrum a požadovaná pře-
nosová kapacita nepřekročí přibližně 4 Gb/s.

Další bezdrátová řešení
Dalšími řešeními pro bezdrátový backhaul, jejichž 
použití zaznamenalo nárůst ve venkovských oblas-
tech, jsou WiFi (nelicencované pektrum na 2,4 Ghz 
nebo 5 GHz), jakož i nevyužité kmitočty TV vysí-
lání (TV White Spaces) a česká specialita – volný 
kmitočtový segment v pásmu 10 GHz.

Závěrem je třeba zdůraznit: Kabel s optickými 
vlákny je preferovaným řešením pro backhaul vždy, 
když je to realizovatelné. Ve vzdálených nebo ven-
kovských komunitách mohou být někdy jediným 
dostupným řešením připojení prostřednictvím 
satelitní služby (zejména v řídce osídlené oblasti), 
nebo radiovými spoji.

Studie Grant Thornton Advisory 
Podle zadání MPO realizovala společnost Grant 
Thornton Advisory (GTA) dotazníkové šetření 
u podnikatelů v elektronických komunikacích týka-
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jící se existence jejich přípojných bodů na území ČR. 
V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 2 433 
subjektů, a to prostřednictvím datových schránek 
a elektronické komunikace (zdrojem databáze 
byla data obdržená od ČTÚ). V databázi je možno 
nalézt kromě klasických operátorů i vybrané o obce 
a fyzické osoby. Na dotazník reagoval prostřednic-
tvím datové schránky či emailu cca 671 subjekt. 

Předmětem studie byla analýza dostupných pří-
pojných optických sítí v obcích do 5 000 obyvatel 
pro zajištění připojení těchto lokalit k sítím NGA. 
Cílem analýzy navrženého sběru dat bylo vyti-
povat lokality, do kterých by mělo smysl nově 
přivést a zakončit v nich vysokokapacitní optickou 
přípojnou síť a rozšířit tak již existující soustavu 
předávacích bodů. 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 5 981 obcí s roz-
šířenou působností s počtem obyvatel do 5 000, 
tedy obce, ve kterých žije více než 40 % obyvatel 
ČR. Seznam obcí vycházel z podkladů Českého 
statistického úřadu.

Rozsah poptávaných informací v rámci sběru dat 
byl definován ve spolupráci s MPO a sdruženími 

telekomunikačními provozovatelů. Byly jim polo-
ženy tyto otázky: 
1.  „Máte v uvedených obcích svou optickou síť 

(jednovidová vlákna podle některé ze specifikací 
ITU-T G.652 až G.657; páteř/přístupová síť) 
s dostatečnou kapacitou k poskytování veřej-
ných služeb elektronických komunikací v Předá-
vacím bodě?“ 

2.  „Můžete kapacitu vaší optické sítě nabídnou/
poskytnout k poskytování veřejných služeb 
elektronických komunikací?“ 

3.  „Mohu nabídnout konektivitu z Předávacího 
bodu v dané obci až do Peeringového centra 
pomocí optických vláken (s jednovidovými 
vlákny podle některé ze specifikací ITU-T G.652 
až G.657)?“ ANO/NE

Obce byly rozděleny do 7 základních skupin podle 
počtu obyvatel, v tomto členění byly následně 
zpracovávány i výsledky dotazníku (obr. 2):

Z dotazníkového šetření vyplývá (obr. 3), že v 85 % 
sledovaných obcí s počtem obyvatel pod 5000 
(tzn. 5088 obcí z celkového počtu 5981) je připo-
jení obce zajištěno možností optické konektivitou 
do vyšší vrstvy sítě minimálně od jednoho posky-

Obr. 2 
Dělení obcí do 

skupin podle počtu 
obyvatel

Obr. 3 
Zastoupení obcí 

s dostupnou 
a nedostupnou 

optickou sítí
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tovatele síťových telekomunikačních služeb. Stále 
však zůstává 15 % obcí (893 obce), které nemají 
možnost být připojeny k veřejným vysokokapacit-
ním optickým sítím. V těchto obcích žije více než 
220 tisíc obyvatel. 

Současně ovšem platí, že v naprosté většině pokry-
tých obcí (75 %, tj. v 4500 obcích) existuje optická 
infrastruktura pouze od jednoho poskytovatele, 
více poskytovatelů optické infrastruktury se nachází 
pouze v 588 obcích (10 % z celkového počtu obcí 
v této kategorii). Takový poskytovatel nicméně ve 
většině případů deklaruje ochotu velkoobchodní 
nabídky, s výjimkou 14 obcí, kde přes existenci 
optické infrastruktury poskytovatelé deklarovali 
neochotu tyto kapacity velkoobchodně poskytnout.

Závěry z analýzy potvrzují, že v obcích do 500 
obyvatel je pokrytí optickými sítěmi velice nízké 

(nepokryto celkem 801 obcí z celkem 3.420 obcí 
v této kategorii) a návratnost investic z důvodu 
větší finanční náročnosti a současně menšího 
množství potenciálních uživatelů je za hranicí 
ekonomické akceptovatelnosti pro operátory. 
I v kategorii obcí s 500 až 1000 obyvateli zůstává 
stále nepokryto více než 5 % obcí (77 z 1364 obcí). 
Současně zůstává nezodpovězena otázka, zda je 
přípojný bod dostupný, využitelný a dostatečně 
dimenzovaný pro budování přístupových sítí 
v daných obcích.

Ačkoliv by počet pokrytých obcí mohl vyvolávat 
zdání relativně vysokého pokrytí, je v tomto kon-
textu nezbytné zdůraznit skutečnost, že naprostá 
většina obcí pod 3500 obyvatel je závislá na 
jediném provozovateli optické sítě. U obcí pod 500 
obyvatelstva je podíl obcí pokrytých více operá-
tory zcela nevýznamný.

Obr. 4 
Procento 
nepokrytých obcí

Obr. 5 
Podíl obcí 
pokrytých 
více operátory 
k celkovému počtu 
obcí ve skupině
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Na obr. 6 je geografický pohled na počet nepokry-
tých obcí vysokokapacitním připojením v přísluš-
ných regionech.

Kromě dostupnosti VHCN zajišťující optickou 
konektivitu v dané lokalitě jsou významné ještě 
odpovědi na další dvě otázky. První se týká ochoty 
sdílet kapacitu optické sítě a nabídnout/poskyt-
nout ji k poskytování veřejných služeb elektronic-
kých komunikací. Více než 68 % poskytovatelů, 
kteří mají optickou konektivitu ve vybraných 
obcích, je ochotno tuto kapacitu sdílet. Současně 
také platí, že v naprosté většině obcí (v celkem 
5074 z 5088 obcí, kde existuje optická infrastruk-
tura) lze využít tuto optickou síť prostřednictvím 
velkoobchodních služeb.

A technologické zajištění velkoobchodní nabídky 
je předmětem další otázky: Je možné nabídnout 
konektivitu z Předávacího bodu v dané obci až 
do Peeringového centra pomocí optických vláken 
(s jednovidovými vlákny dle některé ze specifi-
kací ITU-T G.652 až G.657)? Situace s peeringem 
je obdobná jako u předešlé otázky – v naprosté 
většině obcí, které jsou pokryty optickými sítěmi, 
lze tyto služby velkoobchodně využít včetně při-
pojení do peeringového centra (z celkových 5088 
lze získat propojení optickou sítí do peeringového 
v 5074 obcích). Více než 40 % respondentů pova-
žuje data za obchodně citlivá a nechce je sdílet 
s trhem, i když jim z toho může plynout obchodní 
příležitost.

Sběr dat bude pokračovat prostřednictvím ČTÚ. 
Obce budou definovány MPO (obce do 2000 oby-
vatel) a předány ČTÚ do konce října 2020. Úplný 
návrh odpovědního formuláře pro průzkum včetně 

návodných pokynů bude k dispozici do konce 
března 2020.

Může se 5G stát sama sobě bachaulem?
Svět filmu se vyznačuje tím, že nás přivádí do světa 
snů, kde vzápětí vstupujeme do světů snů v tomto 
světě snů a následně do světa snů v těchto světech 
snů... dokud dokážeme jen trochu sledovat děj. 
Bude se 5G ubírat stejnou cestou?

Začněme tedy od začátku. 5G je celá o nové bez-
drátové technologii a nové koncepci služeb. Kom-
binuje přenos vysokých datových objemů s vel-
kým počtem koncových terminálů s požadavky 
na malé málo četné i četnější datové přenosy. 
K tomu potřebuje zajistit bezdrátový přenos mezi 
mobilním nebo fixním terminálem a základnovou 
stanicí, k níž přistupuje prostřednictvím anténních 
sytémů umístěných na věžích, stožárech, budo-
vách a nebo i uvnitř pevných objektů. Pro úplnost 
je zapotřebí dodat, že v těchto souvislostech se 
někdy hovoří i o tzv. „Fronthaul“ síti – síti mezi 
základnovou stanicí a anténními sytémy, který, jak 
se techologicky prozatím jeví, může být realizován 
pouze optickým propojením. Základnová stanice 
je pak na vyšší vrstvy sítě navázána přípojnou sítí – 
backhaulem.. Z toho je zjevné, že hustota pokrytí 
území optickými sítěmi je pro vybudování plně 
funkční, kvalitní a vysocekapacitní sítě 5G. Přístup 
našeho telefonu, nebo jiného koncového terminálu 
ke známým službám serverů Facebooku nebo CDN 
(Content Delivery Network) poskytovatele filmů 
online, společnosti Netflix nebude myslitelná bez 
husté optické sítě. 

Základnová stanice směruje provoz, který shro-
máždí v rámci oblasti, kterou pokrývá skrze 

Obr. 6 
Geografické 

rozložení 
nepokrytých obcí 

v regionech
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optické vlákno probíhající mezi stanicí a anténními 
systémy a navazující backhaul sítí do hierarchicky 
výše postavené ústředny. Jakmile provoz dorazí do 
ústředny, je následně směrován do místa svého 
určení. 

Podle zprávy společnosti Ericsson z minulého roku 
se očekává, že 40 % přístupových a distribučních 
sítí bude do roku 2023 založeno na bezdráto-
vých technologiích. A standardizační skupina 
ETSI nedávno informovala o tom, že bezdrátové 
technologie backhaul dnes obslouží více než 50 % 
z celkového počtu připojení buněk bezdrátových 
sítí po celém světě. „Jsou zjevně klíčovým řešením, 
které uspokojuje požadavky mobilních přístupo-
vých sítí rychle a ekonomickým způsobem“, uvádí 
ETSI.

Nicméně, jak už jsme si zvykli, situace je poněkud 
odlišná v USA. Není divu, porovnáme-li jen geogra-
fické podmínky. Odhady říkají, že severní Amerika 
se v používání bezdrátového backhaul blíží 26 %, 
což souvisí s jiným způsobem osídlení, než je tomu 
ve střední Evropě. Jak se ale může tato situace 
změnit s přechodem do budoucnosti 5G?

Zrychlení bezdrátového backhaulu 
Je třeba rozlišovat. Backhaul může být propojením 
mezi páteřní a lokální sítí, která pokrývá určitou 
oblast. Zde bezdrátové řešení zjevně nebude 
postačovat a propojení mezi jednotlivými základ-
novými stanicemi, kde by (zejména u odboček 
z hlavní distribuční sítě) omezená kapacita bezdrá-
tového řešení postačovat mohla.

Někteří však pevně věří v bezdrátovou budoucnost 
backhaulu. Otázkou, podle firmy Ericsson, je, zda 
mikrovlnný přenos může uspokojit požadavky rádi-
ové přístupové sítě 5G. Odpověď podle stejného 
zdroje je ano. "Mikrovlnný" je často používaným 
synonymem pro "bezdrátový", pokud mluvíme 
o backhaulu.

„Je na rozhodnutí zákazníka, co chce používat,“ 
potvrzuje Hans Mähler, ředitel sekce mikrovlnných 
systémů u společnosti Ericsson. Nicméně dodává: 
„To, co chceme ukázat, je, že je to dobrá alterna-
tiva pro optické vlákno.“

Mähler se odkazuje na nedávný test, který Ericsson 
provedl s Deutsche Telekom, aby se pochlubil 
komerční bezdrátovou linkou backhaul běžící rych-
lostí 40 Gb/s na vzdálenost přibližně 1,4 km, kom-
binující dva 2 GHz kanály v pásmu milimetrových 
vln (E-band) s latencí menší než 100 mikrosekund. 
Tyto údaje jsou vskutku působivé. „I když vlákno je 
důležitou součástí našeho portfolia, není to jediná 
možnost pro bachaul,“ řekl v této souvislosti Alex 

Jinsung Choi, senior viceprezident pro strategii 
a technologickou inovaci Deustsche Telekom. 
Ericsson šel s kůží na trh, neboť podle údajů z roku 
2018 přední tři dodavatelé produktů bezdrátového 
backhaul v severní Americe byly společnosti Nokia 
s podílem 30 %, následovaná poskytovatelem 
mikrovlnných a síťových řešení Aviat Networks 
s 16 % a Ericsson s 10 %. Je ovšem třeba zdůraznit, 
že i taková přenosová kapacita je pro distribuční 
síť mezi větším množstvím základnových stanic 
a jejich připojení na páteřní síť zcela nedostatečná.

Bezdrátový bachaul je, podle společnosti Ericsson, 
revoluční technologie, která se stále zdokonaluje, 
a právě s tím přicházejí na trh i nové bezdrátové 
technologie, včetně některých prvků ve standardu 
5G. Ericsson bude pravděpodobně schopen dosáh-
nout v budoucnu ještě lepšího výkonu, když apli-
kuje pro bezdrátový backhaul vyšší pásma spektra 
– W Band (100 GHz) a D Band (150 GHz) a další 
bezdrátové technologie, jako MIMO. Bezdrátový 
backhaul může podpořit dokonce nižší latenci, než 
optický bachaul. „Bezdrátově se dosahuje téměř 
stejných rychlostí jako při přenosu světlem, ale 
pokud použijete světlo v jiném médiu, jako je sklo 
(při spojení optickým vláknem), je rychlost nižší, 
v závislosti na indexu lomu,“ řekl Mähler a dodal, 
„teoreticky maximálně naměřená latence na 10 km 
vlákna by mohla být asi 50 mikrosekund, zatímco 
bezdrátový backhaul může mít na stejnou vzdále-
nost latenci nižší dosahující 30 mikrosekund“. 

„Všechny velké trhy cenných papírů, např. mezi 
městy Chicago a New York, kde potřebujete mít 
opravdu nízkou latenci pro vzdálenou službu, která 
realizuje nákup a prodej, dělají to prostřednictvím 
mikrovlnného spoje, aby měli nejnižší latenci,“ 
říká Jonas Hansryd, ředitel výzkumu firmy Ericsson 
v oblasti mikro- a milimetrových vln.

U bezdrátového backhaul je ovšem třeba počítat 
s omezením vzdálenosti na stovky metrů, až jed-
notky km. Při přenosu dat na větší vzdálenosti je 
jednoznačně lepší technologií optický kabel, který 
spojuje výhody řádově delší překlenutelné vzdá-
lenosti – až stovky km – a spolehlivosti přenosu. 
Nelze také opominout fakt, že u bezdrátového 
spojení je nutné k překlenutí větší vzdálenosti 
řetězení značného množství aktivních prvků, takže 
klesá spolehlivost spoje.

Ale podívejme se na backhaul "americkou opti-
kou". „Nepochybně, optické vlákno je nejlepší, 
jednoduše díky své schopnosti rozvoje, zvláště 
když mluvíme o gigabitech přicházejících z buňky. 
Pokud máte mnoho uživatelů používajících 
gigabitové rychlosti, optické vlákno je rozhodně 
médium, které je pro to určeno,“ řekl Mike Haber-
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man, VP pro inženýrství sítě společnosti Verizon. 
Odmítl říci přesně kolik provozu společnosti 
Verizon je realizováno přes bezdrátový backhaul. 
„Optický backhaul (vlákno) je zajisté dostupné 
téměř ve všech místech. Ušel v posledních 10 
letech vskutku dlouhou cestu. Zvláště je oblíbené 
řešení dark fiber, touto cestou můžete spojení 
rozšiřovat a realizovat to, co potřebujete.“

Fiber Broadband Association nedávno informovala, 
že optické vlákno předstihlo DSL a stalo se po 
kabelu druhým nejčastějším spojením pro domácí 
Internet v severní Americe. Asociace ještě doplnila, 
že optické vlákno nyní prochází 41 milióny jednot-
livých domácností ve Spojených státech a připo-
juje 18,6 miliónu domácností, což představuje od 
roku 2017 nárůst 17 % v počtu domácností, kte-
rými optické vlákno prochází. Ovšem v USA hraje 
ještě značnou komerční roli další vysokorychlostní 
síť, a to kabelová televize, která je tam mnohem 
rozšířenější, než ve střední Evropě.

Podle společnosti Verizon představuje optické 
vlákno cestu, kterou je třeba se vydat. Existují sice 
určité diskuze v oblasti bezdrátového backhaul, 
aktuálně je však preferované optické vlákno.

Investice do optických sítí v USA se staly oblastí 
zájmu pro infrastrukturní fondy, které chtějí využít 
podporu vláken u průmyslu a strategických zákaz-
níků, kteří chtějí diverzifikovat své podnikání, nebo 
získat konkurenční výhodu. Výsledkem je, že oce-
nění optických vláken vzrostla za poslední rok při-
bližně o 30 %, a nad běžnou úrovní, která by podle 
očekávání měla zůstat i v dohledné budoucnosti.

Verizon soustředil svoji pozornost na pokrytí 
městských a příměstských oblastí technologií LTE 
pro smart telefony. Jiní operátoři, kteří podnikají 
v odlišných oblastech s odlišnými obchodními 
modely, mají jiný názor.

Zákazníci společnosti Rise Broadband, která 
poskytuje rychlé bezdrátové připojení k Inter-
netu, vytváří určitou "atmosféru" příznivou pro 
bezdrátový backhaul. Rise eviduje přibližně 200 
tisíc zákazníků v městských oblastech států 
Colorado, Idaho, Nevada, Oklahoma, Texas, Utah 
a dalších, přičemž nabízí rychlosti od 5 Mb/s do 
50 Mb/s a více, prostřednictvím technologií, 
k nimž patří rovněž LTE. Svůj backhaul provozuje 
Rise v rozsahu pásem od 5 GHz do 70 GHz, nejpo-
pulárnější jsou pásma 11–24 GHz. Většina zákaz-
níků využívá přibližně 150 GB dat měsíčně. 

Nicméně nad touto hranicí se Rise obrací k použití 
optického vlákna. Rozhodujícím faktorem zde je 
vzdálenost. Pokud je menší než 0,4 km, je bez-

drátové připojení vhodná náhrada, a je dokonce 
vhodná i na větší vzdálenosti s normálními až 
nízkými požadavky na backhaul. Pro potřeby velké 
šířky pásma (přes 1 GB) a větší vzdálenosti (jed-
notky kilometrů) však vhodnou náhradou není.

A co 5G? Převážná většina aplikací provozovaných 
na sítích 5G bude pro předvídatelnou budoucnost 
městskými fenomény a bude požadovat mnohem 
větší přenosové rychlosti a menší latenci. Proto 
bude optické vlákno pro tyto oblasti s větší popu-
lací spolehlivější a bezpečnější alternativou. 

Rise však není jediným poskytovatelem pevného 
bezdrátového internetového připojení, který 
používá kombinaci bezdrátového a vláknového 
backhaul připojení, jež poskytuje flexibilitu pro 
obsluhu míst, k nimž nemusí být jednoduchý 
nebo nákladově efektivní přístup prostřednictvím 
optického vlákna. A s tím, jak průmysl bezdrátové 
komunikace – včetně největších operátorů sítí jako 
AT&T a Sprint – míří k zavádění 5G, by bezdrátový 
backhaul mohl hrát větší roli. I když pravděpo-
dobně ne tu hvězdnou.

Sprint, jako hlavní celonárodní operátor bezdrá-
tové sítě, který plánuje v následujících měsících 
spuštění nového bezdrátového rozhraní 5G New 
Radio (NR) na devíti trzích, poskytuje patrně 
nejjasnější pohled na potenciál bezdrátového 
backhaul. Uvádí, že mikrovlnné spoje reprezentují 
přibližně 20 % bezdrátové přístupové sítě, zbytek 
je na bázi optických vláken. Operátor se rovněž 
chlubí tím, že má jednu z nejrozsáhlejších mikro-
vlnných sítí backhaul v USA s více než 10 000 linek 
v provozu. Sprint dále používá řadu přenosových 
technologií (Docsis, Ethernet, s optickým vláknem 
a mikrovlnných pásem).

Znamená to tedy, že Sprint s přechodem na 5G 
plánuje zvýšit podíl použití technologií bezdráto-
vého komunikačního řešení? Odpověď je pozitivní. 
S tím, jak propustnost mikrovlnné technologie 
postupuje k 10 Gb/s a dále, můžeme sledovat 
určité aplikace, které budou pro podporu 5G 
backhaul životaschopné. V minulém roce jsme 
mohli vidět nástup vícepásmového systému 
schopného vysokokapacitních přenosů na 80 GHz 
spárovaného s linkou 18 GHz nebo 23 GHz s vyšší 
dostupností pro zvládání "fade events" – například 
při hustém dešti.

Nicméně Sprint uvádí, že se jeho současný 
backhaul mix posouvá směrem k optické kabelové 
síti i když bezdrátové připojení bude nadále hrát 
významnou roli, zejména v oblastech, kde je ome-
zená konkurence LAN a ceny připojení domácností 
zůstávají vysoké.
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Obecně se však stanovisko analytiků k potenciálu 
trhu bezdrátové přístupové sítě na americkém 
kontinentu dá označit slovem „nuda“, protože 
operátoři dávají přednost perspektivním řešením 
s optickým vláknem. Analýzy trhu však říkají, že 
bezdrátové přenosy mohou být vhodnou náhradou 
optického vlákna v lokálních podmínkách, pokud 
neočekáváme, že požadavky na přenosové rych-
losti v průběhu času dramaticky porostou, nebo 
tam, kde by hloubení výkopů pro optické kabely 
bylo nemožné z právních nebo fyzických důvodů. 
Bezdrátový backhaul může být naproti tomu ovliv-
něn řadou problémů, mezi něž patří povětrnostní 
podmínky a silný vítr, které způsobí vychýlení 
vysílače z nastaveného směru, nebo nedostatečný 
prostor na sloupu pro umístění vysílače bezdráto-
vého připojení.

Ve skutečnosti je potřeba mít více řešení přeno-
sové technologie. Podle společnosti Ericsson má 
smysl použít vlákno tam, kde je dostupné (a ono 
je pohotově dostupné v rozsáhlých oblastech roz-
vinutých zemí), a bezdrátové připojení využít tam, 
kde to má smysl (v rozvojových zemích, kde je sku-
tečně nákladné a pomalé zavádět optické vlákno). 
Jsou to zkrátka dvě doplňující se technologie. 

Závěr
V následujících letech lze očekávat bouřlivý vývoj 
na trhu pevných i mobilních sítí, a to díky zvyšu-
jící se poptávce po vysokokapacitních datových 
službách a implementacích technologie 5G. Obě 
investiční aktivity budou tvořit hlavní část budoucí 
infrastruktury, která nahradí současné technolo-
gie, které nejsou schopny nabízet vysokokapacitní 
přístupové rychlosti, tzn. 100 Mb/s a vyšší, jejichž 
penetrace je v ČR stále velice nízká. Bohužel zatím 
nejsou a pravděpodobně ani nebudou k dispo-
zici technologie, které by plně dokázaly nahradit 
optické sítě jak z pohledu kapacit, tak i provozních 
nákladů. Nicméně bezdrátové (a mobilní) sítě 
budou mít neustále významný význam pro přístu-

pové sítě v lokalitách s nízkou koncentrací uživa-
telů a dále v odloučených lokalitách, kde nebude 
dostatečná ekonomická návratnost pro investice 
sítí do VHCN.

S postupným rozvojem cloudových a streamin-
gových služeb, kde zdroje obsahu jsou mimo síť 
poskytovatele, bude snaha přenést tento obsah 
pomocí nových technologií založených na dočas-
ném ukládání nejvíce poptávaného obsahu do 
hardwaru, který se stane součástí sítě (např. CDN), 
a tím snížit zatížení sítě stahováním stejného 
obsahu několikrát krátce za sebou.

Každá síť má svá specifika a při tvorbě strategie 
je vždy nutné pracovat se specifiky jednotlivých 
technologii v dané síti. Stávající modely jednoduše 
popisující agregační modely v současném turbu-
lentním prostředí přestávají stačit, což dokazuje 
i postup ČTU, který přestal teoretický agregační 
model využívat. Rychle rostoucí trh lze sledo-
vat jen pomocí měření a rychlé reakce na změny 
v zatížení. Teoreticky lze pracovat jen s modelem 
souvztažností, které ovlivňují zatížení sítě.

Při přípravě článku jsem se setkal s dotazy, jak 
interpretovat etymologicky trochu tajemné slovo 
backhaul v češtině, přestože ekvivalenty přípojná 
síť a přípojný bod v české odborné terminologii 
existují. Zkusil jsem se tedy do tohoto jazykotvor-
ného oříšku pustit.

Slovo haul má původ v logistice, mezi jeho slov-
ními ekvivalenty najdeme slovesa transportovat, 
táhnout, dotáhnout. V kategorii postatných jmen 
dominují trasa, přepravní úsek. Předpona back pak 
smyslem nejlépe souhlasí se souslovím backcoun-
try – odlehlý kraj, zapadákov. Backhaul tedy 
můžeme nazvat "odlehlým transportem" a přitom 
si při již získané slovní zásobě uvědomíme, že nebu-
deme-li mít vyspělý vysokokapacitní backhaul, 
můžeme se stát digitálním zapadákovem. 
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Český stát spouští   
Broadband Competence Office pro  
podporu budování přístupu k internetu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR od února 2020 zahajuje činnost národní 
kanceláře Broadband Competence Office (BCO), která by měla bezprostředně 
napomáhat rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území 
České republiky v kontextu aktivit Evropské unie. Obdobné BCO vznikají v člen-
ských zemích Evropské unie, která vysokorychlostní sítě podporuje systémem 
dotací. Iniciátorem záměru vybudovat síť BCO je Evropská komise, která je pova-
žuje za předpoklad udržitelnosti dalšího rozvoje.
České BCO bude do jisté míry unikátní, protože přináší 
velmi silný aspekt podpory v regionech. Což v naší zemi, v níž 
máme více než šest tisíc obcí (tedy přepočteno na počet 
obyvatel více než většina dalších evropských zemí), je velmi 
důležité. Podpora starostů, ředitelů škol či knihoven i v těch 
nejmenších obcích je důležitým nástrojem rychlého rozvoje 
vysokorychlostního internetu v ČR.

Jak uvádí sám projekt, tak BCO ČR „bude představovat 
nástroj, jehož cílem je podpora regionů České republiky při 
vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na roz-
voj sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou 
(VHCN). BCO bude působit v oblasti rozvoje těchto sítí, a to 
celoplošně na území České republiky.“

BCO se v České republice zaměří zejména na tyto aktivity:
–  podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do roz-

voje vysokorychlostních sítí,

–  poskytování poradenství a expertní pomoci samosprávám 
obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým akté-
rům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorych-
lostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, 
budoucí investiční plány, atd.),

–  poskytování poradenství a expertní pomoci při využívání 
dotací a finančních nástrojů,

–  podporu agregace poptávky po vysokorychlostních 
službách.

Kromě výše uvedených činností bude předmětem aktivit 
BCO na místní a krajské úrovni zejména:
–  koordinace postupů při přípravě výstavby a rekonstrukcí 

liniových staveb související s rozvojem VHCN (s cílem 
ušetřit investiční prostředky),

–  pomoc při přípravě nebo aktualizaci územních plánů,
–  propagace a odstraňování existujících překážek, snižování 

investiční náročnosti (snížení výše částek za služebnost, 

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu 
pověřený řízením sekce digitalizace a inovací
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eliminace stereotypů uplatňovat vícenáklady při 
opravách povrchů silnic a chodníků, odstranění 
duplicitních poplatků atd.),

–  vyhledávání způsobů akcelerace procesu projek-
tové přípravy a výstavby VHCN při zachování 
zásad technologické neutrality.

Evropský rozměr BCO Network
Evropská síť BCO je iniciativou Evropské komise 
s cílem podpořit členské státy v dosažení cílů EU 
Digital Agenda s důrazem na jednotný digitální trh 
(Digital Single Market) a Gigabit Society. Digital 
Single Market je jednou z hlavních priorit Evropské 
komise pro léta 2014 až 2020, protože má poten-
ciál uvolnit růst, konkurenci, investice a inovace, 
a současně vytvořit nové zdroje pracovních příleži-
tostí. Aby bylo možné plně využít sociální a eko-
nomické přínosy jednotného digitálního trhu pro 
všechny občany, je potřebná digitální transformace 
jak ve venkovských, tak v městských oblastech. 
Dosažení této transformace si však v rámci Evrop-
ské unie vyžádá nezbytné rozšíření a rozvoj VHCN.

Síť BCO, která podpoří členské státy EU a celý 
region v dosažení tohoto cíle, začíná být postupně 
k dispozici. Děje se tak prostřednictvím výměny 
znalostí, zkušeností a praktických poznatků mezi 
členskými státy a Evropskou komisí a prostřednic-
tvím pravidelných ročních programů vzdělávání 
a budování odborných kapacit. Celkovým cílem 
je dosáhnout, aby všichni obyvatelé EU, včetně 
venkovských a vzdálených oblastí, měli k dispozici 
vysokorychlostní přístup k internetu umožňující 
každému bez rozdílu využívat příležitostí dostup-
ných on-line, jako jsou vzdělávání, péče o zdraví, 
služby státní správy a podnikatelské příležitosti.

Očekává se, že síť BCO bude hrát důležitou roli 
v rozvoji vysokorychlostního přístupu k inter-
netu ve venkovských a vzdálených oblastech jako 
klíčová součást akčního plánu Rural Brodband 
Action Plan. Komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova, Phil Hogan; komisařka pro regionální 
politiku, Corina Cretu, a komisařka pro digitální 
ekonomiku a společnost, Mariya Gabriel, se na 
tom shodují: “Všichni obyvatelé EU by měli být 
schopni profitovat z vysokorychlostního připo-
jení. To není v současné době možné, zvláště ve 
venkovských oblastech, které jsou pro investory 
méně atraktivní. Proto se Komise soustředí do 
roku 2020 zejména na dosažení dobré konektivity 
a podporu rozvoje vysokorychlostního připojení 18 
miliónů obyvatel venkovských oblastí. Broadband 
Competence Offices jsou důležitým krokem vpřed 
při překonávání problémů s financováním s poten-
ciálními investory, státními autoritami a občan-
skými sdruženími. Musí pracovat na konkrétních 
problémech a v pozadí pomáhat profesionálními 

radami při posilování investic do vysokorychlost-
ního přístupu. Pokud chceme mít naše venkovské 
komunity silné a udržitelné, a současně vytvářet 
dodatečné přínosy snižováním zátěže našich měst, 
musíme pracovat více a rychleji”.

Pro podporu členských států EU při dosažení 
cílů konektivity je základním cílem fondu BCO 
Network Support Facility propojovat, sdílet zna-
losti a budovat kapacitu.

BCO mezi sebou propojují úřady zabývající se 
vysokorychlostním přístupem k internetu napříč 
členskými státy a regiony EU. S experty a repre-
zentanty Evropské komise sdílejí znalosti v oblasti 
praktických poznatků, politiky, plánování a finan-
cování. Prostřednictvím každoročních programů, 
různých aktivit a podporou zajišťování finančních 
prostředků pomáhají vytvářet a usnadňovat rozši-
řování sítí elektronických komunikací umožňujících 
vysokorychlostní připojení k internetu.

Celoevropská výměna zkušeností 
Broadband Competence Offices (BCO) členských 
států Evropské unie se scházejí každoročně na 
výročních konferencích, naposledy tomu bylo 
v Bruselu 26. září 2019, ale i na mnoha velice 
praktických workshopech na různá témata spojená 
s rozvojem výstavby VHCN – veřejná podpora, 
legislativa, technické aspekty, možnosti financo-
vání a další.

Síť BCO si vyměňuje i pohledy a názory na budouc-
nost financování vysokorychlostní komunikace 
ve světle aktuálních vyjednávání o Multiannual 
Financial Framework 2021–2027. V pracovní sku-
pině “Gap-funding” členové diskutovali možnosti 
použití investičního modelu pro podporu ven-
kovských oblastí. BCO používají a sdílejí znalosti 
a řešení týkající se těchto témat prostřednictvím 
informační platformy Broadband Europe, která 
byla v průběhu této konference prezentována. 

Komisař Phil Hogan tak zahájil výroční konferenci 
vyzdvižením důležité a úspěšné práce BCO při 
poskytování informací a podpory občanům při 
využívání vysokorychlostního přístupu k internetu, 
zejména ve venkovských a izolovaných oblastech. 
Následně Evropská komise (DGs Connect, Agricul-
ture and Regional and Urban Policy) prezentovala 
nadcházející plány EU pro financování vysokorych-
lostního přístupu po roce 2020, zejména ve ven-
kovských oblastech a v sektoru zemědělství. Zahr-
nují efektivní informační politiku podporovanou 
informační platformou Broadband Europe a Guide 
to High-Speed Broadband Investment. Vznikly 
rozsáhlé diskuze mezi regionálními a národními 
kancelářemi BCO v kontextu tematických semi-

 
Síť BCO, která 
podpoří členské 
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začíná být 
postupně 
k dispozici.
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nářů zaměřených na okruhy problémů mapování, 
modelu obecní sítě, "Gap-funding" a občanských 
iniciativ.

CEF Digital
K nejdůležitějším nástrojům pro financování roz-
voje VHCN patří fond Connecting Europe Digital 
Facility (CEF Digital), který podporuje strategické 
projekty pro rozvoj digitálních infrastruktur, 
zejména rozvoj technologie 5G. Do roku 2020 by 
měly služby 5G být zavedeny alespoň v jednom 
městě v každém členském státě EU a do roku 
2025 ve všech městských oblastech a podél všech 
hlavních cest.

Franco Accordino z DG Connect představil priority 
CEF Digital, mezi něž patří: 
–  podpora socioekonomických řídících stimulů pro 

rozvoj gigabitových sítí (“5G komunit”);
–  inicializace a implementace dalšího programu 

WiFi4EU a synergická tvorba projektů 5G;
–  zřízení a rozšiřování mezinárodních/přeshranič-

ních páteřních sítí;
–  dostupnost operačních digitálních platforem, 

které podpoří tok, ukládání, zpracování a analýzu 
transportu anebo energetickou infrastrukturu;

–  vytvoření přeshraničních koridorů 5G pro auto-
mobilové, železniční a vnitrozemské splavné 
vodní toky.

Jednání o Multiannual Financial Framework 
2021–2027 pokračovala do konce roku 2019. První 
Multiannual Work Programme se očekává do 
konce roku 2020.

Broadband Europe
Sekce Brodband Europe webových stránek Digital 
Single Market EU Komise sumarizuje veškeré 
rozvojové aktivity týkající se politických nástrojů 
a strategií pro rozšiřování vysokorychlostního pří-
stupu k internetu v EU, jakož i v členských státech. 
Přispívá tedy jako informační platforma k dosa-
žení cílů European Gigabit Society 2025. Národní 
BCO v této souvislosti slouží jako multiplikátory: 
Mohou identifikovat zajímavé projekty a podpořit 
jejich účast v každoroční soutěži.

Pracovní skupina “Gap Funding”
V roce 2019 fond BCO Network Support Facility, 
který inicioval vytvoření sítě národních a regio-
nálních Kompetenčních kanceláří neboli BCO na 
evropské úrovni, zorganizoval vytvoření pracovních 
skupin zaměřených na relevantní témata, jako jsou 
mapování, občanské iniciativy, obecní operátoři 
a investiční modely (např. model "economic gap"). 

Pracovní skupinu “Gap Funding” vedl německý 
BCO. Zúčastněné BCO diskutovaly mimo jiné 

vytvoření nových pobídek pro investice a infor-
mační podporu, zvláště ve venkovských oblastech, 
které nejsou v současné době zohledněny v plá-
nech podpory některých členských států. Setkání 
bylo předehrou budoucí spolupráce a stalo se 
základem semináře zaměřeného na investiční 
modely sítí BCO, který proběhl v říjnu 2019.

BCO Česká republika
Přístup k internetu se stal součástí běžného života 
většiny občanů České republiky. Podle výsledků 
průzkumu Českého telekomunikačního úřadu 
v roce 2018 bylo vysokorychlostním přístupem 
k internetu vybaveno přibližně 80,5 % všech 
domácností. Z toho pomocí bezdrátových sítí 
v nelicencovaných pásmech nebo v jejich kombi-
naci se sítěmi LAN (Wi-Fi) je 31,7 %, technologií 
xDSL 24,8 %, prostřednictvím sítí FTTH/B 17,6 %, 
službami fixních LTE 9,2 % a přes rozvody kabelové 
televize (CATV) 16,7 % domácností. Z hlediska 
podílu uživatelů internetu v dospělé populaci 
Česká republika v roce 2018 dokonce překročila 
průměr EU28. Internet v české populaci ve věku 
16 až 74 let používalo 84 % osob, zatímco průměr 
zemí EU činil 83 %.

Dostupnost vysokorychlostního připojení k inter-
netu pro občany, podnikatelské a socioekonomické 
subjekty má strategický význam pro udržitelný 
a inkluzivní růst hospodářství a implementaci 
inovací; také povede ke zlepšení podmínek sociální 
a územní soudržnosti. Existence vysokorychlost-
ního připojení k internetu má socioekonomické 
výhody, podporuje společenské začleňování 
a zaměstnanost. Realizace těchto možností je 
však úzce závislá na celoplošném pokrytí cenově 
dostupným přístupem k sítím elektronických 
komunikací v kvalitě VHCN a na nich poskyto-
vaným službám. Pro usnadnění a urychlení cíle 
celoplošného pokrytí České republiky vysokorych-
lostním internetem byla přijata opatření finanční 
i nefinanční povahy. Synergický efekt působení 
všech těchto realizovaných opatření způsobí vyso-
kou dynamiku pokroku. 

Projekt „Broadband Competence Office Česká 
republika“ byl zpracován v souladu s Národním 
plánem rozvoje sítí nové generace a je realizován 
v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operač-
ního programu Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost 2014–2020 (OP PIK). Plánuje se, že 
projekt bude následně pokračovat v rámci návaz-
ného programu pro léta 2021–2027.

Zřízení a činnost BCO Česká Republika, centrály 
a soustavy územních koordinátorů pro vysoko-
rychlostní sítě, představuje nástroj, jehož cílem 
je podpora regionů ČR při vytváření jednotného 
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běžného 

života většiny 
občanů České 

republiky. 
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digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj VHCN (viz 
Sdělení Komise COM(2016) 587 final). 

BCO bude působit v oblasti rozvoje VHCN, a to 
celoplošně na území České republiky. BCO nebude 
mít vlastní právní subjektivitu; aktivity budou 
řízeny Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rozvoj VHCN je spojen s řadou potíží, neboť 
výstavba se provádí na pozemcích různých sub-
jektů (na pozemcích státu, územních samospráv, 
podnikatelských subjektů nebo obyvatelstva). 
Znalost záměrů o výstavbě nebo o rekonstrukcí 
všech liniových staveb v lokalitě může významně 
ušetřit investiční prostředky (zejména investiční 
prostředky z veřejných zdrojů), energii, adminis-
trativní náročnost realizace a podstatnou měrou 
sníží zátěž a obtěžování obyvatelstva opakováním 
stavebních aktivit v dané lokalitě. Z tohoto důvodu 
je při hledání řešení pro rozvoj infrastruktury 
elektronických komunikací třeba sdílet nejlepší 
dostupnou praxi, likvidovat nelogické bariéry spo-
jené se stavebním řízením, podmínkami výstavby, 
výkupem pozemků, popř. vytvořením podmínek 
služebnosti atd.

BCO prostřednictvím územních koordinátorů bude 
působit v předprojektové přípravě rozvoje sítí elek-
tronických komunikací. Jeho úkolem bude pro násle-
dující investiční výstavbu shromažďovat informace, 
jak přistupují jednotlivé obce a kraje k rozvoji sítí 
elektronických komunikací na svých územích, a dále 
bude hledat možnosti, jak zjednodušit a urychlit 
samotnou investiční výstavbu VHCN. Aktivity (tj. 
územní mapování) budou založeny na sběru marke-
tingových a obchodních informací orientovaném na 
následující investiční výstavbu. 

BCO bude představitelům a orgánům územních 
samospráv vysvětlovat aspekty výstavby VHCN. 
Musí usilovat o podporu jejich nezastupitelného 
místa v rozvoji dané lokality a usilovat o stálou 
osvětu a propagaci na místí úrovni. Jen tak lze 
zvýšit dostupnost služeb vysokorychlostního 
internetu, což má pro region socioekonomické pří-
nosy (zpomaluje vylidňování venkova) a pozitivně 
ovlivňuje zaměstnanost dané lokality. Významná 
by měla být pomoc BCO při odstraňování překážek 
a urychlení aktivit souvisejících se stavebním říze-
ním, snižováním poplatků za služebnost, odstraňo-
váním duplicitních poplatků, podmínkami záboru 
veřejných prostranství atd. 

Pro BCO jsou tedy zřejmé funkce mediátora při 
řešení problémů vzniklých při investiční výstavbě 
a úkol informovat MPO o postupu a rychlosti 
investiční výstavby sítí elektronických komunikací, 
o existujících problémech a komplikacích (zejména 

vzniklých z důvodu rekodifikace stavebního 
práva), o způsobu a možnostech jejich odstranění, 
o potřebách a zájmu obcí, socioekonomických 
partnerů a obyvatelstva, týkajících se nových slu-
žeb elektronických komunikací. Státní správa musí 
mít přímou zpětnou vazbu z celého území, která 
dosud neexistovala. Uvedený postup bude velmi 
významný pro cestu České republiky ke gigabitové 
společnosti. Samozřejmostí je těsná spolupráce 
s Českým telekomunikačním úřadem a s dalšími 
orgány a relevantními organizacemi státní správy. 
Nelze zapomenout ani na závazky vyplývající 
z mezinárodní spolupráce při vytváření jednotného 
vnitřního trhu EU. 

Struktura BCO je patrná z obrázku 2. Centrála se 
nachází v Praze v budově MPO na Františku 32, kde 
působí vedoucí, technický manažer pro záležitosti 
výstavby liniových staveb, technický manažer pro 
záležitosti elektronických komunikací v návaznosti 
na měnící se stavební právo a konečně i grafik/web 
administrátor.

Třináct územních koordinátorů BCO své aktivity 
nejprve soustředí do lokalit, ve kterých nejsou 
vybudovány sítě NGA. Později, pravděpodobně ve 
3. čtvrtletí 2020, se jejich aktivity rozšíří do lokalit, 
v nichž nejsou vybudovány sítě VHCN. V roce 2021 
územní koordinátoři navštíví zůstatek obcí, které 
nebyly do té doby navštíveny. 

Ve zbývajícím období budou územní koordinátoři 
nadále plnit některé průběžné úkoly (např. pomoc 
při přípravě nebo aktualizaci územních plánů, 
pomoc socioekonomickým subjektům nebo distri-
buce voucherů) nebo budou plnit další úkoly vyplý-
vající ze specifického cíle 4.1 OP PIK anebo takové, 
které pro Českou republiku vyplynou z Pravidel EU 
pro realizaci VHCN nového programového období 
2021–2027 

Rovněž se očekává, že některé další úkoly pro 
BCO vyplynou z připravovaného Národního plánu 
rozvoje VHCN a z realizace některých opatření 
Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opat-
ření pro podporu plánování a výstavby sítí elektro-
nických komunikací.

Obr. 1 
Umístění BCO ČR 
v investičním pro-
středí ČR
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Postup práce územních koordinátorů a dosažené 
výsledky budou na pracovní úrovni hodnotit vedoucí 
BCO a oba techničtí manažeři. Účinnější spolupráce 
s regiony a obcemi za pomoci BCO a asistence této 
nově se tvořící struktury na odstranění existujících 
překážek rozvoje VHCN, včetně snižování admini-

strativní náročnosti investiční výstavby, předsta-
vuje významný aspekt rozvoje sítí elektronických 
komunikací velmi vysoké kapacity. Významného 
pozitivního ovlivnění tohoto procesu lze dosáhnout 
prostřednictvím územních koordinátorů, jejichž role 
v regionech je nezastupitelná. 

Obr. 2 
Organizační členění 

osob zajišťujících 
úkoly BCO 

Vedoucí Vedoucí 
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13 územních koordinátorů13 územních koordinátorů



1  |  2 0 2 0  |  4 7

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference:

„KABELY A KABELOVÉ SYSTÉMY 2020“
která se koná dne 17. 9. 2020 v prostorách Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích

Konference je určena pro uživatele, výrobce a dodavatele kabelových soustav a výrobce a 
dodavatele komponentů užívaných v těchto soustavách. Jejich vedoucí technické pracovníky a 

také pro projektanty a vývojové pracovníky. 

Jedním z cílů konference je mapování společenské poptávky  
po universitním studiu tohoto oboru. 

Konference se koná pod záštitou  
pana prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze  

a 
pana doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Další informace a přihlášky:

www.kabelovesystemy2020.cz

Partnery konference jsou:

Mediální partneři: Konferenci pořádají a srdečně zvou:  Aktivně se účastní: 
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2020: Konvergence, akvizice 
a politická gesta 

Jan Vašátko

Končící kvartál bývá příležitostí k bilanci a šancí porozumět tomu, jak se naše 
odvětví po řadě překotných událostí posledních měsíců vlastně formovalo, a co 
lze alespoň v dohledné budoucnosti očekávat. Přestože v titulcích téměř nepřetr-
žitě prokmitávaly zprávy o zápasech mezi dvěma světovými super-mocnostmi, je 
vhodné věnovat přiměřenou pozornost i jiným trendům. 

Před zavřenými branami únorového MWC 2020 zůstaly 
otevřené otázky, které měly za pomocí symbolů a politic-
kých gest reagovat na varování z hrozící bipolarizace tech-
nologického světa nejen v telekomunikacích. Z aktuálních 
postojů vlád evropských států lze nyní jen stěží odhadovat 
směr dalšího politického vývoje a výrobci a mnozí operátoři 
sdílí starosti o zdraví svých trhů. 

Podle dříve publikovaných programů a zaměření konferenč-
ních zasedání se na scénu MWC 2020 měla dostat témata, 
která mohla silně rezonovat nejen v prostorách kongresu. 
Přinášíme zde stručný obrys příspěvků, které se později 
těmto tématům věnovaly. 

Bílý šum kolem Huawei dosáhl maxima 
Vstup do roku 2019 sebou přinesl do oboru eskalaci 
politických konfliktů a s nimi i nástup praktik, které mno-
hostranně prohlubují investiční nejistoty. „Znepokojení 
spočívá v tom, že vznikají dva typy vzájemně nekompati-

bilních systémů. Technologie je energetickým problémem 
a dochází k bipolarizaci,“ řekl Jacques Moulin, vedoucí 
evropského think tanku Idate. S tím je spojeno zejména 
riziko fragmentace velkých technologických trhů. 

Pozornost na sebe strhla především Huawei, neboť ve světě 
technologií nejhlasitěji představovala vzestup čínského 
vlivu, a tím i uvolňování vazby na Spojené státy. Panují 
názory, že USA i ostatní oblasti světa čelí špionážní hrozbě 
prostřednictvím čínského telekomunikačního šampiona.

Situaci vyostřil návrh pravidel přijatý z úrovně amerického 
regulátora FCC z roku 2018, o opatřeních, na jejichž základě 
v květnu 2019 byl firmám ve Spojených státech vydán zákaz 
obchodu s Huawei bez povolení vlády. 

Bezprostředně poté byly ve Spojených státech firmy Hua-
wei a ZTS ze soutěží o dodávky 5G zcela vyřazeny. Vlády 
příslušné největším trhům včetně Austrálie, Kanady, Indie, 
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a Japonska oznámily, že ve vztahu k dodavatelům, 
kteří představují bezpečnostní riziko, zvažují zave-
dení obdobných ochranných opatření. 

V zemích, které nedůvěru vůči technologiím spo-
lečností Huawei a ZTE zcela nesdílí, si operátoři 
mají pro dodávky technologií 5G vytvářet vlastní 
pozici, nebo mít stanoven strop čínských dodávek 
v mixu síťových technologií, což prosadila vláda 
Velké Británie – zatím na úrovni 35 %. 

Tím by byl v evropském regionu zahájen proces, 
jímž se na úrovni předložených věcných důkazů 
nesnadno vypořádává mnoho zemí ve více katego-
riích a v oboru bude obtížné důvěru znovu získávat. 
Tato situace potvrzuje, že Huawei bude zatím do 
značné míry dále schopen fungovat po celé Evropě.

Razantní postoj zaujal pátý největší evropský 
operátor – francouzský Orange s tím, že se na 
konci ledna přihlásil se svojí transparentní strategií 
Engage 2025 k úplnému zákazu dodávek techno-
logií Huawei. Všem dnům však není konec a podle 
náznaků další jednání o částečném uvolnění pokra-
čují. Orange použije ve své síti 5G technologie 
firem Nokia a Ericsson, nevyloučil však používání 
technologií Huawei na svých ostatních evropských 
trzích. 

Podle tiskové zprávy z 10. února uspěla Nokia 
i u společností Orange Slovensko s dodávkami 
RAN v síti 5G (NR 5G). Dohoda mezi společnostmi 
Nokia a Orange Slovensko je postavena na jejich 
dlouhodobé komplexní síťové spolupráci. 

Telenor si v prosinci pro svoji 5G síť vybral techno-
logii Ericsson i přesto, že Huawei byl od roku 2017 
jeho hlavním kandidátem. Čína rychle zareagovala 
tak, že tuto volbu označila za „úmyslnou diskrimi-
naci“, což naznačuje, že Čína může v důsledku toho 
omezit obchodní vztahy s Norskem. Oznámení 
přichází jen několik dní poté, co EU doporučila 
členským státům zakázat telekomunikačním ope-
rátorům technologie považované za bezpečnostní 
riziko v kritické části infrastruktury 5G. 

Podobný trend je patrný i v Itálii. TIM používá pro 
svoji 5G síť technologii Ericsson, zatímco Vodafone 
používá kombinaci Nokia a Huawei. Vodafone 
se však nedávno zavázal odstranit technologie 
Huawei z jádra všech svých evropských sítí, možná 
v očekávání, že to sníží rizika konfliktů souvisejí-
cích s jejich vlastními bezpečnostními právními 
předpisy.

Rovněž portugalští operátoři rozhodli, že zařízení 
Huawei v jádru 5G sítí budovaných třemi hlav-
ními portugalskými operátory nebude používáno. 

Záruky poskytli představitelé Altice Portugal, Nos 
a Vodafone Portugal.

V Německu nebyla konečná rozhodnutí doposud 
učiněna, vládní koalice však stanovila vylučovací 
kritéria, která míru omezení na dodávky čínského 
dodavatele upřesňují. Podle nezávislých zdrojů 
však zvažují operátoři Deutsche Telekom AG 
a Vodafone Group Plc využití kombinace separát-
ních projektů s možností přijetí otevřené stan-
dardizované a flexibilnější síťové architektury, 
usnadňující využití produktů od více dodavatelů. 
Podle plánů mají spolupracovat v oborovém sdru-
žení O-RAN, i ve spolupráci s AT&T Inc., a koor-
dinovat svou práci s projektem Telecom Infra, 
který zahájil Facebook Inc., plány však ještě nejsou 
veřejné. Operátoři plánovali odhalení iniciatitivy 
O-RAN / TIP na kongresu v Barceloně ještě před 
jeho zrušením. 

Otevřené standardy jsou i nadále velkým tématem 
diskusí a rok 2020 je považován za začátek cca 
tříletého procesu, kterým se pro mobilní operátory 
má prokázat jejich přínos. 

Konvergence a sdílení sítí 
Myšlenka konvergence, sdružování produktů, 
služeb a správy pod společný účet není nová, 
rezonovala již na loňském kongresu, ale ve spojení 
s 5G začíná nabírat na významu. Zejména proto, 
že konsolidace více rádiových technologií do jedné 
platformy účinně řeší fragmentaci zejména na 
okraji sítí a rovněž umožňuje implementaci kom-
plexního bezpečnostního rámce. 

Za povšimnutí stojí doložená skutečnost, že ope-
rátoři, kteří tento trend zachytili velmi brzy, dnes 
začínají těžit z jejich výhod. Za příklad poslouží 
procesy firmy Orange, které dokumentují, jak se 
víceleté směřování ke konvergenci operátora velmi 
vzdaluje od původního komodizovaného obchod-
ního modelu. Konvergence zároveň přibližuje 
podnikatelský segment stále více k IT řešením. 
Konvergence funguje obousměrně – bundling více 
služeb zvyšuje ARPU a vytváří příležitost prodávat 
další služby. 

Akvizice: nejen operátoři, i výrobci 
Celosvětový trh s telekomunikačním zařízením 
v roce 2019 rostl, ale čínští dodavatelé na něm 
nadále zvyšovali svůj podíl. 

Březnová, zatím však předběžná čísla z glo-
bálního výzkumu provedeného renomovanou 
firmou Dell'Oro, ukazují, že trh telekomuni-
kačních zařízení, poté co v celém průběhu roku 
2019 rostl, byl téměř výhradně v režii čínských 
dodavatelů.
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Systémy přístupu RAN a optických transport-
ních sítí vytvořily v tomto roce dva největší trhy 
a dohromady představovaly asi 55 % celkového 
trhu telekomunikačních zařízení. Zřejmě byly také 
hnací silou růstu. Očekává se, že tento trh letos 
poroste o 4 %, ale spíše v období do roku 2025 
o 2 % CAGR.

Huawei získal do konce února celkem 91 komerč-
ních síťových 5G kontraktů a smluv na více než 
600 tis. 5G MIMO aktivních anténních jednotek. 
To jej staví mezi výrobci do první pozice. Ericsson 
ve zprávě z minulého týdne hlásí již uzavřených 81 
komerčních smluv nebo kontraktů 5G s jednot-
livými operátory. Nokia nyní realizuje systémy 
na základě uzavřených 65 kontraktů. ZTE získal 
k 10. březnu 46 komerčních kontraktů 5G nejen 
v zemích východní Asie a Pacifiku, ale i na trzích 
Evropy a Afriky (MEA).

Mimořádný rozsah inovací sítí pro 5G naléhavě 
vyžaduje zapojení nových dostupných prostředků 
financování. Globální snímek nasazovaných sítí 5G 
se stavem ke konci února 2020 přináší asociace 
GSA: 
•  359 operátorů investuje do sítí 5G ve formě 

testů, zkoušek, pilotů, plánovaných a skutečných 
nasazení.

•  80 operátorů oznámilo, že do svých sítí již reálně 
nasadilo technologii 5G kompatibilní s 3GPP.

Rozměr tohoto trhu pozorně vyhodnocují 
finanční investoři. Ze zveřejněných průzkumů 
je patrné, že od počátku roku 2019 dochází 
v telekomunikacích k mnohem většímu zapojení 
finanční a investiční komunity a analýzy ukazují, 
že v nadcházejících měsících se to pravděpo-
dobně ještě zrychlí. Dokonce se vytváří spoje-
nectví ve smyslu „frenemy“ (akronym ze spojení 
friend-enemy) a toto partnerství se sousedními 
sektorovými konkurenty se již stávají spíše nor-
mou než výjimkou.

Operátoři se v těchto podmínkách budou s největší 
pravděpodobností konsolidovat globálně, a to 
bude hrát významnou roli. Např. společnost Gol-
dman Sachs koupila CityFibre, Elliott Management 
bojuje o kontrolu nad Telecomem Italia a Brooking 
Infrastructure zvyšuje aktiva v celém odvětví. 
Neznámou zatím zůstávají čínští operátoři dokud 
se neukáže, co vlastně uzavřeni ve své zemi hrají. 
Ale i tak budou potřebovat globální přítomnost. 

Výrobci rovněž procházejí tvrdým procesem pře-
chodu na nákladově konkurenceschopný model. 
Příkladem jsou hlubší problémy ve firmě Nokia, 
ve které se ve snaze k návratu k růstu začínají 
uskutečňovat výrazné změny ve vedení firmy. Nyní 
Nokia doufá, že revitalizuje svůj přístup k 5G např. 
novým partnerstvím s firmou Intel při vývoji čipů. 

Situace se dokonce vyhrocuje do té míry, že Nokia 
údajně zvažuje i formy partnerství v určitých oblas-
tech podnikání s přímou konkurencí. 

Spektrum, sdílení a jejich regulace na 
podporu investování
5G není frekvence, rychlost nebo zážitek. Je to 
sada servisních standardů, technologické doku-
mentace, metod kódování, ale tvoří ji rovněž sada 
nástrojů odvětvové regulace, které v souhrnu 
mohou podpořit investice operátorů.

Sdílení spektra 
Sdílením přístupu různých technologií 4G LTE 
a 5G NR ke stejnému spektru se mohou procesy 
realizace prvotních sítí 5G (NSA) individuálně 
i společně urychlovat a panuje jisté očekávání, že 
tato technologie bude v roce 2020 při moderni-
zaci stávajících sítí LTE hrát klíčovou roli. Např. 
švýcarský Swisscom koncem roku 2019 využil 
dynamické sdílení spektra (DSS) při realizaci své 
sítě 5G ve středním kmitočtovém pásmu až na 
úroveň 90 % pokrytí populace. V této síti již budou 
operátoři technologicky schopni začít nabízet 

Obr. 1 
Podíly celosvě-

tových příjmů 
z telekomuni-

kačních zařízení. 
(vysokorychlostní 

přístup, mikrovlnná 
a optická přenosová 

zařízení, páteřní 
mobilní a rádiové 

přístupové sítě, SP 
roury a CE switche.) 

Zdroj: Dell´Oro. 
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řezy sítí (slicing) pro služby orientované hlavně na 
požadavky firem a specifických provozů. V této 
fázi zrychlené realizace 5G se pomocí DSS rovněž 
usnadní přechod k finálnímu řešení sítě 5G SA (kde 
je již základní síť nezávislá na 4G LTE).

Pevnou pozici si v této oblasti vytvořil Ericsson, 
jehož systémy Spektrum Sharing (ESS) budou 
podle vyjádření firmy v následujících 12 měsících 
využívány jak pro správu spektra, tak i pro pláno-
vání vývoje kapacity pro RAN 5G (obrázek č. 2), již 
více než 80 procenty komerčních sítí 5G, zejména 
u poskytovatelů služeb Swisscom, Telstra, Oore-
doo a Play.

Sdílení sítí
V sítích nové generace budou nadále vynakládány 
investice do obou typů sítí –pevných optických 
i bezdrátových a jejich vhodně řešená konvergence 
je s příchodem 5G zásadní. 

Sdílení infrastruktury je pragmatickým přístupem 
ke snižování nákladů a přístupem, který získává 
na síle. Generální ředitel Telefonica Group, Jose 
Maria Alvarez-Pallete, který byl s Césarem Aliertou 
historicky i u vzniku Telefoniky O2 v ČR, zdůraznil, 
že 80 % kapitálových nákladů a 20 % provozních 
prostředků jde při budování sítě 5G za infrastruk-
turou a pronájmy přenosových cest. 

Telefónica a Vodafone ve Velké Británii společně 
v lednu uvedly, že rozšiřují dohody o sdílení sítí 
s tím, že do dohody navíc zahrnou i základnové 
stanice 5G. 

Na ně navázali operátoři Orange a Vodafone 
a potvrdili, že rozšiřují sdílení svých sítí ve Španěl-
sku i na sítě 5G. 

V březnu Vodafone a Telecom Italia (TIM) ozná-
mili, že se v záležitosti podpory plánu aktivního 
sdílení sítě 5G konkrétně zabývají vložením 22 000 

pasivních věží v Itálii do jednoho subjektu a dále 
rovněž zváží aktivní sdílení i pro sítě 4G. Cílem je 
převést italské věže Vodafone do dceřiné společ-
nosti TIM, INWIT a vytvořit tak největší evropskou 
společnost v oblasti infrastruktury věží. Fúze by 
měla hodnotu 10 miliard EUR, přičemž Vodafone 
i TIM zůstanou s 37,5% podílem v kombinované 
společnosti.

Rovněž Deutsche Telekom nedávno podepsal 
smlouvu o sdílení sítí FTTH v Německu dokonce 
se svým síťovým rivalem Deutsche Glasfaser, a to 
s přesvědčením, že společně urychlí výstavbu 
optických sítí a povýší ji na standard svých evrop-
ských sousedů. 

Existují i další příklady a zdá se jisté, že iniciativ na 
podporu efektivity výstavby sítí 5G bude více. Operá-
toři v celém evropském regionu dohody o sdílení dále 
rozšiřují. K zabránění protisoutěžních účinků je sdílení 
zpravidla omezováno geograficky (na venkovské 
oblasti) a stanovením období jejich platnosti.

V případech, kdy je přechod na kapacitní optic-
kou síť preferovanou metodou, ale realizace není 
komerčně atraktivní, by podle názoru standar-
dizačních orgánů mohla pomoci i regulatorní 
opatření, která by při výstavbě přinesla například 
možnosti sdílení kabelovodů a podpěr v pevné síti 
a jejich vícenásobné využití. 

Regulace a trhy
Oborové orgány státní správy zpravidla stanovují 
v oblasti příjmů z plateb a licencování spektra poli-
tické cíle, např. míru dostupnosti maloobchodních 
cen, způsoby podpory investování a maximalizaci 
příjmů států. 

Kombinace a vyvážení těchto cílů je zřejmě kom-
plexním cvičením a také schopností kompromisu 
při stanovení licenčních cen oproti investičním 
závazkům přijatým operátory. 

Obr. 2 
Příklad vývojového 
plánu kmitočto-
vého spektra a jeho 
potřeb

Zdroj: Ericsson
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Vzhledem k velkým investicím potřebným 
k dosažení stanovených cílů a zajištění spolehlivé 
konektivity pro všechny je důležité, aby orgány 
odpovědné za strategii a politiky v telekomuni-
kacích vytvářely pro alokaci investic operátorů 
transparentní a předvídatelný politický rámec pro 
delší časové období, např. i prodloužením doby 
platnosti licencí ke spektru až na 25 let, nebo déle. 

Odborné asociace, např. GSMA1 rovněž reagují na 
současný stav analýzou a v návrzích dávají pod-
poru požadavkům na modernizaci regulatorních 
postupů i předpisů, které původem ještě z éry 
předchozího G strategický přístup k tvorbě i prová-
dění ve většině neakcentovaly. 

Regulace tak může na podporu masívních investic 
působit pákovým efektem.

Návrat před brány MWC 2020
Po oznámení o zrušení konání kongresu se přední 
výrobci pokusili extrahovat nějakou zbytkovou 
hodnotu z předchozího týdne prostřednictvím „vir-
tuálních MWC“. Na tuto situaci byli podle rozsahu 
akcí nejpečlivěji připraveni Číňani: 

Huawei
Společnost na sympoziu pružně zorganizovanému 
již závěrem února v Londýně představila svoji 
strategii nové sítě 5G a v ukázkách živého provozu 
představila řadu nových produktových řešení 
5G roku 2020. Na akci pak navazovala únorová 
sympozia firmy s přenosem ze Shenzhenu, Velké 
Britániie a Švýcarska. 

Firma představila aktualizaci nové zjednodušené 
přístupové sítě RAN 5G, inteligentní IP síť, trans-
portní síť s ultraširokým pásmem, zelenou konek-
tivitu a 5G služby s podporou AI mezi koncovými 
body sítě. 
– Zjednodušený přístup RAN obsahuje tři produkty: 

Lehkou masivní anténu MIMO třetí generace 
podporující 64T64R, Blade AAU podporuje aktivní 
i pasívní integraci ve frekvenčních pásmech pod 
6 GHz a konečně ultraširokopásmovou anténu 
AAU s frekvencí 400 MHz nové generace. Tzv. 
zelená připojení snižují díky řešení antény AAU 
spotřebu energie o 15 %. 

–  Inteligentní IP síť svým řešením umožňuje 
transformaci sítě k podpoře SLA mezi uživateli 
s přesností flexibilního parcelování sítě s rych-
lostí 1 Gbit/s, což je pětinásobek průměrné hod-
noty v oboru. Inteligentní IP síť také spolupracuje 
s cloudovou službou Network Cloud Engine 
a používá technologii SRv6. 

–  V oblasti transportní sítě Huawei přichází 
s prvním 800G modulem v oboru. Tento vyso-
korychlostní produkt má přenosovou kapacitu 

48 Tbit/s na jednom vlákně, což je o 40 procent 
více, než je průměr v oboru. 

–  Společnost Huawei uvedla, že staví svůj před-
stavený koncept 5G Deterministic Networking 
(5GDN) na myšlence „Cloud Native, One Core, 
Real-time Operation a Edge Computing“. Zámě-
rem je také poskytování diferencovatelné síťové 
funkce pomocí computingu s více přístupovými 
hranami (MEC), dynamických inteligentních řezů 
a automatizací jádrových sítí. 

Nokia
Finský technický gigant Nokia představil řadu 
nových produktů na o poznání méně okázalých 
prezentacích. Firma oznámila, že rozšiřuje své port-
folio přístupu k optickým vláknům o nová řešení 
a inovace, které umožní operátorům urychlit uve-
dení nových služeb na trh. Jedná se zejména o: 

•  Nový optický přístupový uzel Lightspan MF 
s ultravysokou kapacitou a nízkou latencí, umož-
ňující přístup k optickým vláknům stávající sítě 
pro efektivní mobilní přenos s náklady o 50 % 
nižšími.

•  Nová brána Beacon 6 Wi-Fi s technologií Wi-Fi 
6 a technologií Nokia Bell Labs s nízkou latencí 
poskytuje výhody vyplývající z 5G domácnostem 
a současně umožňuje přenos 5G provozu do Wi-Fi 
a optických sítí.

•  Brány 5G s pevným bezdrátovým přístupem 
(FWA) jsou dalším doplňkem k vláknu k domu 
(FTTH) a urychlují možnosti gigabitového vyso-
korychlostního připojení. 

Nokia zároveň oznámila, že ve spolupráci s operá-
tory Telenor a Telia mezi prvními na světě úspěšně 
zvládla sdílení dánských základních sítí více 
operátorů (MOCN) a rovněž spektra pro všechny 
poskytované služby, včetně hlasových. Nová 
technologie umožnila operátorům sdílet RAN sítě, 
což výhledově náklady na výstavbu RAN v síti 5G 
výrazně snižuje. 

Ericsson 
Firma v čerstvě vydaném dokumentu2 přichází 
s jiným úhlem pohledu a klade otázku: Je možné 
v nových mobilních sítích sklopit křivku energe-
tické spotřeby? 

Odpověď na tuto otázku, zřejmě za miliardu dolarů 
zní ano, a jak zpráva uvádí: „Prolomit energetickou 
křivku, tj. snížit celkovou spotřebu energie mobilní 
sítě z dnešní úrovně a řešit obrovský problém 
s nárůstem provozu je možné“ a přidává výčet 
řešení.

Společnost Ericsson nabízí vícestandardní hard-
warové platformy, které mohou pomoci snížit 
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fyzickou stopu sítě, a zároveň nabízí služby sdílení 
spektra, které umožňují operátorům provozovat 
současně 4G a 5G ve sdíleném spektru. Nasazení 
nejnovějších rádiových technologií může přinést 
až 30% snížení spotřeby energie, což je na straně 
provozních výdajů významné číslo.

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že v těchto 
sítích stále více dominuje software, nikoli hard-
ware. To přináší nová řešení, která mohou dyna-
micky posunout výkonnost produktů a podpořit 
tak spotřebu energie. Například společnost 
Ericsson zavádí do svého softwaru pro správu sítě 
funkce tzv. „ uspávání RAN “, které k hospodár-
nosti provozu sítě přispívají. 

5G bude evolucí, transformační techno-
logií až s příchodem 6GHz
Zatímco nové sítě i služby jsou v počátečním 
stadiu vývoje, očekává se, že v příštích dvou letech 
vzroste aktivita průmyslu a prvními vhodnými sek-
tory pro 5G budou pravděpodobně automobilový 

průmysl, výroba a média. Zůstávají však obavy 
z proklamovaných přínosů 5G na úrovni zatím 
nevyzrálých business case pro operátory a stavu 
potřebných standardů, které nyní nejsou na širší 
přijetí připraveny. Např. v rámci široké sady speci-
fikací pro případy mMTC (LTE masívní technologie 
pro Machine Type Communication) a URLLC (Ultra 
reliable and low latency communications) se nová 
generace mobilního připojení dostane na zcela 
nové území. Oba standardy jsou zahrnuty v nej-
novější verzi 3GPP Release 163, jejichž část má být 
dokončena teprve v srpnu 2020.

Efektivní budování nových sítí a širší zavádění 
vyspělých služeb jsou a stále více budou v zájmu 
každé telekomunikační společnosti, a to jak z hle-
diska obchodního, tak z hlediska sociální odpověd-
nosti. S technickým pokrokem teprve přicházejí 
potřeby a pro operátory je zásadní znovu defino-
vat obchodní modely 5G. Pak se uvidí, zda přínosy 
z nových možností převýší dopady naznačovaného 
rozmachu budoucích sítí. 

Poznámky:
1 https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=0daba30e69c834affcc6fd4eda33fd1a&download
2  https://www.ericsson.com/493e7e/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate-responsibility/documents/2020/

breaking-the-energy-curve-report.pdf
3 Zdroj: ITU-R Recommendation M.2083-0

Podklady:
https://www.mobileworldlive.com/blog/intelligence-brief-why-does-eu-need-new-competition-paradigm-for-5g/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-intelligence-artificielle-vers-une-guerre-froide-entre-la-chine-et-les-etats-
-unis-1360418
https://gsacom.com/
https://www.computerweekly.com/news/252478900/Critical-for-operators-to-redefine-5G-business-models-says-Huawei
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Do rozvoje sítí a technologií bude 
společnost CETIN i letos investovat  
4 miliardy korun

CETIN

Prioritami firmy pro rok 2020 jsou výstavba optiky, maximální zhodnocení 
stávající infrastruktury a kybernetická bezpečnost.

Společnost CETIN zveřejnila hospodářské výsledky za 
uplynulý rok. „Můžeme potvrdit, že jsme splnili obchodní 
cíle, které jsme si stanovili,“ uvádí generální ředitel CETINu, 
Juraj Šedivý. „Rostli jsme zejména v oblasti velkoobchodních 
služeb internetu v pevné síti a v oblasti mezinárodních služeb. 
Za úspěch také považuji, že se nám po letech poklesu podařilo 
dosáhnout meziročního růstu nejenom obchodní marže, ale 
i ukazatele EBITDA, a to především díky výnosům z výstavby 
a provozu mobilní přístupové sítě,“ dodává.

Dobré hospodářské výsledky CETINu umožňují dál pokra-
čovat v masivních investicích. Do rozvoje sítí a techno-
logií firma plánuje i letos investovat přibližně 4 miliardy 
korun. Zatímco ještě v roce 2019 šla většina investic do 
modernizace přístupové sítě formou výstavby FTTC (což 
je přibližování optiky ke koncovému zákazníkovi při pone-
chání posledních desítek nebo stovek metrů metalických), 
od letošního roku budou investice zacílené na výstavbu 
optických přípojek FTTH až do bytu. Tyto přípojky nabízejí 
prakticky neomezenou přenosovou kapacitu 1 Gb/s pro 

internet, televizi, multimédia, gaming nebo chytrou domác-
nost a společnost má za cíl do sedmi let připojit optickou 
sítí 1 000 000 domácností. 

„Všechny páteřní a přípojné sítě jsou dnes již optické a to, 
že budujeme i optickou přístupovou síť je další logický krok. 
Nicméně hodnota metalické přístupové sítě je stále vysoká 
a právě program FTTC a výstavba rDSLAMů umožnil v bez-
precedentně krátké době pěti let zásadním způsobem plošně 
zvýšit kvalitu a rychlost připojení prakticky v celé České 
republice. Něco takového by výstavbou závislou na „kopání“ 
nebylo vůbec možné,“ vysvětluje Juraj Šedivý. 

V roce 2019 bylo do provozu uvedeno 1145 unikátních 
rDSLAMů, celkem jich dnes v síti CETINu najdeme 6222. 
Díky jejich výstavbě (a nasazování nových technologií jako 
je vectoring nebo bonding) má společnost CETIN zrychleno 
cca 92 % všech metalických přípojek. Průměrná rychlost 
přípojky se tak zvedla z 67Mbit/s v roce 2018 o 25 % na 
stávajících 84Mbit/s. 
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Aktuálně dostupné rychlosti v přístupové síti CETIN

 
Celkem domácností v síti CETIN

(tis. přípojek)
Procentní podíl

Celkem 4 223 100 %

100 Mbit/s a více 2 527 60 %

50Mbit/s 957 23 %

20 Mbit/s 362 8 %

ADSL 377 9 %

Kromě výstavby optických sítí FTTH buduje spo-
lečnost CETIN také připojení mobilních vysílačů 
a byznysových zákazníků. 

Prioritou CETINu pro nadcházející 
období je kybernetická bezpečnost. 
„Jsme rádi, že se téma kybernetické bezpečnosti po 
varování NÚKIB v roce 2018 dostalo do popředí. 
Důvěra občanů a firem v bezpečnou komunikaci je 
zásadní a my doufáme, že končí doba, kdy kritická 
infrastruktura státu stojí na řešeních vysoutěžených 
podle kritéria nejnižší ceny. Naše podnikání v tele-

komunikačním byznysu stojí na bezpečnosti a ta 
není zadarmo,“ uvádí Vít Koucký, obchodní ředitel 
společnosti CETIN.

Mimo nepřetržitý dohled sítě NMC (Network 
Management Center) společnost CETIN průběžně 
provádí bezpečnostní audity a testy, investuje do 
technologií a specialistů (zaměstnává tzv. etického 
hackera a disponuje vlastní certifikační autori-
tou), úzce spolupracuje s NÚKIB a sdílí poznatky 
a osvědčené postupy s kolegy z celé telekomuni-
kační skupiny PPF. 

Tab. 1 
Stav k 2. 1. 2020

Údaje jsou 
zaokrouhleny na 
tisíce přípojek a celá 
procenta

Obr. 1 
Aktuálně dostupné 
rychlosti v síti 
CETIN

Obr. 2 
19 partnerů 
společnosti CETIN
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Na 8 otázek redakce odpovídají Jaromír Novák, Michal Čupa a Jiří Šuchman

Jaromír Novák vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního 
managementu na Univerzitě Hradec Králové.
V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení 
tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru 
elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky.
Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě 
EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí. 
V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017.
Od roku 2013 do roku 2020 stál ve funkci předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu.
Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie.

Michal Čupa má bohaté zkušenosti jako vedoucí manažer společností v oblasti telekomunikací a IT. Pracoval 
jako viceprezident pro sítě a služby v SPT Telecom (před vznikem O2). Poté se stal prezidentem TeleDanmark 
Czech (Contactel), jednoho z prvních tuzemských alternativních operátorů na liberalizovaném trhu. 
Velkou část pracovní kariéry strávil na ruském trhu, kde řídil největšího alternativního telekomunikačního 
provozovatele Golden Telecom-Sovintel. Tři roky byl generálním ředitelem Microsoftu v České republice 
a Rusku. U Nokia Networks šéfoval subregionu Rusko, pro skupinu IBS vybudoval cloudový business. Ustavil 
alternativního provozovatele v Ázerbájdžánu. Byl generálním ředitelem Českých radiokomunikací. Nyní 
působí v oblasti vývoje software pro virtuální realitu. Michal Čupa se zaměřuje na transformační projekty 
a krizový management. 

Jiří Šuchman vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech 
zahraničního obchodu působil od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával 
manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel, T-Mobile Czech Republic 
a Telefónica O2 Czech Republic. V posledních pěti letech působil jako prezident Asociace provozovatelů 
mobilních sítí.

ANKETA: Jakou budoucnost čekají
mobilní elektronické komunikace?
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1.  Jak vidíte rozvoj mobilních telekomuni-
kačních sítí? Zejména z hlediska potřeb-
nosti zvyšování rychlosti přenášených 
dat, dostupnosti a služeb.

Jaromír Novák: Operátoři poslední roky musí 
reagovat na dva trendy – zvyšování spotřeby dat 
jednotlivými uživateli a vyžadování dostupnosti 
služby 100 % času na 100 % území. Uživatel chce 
být online stále. A je jasné, že nové služby nebu-
dou datově méně náročné. Současně se ještě více 
budou diverzifikovat potřeby „průmyslového inter-
netu“ a „internetu pro spotřebitele“. Bude to jízda.

Michal Čupa: Naše potřeby rostou a spolu s nimi 
i požadavky na mobilní telekomunikační služby. Co 
se nám včera zdálo dostatečné, nám dnes nestačí. 
Aplikace jsou náročnější na šířku pásma a stále více 
aktivit děláme v on-line prostoru. Jediná změna, 
která nás čeká do budoucna je, že tento trend 
bude dále akcelerovat. Naše závislost se bude 
prohlubovat. 

Jiří Šuchman: Pokud jde o další rozvoj mobilního 
sektoru, nebylo podle mne zatím nikdy důležitější, 
než tomu bude v tomto roce, aby telekomunikační 
společnosti učinily ze soukromí a bezpečnosti dat 
nejvyšší prioritu. Rychlost a spotřeba mobilních 
dat na jedné straně dramaticky narůstá, na druhé 
straně aktuální průzkumy v oblasti digitálních 
médií ukazují, že spotřebitelé se stále bojí krádeží 
identity, finančních ztrát a neoprávněného použití 
citlivých dat – zejména proto, že mnozí se s těmito 
hrozbami přímo setkali. V důsledku toho by teleko-
munikační společnosti měly usilovně pracovat na 
vytváření digitálních prostředí, kde se lidé budou 
cítit bezpečně.

2.  Aktuálním, skoro až politickým tématem 
je vysokorychlostní mobilní síť ve stan-
dardu 5G. Bude to opravdu technologic-
ká revoluce větší než příchod GSM, jak 
prohlásil předseda vlády Andrej Babiš?

Jaromír Novák: 5G je evoluce. Jako každá nová 
evoluce, i ta technologická, přináší příležitosti, 
hrozby a otazníky. Bude záležet na všech relevant-
ních hráčích, zda to bude úspěch (jako zavádění 
4G) nebo katastrofa (jako zavádění 3G).

Michal Čupa: Nepochybně o revoluci půjde. 
A velmi důležitou, neboť unikátní vlastnosti 5G 
(rychlost a doba zpoždění) budou např. podporo-
vat přechod na Průmysl 4.0, který je založen na 
automatizaci, robotizaci, využití umělé inteligence 
atd. A to jsou aspekty, které budou rozhodovat 

o růstu produktivity práce, konkurenceschopnosti 
naší ekonomiky a kvalitě života vůbec.

Z hlediska spotřebitelského trhu připomenu kromě 
super rychlého přístupu na internet např. možnost 
připojit do sítě 5G prakticky neomezené množství 
různých čidel, spotřebičů, atd. A za pár let i mož-
nost vozit se v autech s autonomním řízením. 

Dnes je samozřejmě těžké si dosah 5G představit. 
Stejně, jako bylo těžké si ještě před pár lety před-
stavit dopady GSM nebo LTE. 

Jiří Šuchman: Já osobně věřím, že 5G je mnohem 
více než jen další evoluční fáze vývoje mobilních 
sítí. Je pravdou, že stejně jako 4G před tím, umožní 
uživatelům větší využití jejich mobilních zařízení 
a zvýší propustnost a rychlost jejich připojení. Ve 
skutečnosti jde ale tato technologie daleko za 
hranice mobilních zařízení.

5G jako technologie pokryje mnohem větší rozsah 
zařízení a služeb, než jen telefon ve vaší kapse. 
Smart cities, vzdálené lékařské konzultace, auto-
nomní vozidla, internet věcí, to jsou již dnes známé 
možnosti využití 5G, ale určitě budou existovat 
další, které dosud známé nejsou.

Zásadním úkolem pro telekomunikační společnosti 
v nejbližším období bude osvěta zákazníků ohledně 
toho, co mohou od 5G skutečně očekávat. Téma 
5G bylo natolik medializované, že je nyní důležité, 
aby zákazníci rozuměli, v čem se skrývají skutečné 
hodnoty technologií 5G.

3.  Co potřebuje nový mobilní telekomu-
nikační operátor, který vstupuje na 
konkurenční trh? Tedy kromě finančních 
prostředků a odborného personálu.

Jaromír Novák: Kmitočty. Když nejsou kmitočty, 
není párty.

Michal Čupa: Transparentní, predikovatelnou 
a férovou regulaci. Tj. spravedlivé podmínky pro 
soutěž.

Jiří Šuchman: Potřebuje předvídatelné prostředí, 
myšleno regulační a legislativní, bez administrativ-
ních bariér, které mu umožní co nejrychleji získat 
kritický podíl na trhu a tím potom umožní jeho 
další růst a rozvoj.

Některé z bariér se daří částečně odstranit, napří-
klad nově přijatou právní úpravou, která výrazně 
zjednoduší a zrychlí proces přechodu zákazníků 
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mezi operátory, na druhé straně stále přetrvávají 
významné administrativní bariéry ve výstavbě sítí. 

4.  Vidíte potřebu příchodu nebo vzniku úpl-
ně nového provozovatele telekomunikač-
ní sítě, tzn. mít vlastní síťovou infrastruk-
turu budovanou či získanou akvizicemi? 
(V ČR)

Jaromír Novák: Jako obhájce podmínek aukce, 
které byly na stole do 27. ledna 2020 odpovídám 
ano.

Michal Čupa: Vidím zejména potřebu ustavit 
zmíněné férové tržní prostředí, a to bez ohledu 
na to, kolik bude na trhu hráčů. Pokud regu-
lace zajistí na trhu férovou soutěž, nevidím 
důvod, proč by ČR potřebovala dalšího provo-
zovatele telekomunikační sítě. Pokud férová 
soutěž nebude, nepomohou nám ani desítky 
provozovatelů. 

Proto má smysl sdílení sítí, které by eliminovalo 
potřebu budovat paralelní infrastruktury, neboť 
náklady na výstavbu a provoz paralelních sítí 
nakonec zaplatí zákazníci. Navíc v situaci, kdy 
sdílení na části trhu dnes již funguje. Ostatně přeci 
také nechceme budovat paralelní železnice, roz-
vodné sítě, dálnice či vodovody. Tak proč to chtít 
v telekomunikacích? 

Jiří Šuchman: Jedna věc je potřeba a druhá je 
realita současného stavu. Na jedné straně se nám 
může zdát, že by nový síťový operátor, který by 
zvýšil konkurenci, byl na našem trhu žádoucí. Na 
druhé straně ale není podle mne reálné, a potvr-
zuje to i poslední vývoj kolem plánované aukce 
kmitočtů, že by se našel subjekt, který by do tak 
riskantního projektu s vlastní infrastrukturou byl 
ochoten jít.

5.  Pokud ano, myslíte si, že má šanci se do 
soutěže o český trh zapojit v dohledné 
době? Zvláště s přihlédnutím na význam-
nou byrokratickou zátěž při zajišťování 
stavebních povolení všeho druhu.

Jaromír Novák: Jako obhájce podmínek aukce, 
které byly na stole do 27. ledna 2020 odpovídám 
ne.

Michal Čupa: Možné je teoreticky všechno. Ale ve 
lhůtách, které návrh aukce ve své stávající podobě 
předepisuje, není realistické vybudovat celoploš-
nou síť se solidním pokrytím a dosáhnout toho 
nezávisle na stávajících hráčích. 

Jiří Šuchman: Byrokratická zátěž při výstavbě sítí 
je skutečně velkou bariérou již po mnoho let. První 
vlaštovky ve formě novelizace příslušných předpisů 
se sice již objevily, ale ještě je před námi dlouhá 
cesta.

Je z tohoto pohledu proto velmi důležité, jak se 
podaří při budoucí implementaci 5G prosadit tlak 
na sdílení sítí. Při očekávané hustotě 5G sítí bude 
jejich sdílení naprosto zásadní a může být cestou, 
jak alespoň částečně byrokratickou zátěž snížit 
a zajistit tak jejich rychlejší rozvoj.

6.  Pokud odpovídáte na třetí otázku ne, jak 
by potom mohl vypadat technicko-ob-
chodní model telekomunikační infra-
struktury? Pronájmy, akvizice, minimální 
vlastní výstavba… 

Jaromír Novák: –

Michal Čupa: Dohodnout a schválit model sdílení 
sítí je nepoměrně jednodušší a efektivnější než 
stavět novou síť. Navíc zde už řešení přeci máme, 
byť zatím omezené jen na dva operátory. 

Jiří Šuchman: Pokud to vezmu z pohledu mobil-
ního sektoru, který je mi bližší, tak bych zde 
znovu zdůraznil význam spolupráce při výstavbě 
budoucích sítí 5G. Takovou spolupráci si lze 
představit jednak formou již zmíněného sdílení 
sítí, nebo ale třeba i prostřednictvím jakéhosi 
velkoobchodního síťového operátora pronajíma-
jícího kapacity ve své síti jednotlivým mobilním 
operátorům na trhu. Obě varianty podle mne 
stojí za zvážení.

7.  Můžete nějakým způsobem zhodnotit 
úroveň telekomunikační sítě v České 
republice. Od hlavních páteřních sítí až po 
„poslední míli“.

Jaromír Novák: Úroveň telekomunikační sítě je 
dozajista poznamenaná 2 faktory, které se vzá-
jemně ovlivňují – až do nedávna neochotou incum-
benta (CETIN) investovat do optiky a fungováním 
regionálních hráčů, z nichž někteří se investicí do 
optiky (když to ještě nebylo sexy) „nebáli“. Pro ČR 
je ale dobře, že tito jak velcí tak malí operátoři se 
dokázali spojit v rámci boje za prosazování „sta-
vebně-friendly“ legislativy. Což by měl být i zájem 
tohoto státu. Jinak tu budeme mít v zemi stále 
„jen“ starý dráty. A aktuálně prověří úroveň české 
infrastruktury současná krizová situace s koronavi-
rem, která klade zvýšené nároky nejen na kritickou 
infrastrukturu státu.
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Michal Čupa: Mobilní sítě a služby patří beze-
sporu k těm lepším v Evropě (nemluvím zde 
o cenách). V přístupové síti sice zaostáváme za 
požadavky EU, ale pokud se vytvoří příznivé pod-
mínky pro investory, zpoždění lze dohnat. Naše 
telekomunikační infrastruktura je v podstatě na 
soudobé úrovni. Což se zdaleka nedá říci o řadě 
dalších základních infrastruktur. Jiná je samo-
zřejmě otázka cenové dostupnosti služeb. Ale to 
jsme zpátky u regulace. 

Jiří Šuchman: Kapacita páteřních sítí se může zdát 
v České republice až na pár výjimek dostatečná, 
v oblasti přístupových sítí tomu tak bohužel není. 
Již zmiňovaná vysoká administrativní zátěží při 
výstavbě telekomunikačních sítí, ale také nízká 
ekonomická návratností investic jsou jedny 
z hlavních příčin neuspokojivého stavu fixní 
infrastruktury. 

Je zřejmé, že vzhledem k předpokládanému 
nárůstu poptávky po vysokorychlostním připojení 
k internetu, ať už ze strany průmyslu, veřejných 
služeb nebo domácností, je další rozvoj, nejen pří-
stupových, ale i páteřních sítí, naprostou nutností.

Pokud jde o mobilní sítě, Česká republika patří 
dlouhodobě k evropské ale i světové špičce v kva-
litě a rychlosti připojení k internetu. Podle měření 

Speedtest Global Index jsme v rychlosti připojení 
v rámci EU na 6. místě, celosvětově na 15. V kva-
litě sítí obsadily podle poslední studie Opensignal 
české mobilní sítě dokonce 3. místo v kvalitě sle-
dování videa a v rychlosti odezvy, a to ve srovnání 
87 zemí z celého světa.

8.  Měli by jste nějaké doporučení či varování 
pro současné telco operátory u nás?

Jaromír Novák: Byznys je byznys, ale nezapomí-
nejte na respekt. K zákazníkům, k regulátorovi, ke 
konkurentům, k sobě.

Michal Čupa: Starat se více o spokojenost zákaz-
níků a stav regulace. Kombinace nespokojeného 
zákazníka a defektní regulace nevytváří prostředí 
pro zdravý vývoj. 

Jiří Šuchman: Možná bych si dovolil jedno dopo-
ručení a vlastně i varování, a to, aby se snaha 
o snižování nákladů, které vesměs u všech ope-
rátorů trvale probíhá, co nejméně projevovala na 
úrovni péče o zákazníky, čehož jsme bohužel někdy 
svědky.

Děkujeme za vaše odpovědi.
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Výstavba 5G infrastruktury v ČR má 
proti Evropě zpoždění. 
Pokulhává i právní a ekonomické 
zajištění vysokorychlostního internetu!

Roman Bajčan

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů 
pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. 
Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustil 16. března. Na při-
pomínky mají operátoři měsíc. Do státního rozpočtu by aukce měla podle 
předpokladů přinést minimálně šest miliard korun. Podmínky aukce podle 
ČTÚ mají podpořit rozvoj konkurence na mobilním trhu. Kvůli změně pod-
mínek aukce vláda v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra 
Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou. 
Ta dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora. K plánované aukci 
frekvencí 5G sítí se vyjádřili i panelisté odborné konference na téma „Právo 
a 5G sítě“, která proběhla začátkem roku v hotelu Mandarin Oriental.

„Říkám, že chytrá řešení nalézají moudří lidé. V tomto 
duchu byla dokončena i Strategie SMART City Svazu 
měst a obcí ČR,“ uvedla výkonná ředitelka tohoto svazu 
Radka Vladyková a pokračovala: „Jde o to, že je nutné 
hledat potřeby obcí a jejich obyvatel a na ně pak nalézat 

řešení, mnohdy i za použití nových SMART technologií. 
Rozvoj 5G sítí nemusí být nutně spojen jenom s veřejnou 
SMART technologií, i když pro ní bude v blízké budoucnosti 
rychlý přenos dat klíčový. Rozvoj 5G sítí bude v budoucnu 
stejně vnímán, jako například byla v nedávné minulosti 
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elektrifikace. Základ konektivity lidí, přibližování 
vzdáleností, je hlavní podmínka pro mnohé lidi 
pro práci z domova. Přesah užitečnosti zavedení 
vysokorychlostního internetu do každé obce si 
možná ještě všichni neumí přestavit. Pro zame-
zení vylidňování venkova, udržení obyvatel v těch 
nejodlehlejších částech naší republiky a možnosti 
zaměstnání v těchto místech, bude internet jed-
ním ze základních atributů.“ Stejně tak se ředitelka 
Vladyková vyjádřila k ekonomickému zajištění 
rozvoje 5G sítí v menších městech a obcích.

„Osobně se domnívám, že obce a menší města 
jsou opomíjena. Je však nezbytné, aby i ta „dostala 
šanci“, protože to může zabránit jejich vylidňo-
vání. Možnost využívat vysokorychlostní internet 
ve vzdálenějších regionech od přirozených center 
může mít dopad na větší pracovní uplatnění. Může 
zvýšit uplatnění žen vychovávajících děti, ale 
v neposlední řadě umožní seniorům lepší inter-
akci se svým okolím. Bez finanční podpory státu, 
domnívám se, toho však nelze dosáhnout,“ zdůraz-
nila Radka Vladyková. 

Technologickou rovinu výstavby i přístup k eko-
nomickému prostředí v ČR okomentoval Rado 
Kedzia ze společnosti Huawei: „Podnikatelské 
prostředí musí být inkluzivní. Z pohledu inves-
tora musí být atraktivní a motivující k investicím. 
Základními charakteristikami takového prostředí 
je férovost a nediskriminace. Jinak řečeno musí být 
zdravě soutěživé. Čím více konkurence, tím lépe 
pro zákazníka. Konkurence pohání technologický 
pokrok, přináší lepší řešení za lepší ceny,“ uvedl 
Kedzia. Doplnil také, že „kybernetická bezpečnost 
naší společnosti je hluboce zakořeněná ve firemní 
DNA. Od samotného vývoje, po doručení řešení 
zákazníkovi a jeho servis. Pro Huawei je bezpečnost 
velké téma. Dbáme na to, abychom plnili veškeré 
mezinárodní standardy. Provádíme řadu pravidel-
ných kontrol, abychom o důvěryhodnosti a bez-
pečnosti ujistili sebe, a především naše zákazníky. 
Ti proto mohou plně věřit, že jakékoliv řešení, které 
jim nabízíme, je bezpečné,“ řekl Radko Kedzia.

Úvahou, jak potenciálně „trestat“ tzv. umělou 
inteligenci, související právě s rozvojem vysoko-
rychlostního internetu vyslovil i JUDr. Petr Toman 
z AK Toman/Devátý a partneři.

„Mnozí si to neuvědomují, ale umělá inteligence 
je již nyní všude kolem nás. Vybírá obsah našich 
sociálních sítích a reklamy, které se nám zobra-
zují, ve větších firmách posuzuje kvalitu uchazečů 
o zaměstnání a samozřejmě také řídí autonomní 
automobily. Ač se nemusíme obávat, že by zítra 
povstala a převzala náš svět, je už teď důležité 
zabývat se právními i etickými otázkami, které 

s jejím příchodem vznikají. Budou je muset řešit 
nejen zákonodárci a právníci. Nelehký to úkol. 
V případě autonomních automobilů jsou to napří-
klad otázky spojené s odpovědností a způsobem 
rozhodování autonomních automobilů. Na základě 
kým určených pravidel rozhoduje autonomní 
vozidlo, čí život je v případě nehody důležitější? Už 
i takové otázky se mezi právníky dnes řeší, uvedl 

JUDr. Toman. „Nelze ignorovat fakt,“ řekl, „že 
velká část veřejnosti příchod 5G sítí nevítá a má 
z něj obavy. Jejich obavy přičítám zejména nedo-
statku dostupných veřejných informací týkajících 
se 5G a dosavadním politickým zmatkům a kau-
zám, které příchod 5G již od samotného počátku 
doprovází. Nad těmito obavami nelze mávnout 
rukou. I proto jsem rád, že se konference zúčastnili 
významní hosté z mnoha odvětví potřebných pro 
implementaci 5G sítě a bez předsudků diskutovali 
i o citlivých tématech.“ 

Obr. 1 
Rado Kedzia, 
Huawei

Obr. 2 
JUDr. Petr Toman, 
AK Toman/Devátý 
a partneři
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MICOS TELCOM FibeRoadTM ŘEŠENÍ

Představujeme

Systém FibeRoadTM je určen pro optické sítě všech typů. Instaluje se do distribučních 
boxů, pouličních kabinetů nebo vysokokapacitních skříní. Umožňuje všechny konfi-
gurace rozvláknění a umožňuje konektorové spojení přímo v listovacím systému. Je 
velmi vhodný pro GPON sítě.
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FibeRoadTM PRODUKTY

MDP OZ 144S, MDP OZ 288S, MDP OZ 432S MDP OZ 24/48, MDP OZ 48/96, MDP OZ 72/144

MDB FA 144S, MDB FA 192S, MDB FA 288S

MDB FA 24/48, MDB FA 48/96, MDB FA 72/144

MDP EL 96/192, MDP EL 144/288, MDP EL 288/576

POUZE SVAŘOVÁNÍ 

SVAŘOVÁNÍ  I PATCHOVÁNÍ

JIŽ BRZY
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1B

•  MOŽNOST KASKÁDOVÉHO 
ŘEŠENÍ PRO ÚSPORU MÍSTA

FibeRoadTM

1

1A

•  KOMPATIBILNÍ S KAZETAMI KM 4 (24 
SVÁRŮ), KM 5 (12 SC), KM 6 MINI (24 
SVÁRŮ)

•  MOŽNOST KOMBINACE RŮZNÝCH 
KAZET V JEDNOM BOXU

•  VARIABILNÍ KAPACITA PO 
SEGMENTECH

•  ŘEŠENÍ KONEKTOROVÉHO SPOJENÍ 
V LISTOVACÍM SYSTÉMU

•  MOŽNOST UKLÁDÁNÍ SPLITTERŮ MIMO 
KAZETY

•  PROSTOR PRO ULOŽENÍ NEVYUŽITÝCH 
VLÁKEN

•  KOMPATIBILNÍ S VLÁKNY 
V SEKUNDÁRNÍ OCHRANĚ (0,9 mm)

FibeRoadTM

2

•  ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁRŮ
•  BEZ NUTNOSTI ROZMĚŘOVAT VLÁKNA PŘED 
SVAŘENÍM

•  ULOŽENÍ SVÁRŮ MIMO VLÁKNA
•  MOŽNOST MOTAT PŘÍCHOZÍ SMĚRY ODDĚLENĚ
•  MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
•  MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN V 0,9 mm 
OCHRANĚ (PIGTAIL)

•  MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
•  VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ NA TRNY

KAZETA KM 4

2A
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DRŽÁKY SVÁRŮ

5 5A 5B

•  ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁRŮ
•  KOMPAKTNÍ VELIKOST
•  MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
•  MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN  
V 0,9 mm OCHRANĚ (PIGTAIL)

•  MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
•  VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ  
NA TRNY

KAZETA KM 6

4

4A

•  ULOŽENÍ AŽ 24 SVÁRŮ
•  ULOŽENÍ 12 SC SIMPLEX NEBO 12 LC DUPLEX 
ADAPTÉRŮ

•  PROSTOR PRO REZERVY PIGTAILŮ A VLÁKEN 
VE SPODNÍ ČÁSTI

•  BEZŠROUBOVÝ/RYCHLÝ SYSTÉM MONTÁŽE 
ADAPTÉRŮ

•  KRYT PATCHCORDŮ
•  KANÁLY PRO VEDENÍ PATCHCORDŮ
•  MOŽNOST ULOŽENÍ SPLITTERU
•  MOŽNOST ULOŽENÍ VLÁKEN  
V 0,9 mm OCHRANĚ (PIGTAIL)

•  MOŽNOST RIBBONOVÝCH VLÁKEN
•  VÝKLOPNÁ I STOHOVATELNÁ POMOCÍ SPOJEK
•  SOUČÁSTÍ JE KM 6 PRO SVAŘOVÁNÍ VLÁKEN

KAZETA KM 5

3A

3
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EU  EK: Nová evropská průmyslová strategie  
10. března 2020 • EK představila novou strategii, 

která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí 
transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak 
na vedoucí postavení v digitální oblasti. Stanoví řadu 
opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, 
včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících 
podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, doda-
vatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé 
a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, 
pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům 
podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat 
přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digi-
tální transformaci v první řadě. Iniciativy rovněž obsahují 
konkrétní opatření k odstranění překážek a nadměrné 
byrokracie. 

EU  Státní podpora: EK schvaluje dánský režim na 
náhradu škod způsobených zrušením velkých 

veřejných událostí v důsledku ohniska COVID-19 
12. března 2020 • (EC) Evropská komise potvrdila, že dán-
ský režim podpory ve výši 91 milionů DKK, který má orga-
nizátorům nahradit škodu způsobenou zrušením velkých 
událostí s více než 1 000 účastníky v důsledku propuknutí 
choroby COVID-19 je v souladu pravidly podpory EU State 
aid.  
Jedná se o první a jediné opatření státní podpory oznámené 
členským státem Komisi v souvislosti s doposud propuknu-
tím choroby COVID-19. Komise schválila režim podle pra-
videl státní podpory EU do 24 hodin od obdržení oznámení 
od Dánska. Komise je připravena obdobně spolupracovat 
se všemi členskými státy. Za tímto účelem Komise zřídila 
vyhrazené kontaktní místo pro členské státy, které jim 
poskytne odbornou pomoc.

EU  Evropská komise navrhuje limity pro viditelné 
části malých antén 5G • 12 března 2020 • Malé 

bezdrátové přístupové body potřebné pro rozmístění 5G 
sítí by měly být buď neviditelné, nebo namontovány vizu-
álně nenápadným způsobem. Evropská komise zveřejnila 
svůj návrh prováděcího nařízení k veřejné konzultaci do 26. 
března 2020.

 Harmonogram výzev OP PIK Ve středu 4. března 
2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost na letošní rok. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 
2020. 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro 
podporu českých podnikatelů v programovém období 
2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé 
využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve 
zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

 Přenositelnost čísel v Telekomunikačním věst-
níku. V Telekomunikačním věstníku byla dne 6. 

března 2020 publikována změna opatření obecné povahy, 
kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti 
telefonních čísel. Ta má návaznost na novelu ZEK účinnou 
od dubna t. r.  
Ve smyslu článku 5 Přenesení telefonního čísla – lhůta pro 
realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního 
čísla činí dva pracovní dny a začíná běžet ode dne vyrozu-
mění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účast-
níka o přenesení čísla přejímajícím poskytovatelem služby. 

EU  Ericsson nastiňuje vizi „sklopení energetické 
křivky 5G“ • 12. března 2020 • (Ericsson) Nový 

report společnosti Ericsson přináší rozbor konkrétních 
řešení ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku v mobil-
ních sítích. 
Roční globální náklady na energii pro provozování mobil-
ních sítí se odhadují na přibližně 25 miliard USD (22,1 
miliard EUR). Přístup společnosti Ericsson ke snižování 
spotřeby energie v sítích 5G je založen na čtyřech klíčo-
vých oblastech: Příprava sítě (volba výhledového hard-
ware s parametry); aktivace softwaru pro úsporu energie; 
budování 5G s precizností ( vytváření sítí s optimálním 
rádiovým řešením ve všech typech základnových stanic); 
a inteligentní provozování infrastruktury webu.

 Rada Českého telekomunikačního úřadu je opět 
kompletní • Úterý 10. března 2020 • Vláda České 

republiky jmenovala členem pětičlenné rady ČTÚ dlouhole-
tého pracovníka úřadu Marka Eberta.

 CETIN letos investuje do sítě 4 miliardy Kč • 9. 
března 2020 • (CETIN) Český poskytovatel infra-

struktury CETIN plánuje letos do rozvoje své sítě a techno-
logií investovat 4 miliardy korun. Společnost upřednost-
ňuje nasazení optické sítě, upgrade stávající sítě a řešení 
záležitostí kybernetické bezpečnosti.

 Český Vodafone spustí službu Vodafone TV ještě 
v březnu. Operátor Vodafone Czech Republic uvede 

celoplošně na trh službu Vodafone TV v březnu, uvádí 
Mobilmania.cz. Služba je již aktuálně dostupná v dalších 
zemích pro více než 22 milionů uživatelů.

 Čínský prodej smartphonů se kvůli Covid-19 
zhroutil • 10. března 2020 • (CAICT). Čínská 

akademie informačních a komunikačních technologií 
zaznamenala v průběhu měsíce února meziroční pokles 
prodejů o 54,7 %, přičemž bylo dodáno pouze 6,3 milionu 
kusů – nejnižší úroveň za únor od doby, kdy CAICT začal 
zveřejňovat údaje v roce 2012. Za poslední dva měsíce 
Bylo prodáno 26,7 milionu kusů, což představuje pokles 
o 42,1 %. 

Informační servisInformační servis
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Čísla CAICT ukázala, že přibližně 8,2 % únorových dodávek 
uskutečnily nadnárodní společnosti, z nichž lze odhad-
nout, že dodávky Apple iPhone klesly přibližně o 61 % na 
500 000. 

EU  Ofcom vydal sadu pravidel pro svoji příští aukci 
spektra • 13. března • Regulátor sdělil, že nebude 

v dalších krocích aukce zprostředkovatelem při řešení 
defragmentace spektra ve středním pásmu a nechává to 
na dohodách o případné „výměně“ mezi operátory. V aukci 
se bude navyšovat dostupné mobilní spektrum o 18 %, 
přičemž 80 MHz bude k dispozici v neocenitelném pásmu 
700 MHz a 120 MHz v pásmu 3,6–3,8 GHz. Je to samo-
zřejmě dobrá zpráva pro operátory, kteří čelí 40% nárůstu 
využívaných zákaznických dat. 
Regulátor uvedl, že se snaží zachovat silnou hospodářskou 
soutěž na trhu tím, že uvalí 37% strop na celkové spektrum 
dostupné pro jednu společnost.

EU  Berec navrhuje definici rychlosti pro pevné vyso-
korychlostní sítě • 10. března 2020 • Regulátor EU 

Berec vydal své návrhy pokynů pro definování sítí s velmi 
vysokou kapacitou. Pro ně počítá s minimální rychlostí 
přenosu 1Gbit/s. Tyto návrhy jsou přístupné veřejnosti do 
24. dubna a Berec si klade za cíl zveřejnit konečnou verzi do 
prosince.

EU  Bezpečnost 5G sítí budeme řešit společně, 
dohodly se státy Evropské unie. • 11. března 2020 

• (EK)Doporučení ale nejsou závazná. Více kontrolovat 
mobilní operátory, hlídat kvalitu dodavatele 5G tech-
nologií i jeho vlastnickou strukturu. To jsou hlavní cíle 
ze seznamu doporučení, na nichž se 11. 3. shodly státy 
Evropské unie. Takzvané toolboxy, jak sítě stavět a chránit, 
podpořila i Evropská komise. Státy ale musí závazně do 
dubna sdělit, jaká opatření zavedly. 
Na doporučeních – neboli toolboxech – se velkou měrou 
podílel i český Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost. K hlavním rizikům technické části 5G sítí patří 
především to, že většina věcí se v nich už bude řešit softwa-
rově. Státy proto musí hlídat, aby zdrojové kódy byly bez 
chyb. A pokud se nějaká vyskytne, aby byla opravena co 
nejdříve.

EU  Francouzská vláda potvrzuje cíl 100% pokrytí 
domácností optickými sítěmi FTTH do roku 

2025 • 25. února 2020 • Vláda ve svém oznámení 
potvrdila cíl rozšířit dosah optických sítí tak, aby do roku 
2025 byly všechny francouzské domácnosti pokryty 
službami FTTH. Za tímto účelem budou v rámci nově 
otevřené aplikace uvolněny finanční prostředky ve výši 
280 milionů EUR.  
V celé zemi nyní musí 25 francouzských departementů 
připravit plán realizace. Někteří senátoři se však domní-

vají, že bude zapotřebí, aby pro uvedený rozsah imple-
mentace vláda poskytla až 600–700 milionů EUR.

 Výpadek dodávek elektroniky na český trh 
nepokryje ani obnovená výroba v Číně • 13. 

března 2020 • (COMPUTERWORLD) Omezené zásobo-
vání obchodů spotřební elektronikou z Číny na český 
trh teprve dolehne. Většina obchodů zatím prodává ze 
skladových zásob, musí se ale připravit na důsledky poza-
stavené výroby způsobené šířením koronaviru. Přestože 
čínské továrny svou činnost již začínají obnovovat, nové 
zásoby lze podle distributora elektroniky eD system 
očekávat až v řádu několika týdnů nebo měsíců. Vybrané 
zboží by proto mohlo během této doby zdražit až o nižší 
desítky procent.

EU  Švýcarsko pozastaví provoz nových antén 5G 
kvůli zdravotním obavám • Čtvrtek 13. února • 

(Total Telecom) Po dokončení loňské výstavby 2 000 antén 
pro 5G zaslala švýcarská agentura pro životní prostředí 
Bafu místním orgánům dopis, kterým požádala o ukončení 
používání všech nových věží 5G. Společnost uvedla, že 
bude potřebovat jistý čas k vyhodnocení zdravotních 
dopadů záření 5G na obyvatele. 
Bafu podrobně prozkoumá expozici pomocí adaptivních 
5G antén, pokud možno v reálných provozních 
podmínkách a odvolává se na skutečnost, že v současné 
době neexistuje mezinárodní standard pro vydání 
doporučení. 
Do doby než Bafu stanoví kritéria se provozovatelé budou 
řídit stávajícími předpisy v oblasti radiační expozice, které 
však ve většině případů použití 5G vylučují. 
Swisscom však sdělil, že bude nadále budovat svoji 5G 
infrastrukturu, i když nemůže okamžitě plně využívat její 
plné kapacity.

EU  Telecom Italia se připravuje na zřízení nového 
operátora pevné sítě s KKR – CEO • 12. března 

2020 • (TIM) Telecom Italia (TIM) připravuje zřízení nové 
společnosti „FiberCop", provozovatele „přístupové optické 
a měděné sítě" a prodej 40 procent aktiv soukromé společ-
nosti KKR. CEO Luisi Ubitosti uvedl, že probíhají oddělené 
diskuse s KKR a s velkoobchodním rivalem Open Fíbre 
s tím, že chtějí ponechat dveře otevřené „možné konver-
genci“ na konci tohoto procesu.

 Huawei má povolení k prodeji do USA na dalších 
45 dní • 11. března 2020 • Spojené státy udělily 

čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei dalších pro 
obchodování s americkými společnostmi dalších 45 dní.  
Americké společnosti a obyvatelé jsou v zásadě nuceni 
najít alternativní dodavatele telekomunikačních zařízení 
a softwaru Huawei. 
Platnost nové prozatímní licence končí 15. května. 
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EU  Huawei postaví ve Francii továrnu na zařízení 4G 
/ 5G • 28. února 2020 • Huawei představil plány na 

vysoce automatizovaný výrobní závod ve Francii, na místě, 
které ještě nebylo zmíněno. Začátkem tohoto měsíce ozná-
mil výkonný ředitel společnosti Huawei France, že společ-
nost si vybrala Evropu jako základnu své první továrny na 
zařízení 5G mimo Čínu. 
Společnost uvedla ve svém prohlášení, že do zřízení závodu 
investuje více než 200 milionů EUR a očekává, že vyrobená 
zařízení budou použita hlavně v Evropě. 
V plánu na výstavbu bude rovněž demonstrační centrum 
výroby základnových stanic, zavádění softwaru a testování. 
Společnost poskytla ujištění, že bude schopna pokrýt 
oblasti výzkumu a vývoje, prodeje, nákupu, výroby a logis-
tiky. 
Projekt, u kterého se předpokládá, že bude každoročně 
generovat produkty v hodnotě 1 miliardy EUR, bude patřit 
mezi „první implementace pokročilých výrobních technolo-
gií v Evropě“ společnosti Huawei

EU  Adware tvoří 72 % mobilního malwaru Statistiky 
expertů z Avastu ukazují, že mezi říjnem a pro-

sincem 2019 tvořil adware 72 % veškerého mobilního 
malwaru. Zbývajících 28 % tvořily bankovní trojské koně, 

falešné aplikace, a tzv. lockery a downloadery. 
Mobilní adware je software, který se zmocní zařízení za 
účelem spamování uživatele nežádoucími reklamami. 
Statistiky Avastu ukazují, že adware je rostoucím problé-
mem, protože jeho podíl mezi ostatními typy malwaru za 
poslední rok vzrostl o 38 %. Existují dva druhy adwaru: 
Adwarové aplikace, které uživatele obtěžují a rozptylují, 
a škodlivější typ s názvem ad-clickers nebo také ad-fraud. 

EU  Vodafone a DT se spojily k pokrytí venkova sítí 
LTE • 10. března 2020 • (DT) Provozovatelé se 

dohodli, že pro snažení počtu „šedých míst“ Německa 
budou sdílet 4 000 základnových stanic LTE. Deutsche 
Telekom a Vodafone oznámily, že do nového programu 
sdílení vzájemně zařadí po 2 000 ZS LTE. 
Na konci loňského roku se Deutsche Telekom, Vodafone 
a Telefonica (O2) dohodly na sdílení 6 000 nových mobil-
ních ZS. Společnost Deutsche Telekom také nedávno 
podepsala dohodu o sdílení sítě FTTH se soupeřem 
o vlákno Deutsche Glasfaser v naději, že společně dokážou 
urychlit německé zavádění vláken a přivést jej na úroveň 
svých evropských sousedů. 
Očekává se, že projekt sdílení stránek bude dokončen do 
konce roku 2020.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, nahrazuje současný 
předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU z roku 2002, 
po revizi v roce 2009.  Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 
2020. 

Do přijetí novely zákona o elektronických komunikacích, kterou bude české 
právo transponovat evropský kodex pro elektronické komunikace, se již další 
významná změna stávajícího zákona nepřipravuje. Jeho nynější aktualizace bude 
nejen vhodnou pomůckou k výkladu jednotlivých účinných ustanovení zákona 
a některých prováděcích předpisů, ale především též užitečnou spojnicí pro rychlé 
seznámení s novou právní úpravou podmínek podnikání, výkonu komunikační 
činnosti a výkonu státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických 
komunikací.

Komentář zákona o elektronických komunikacích 
je zařazen do systému ASPI společnosti Wolters 
Kluwer ČR, a.s., jako součást specializace 
Elektronické komunikace a IT a bude aktualizován 
s právním stavem k 31. lednu 2020.
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Registrujte se na webu https://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:

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

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

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

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

 **  Cena bez DPH. Zahrnuje výhody účasti na akcích, možnost zařazení zaslaných  
informací v rubrice krátké zprávy a další výhody vzniklého klubu.

 ***  Cena bez DPH. Navíc zahrnuje VIP balíček – inzerci 2× A4 strana inzerce  
a 1× PR článek.

Chcete dostávat časopis
pravidelně?

Staňte se členem NGC 
(New Generation Club).

Přihlaste se na "www.telmag.cz"  

a můžete si číst časopis  

bezplatně v elektronické podobě.



Vstupte do světa 5G sítí s tím nejsilnějším partnerem

Podepsali jsme 91 komerčních smluv  
na budování sítí 5G, více než polovinu  
z toho v Evropě.

Globální lídr na poli 5G
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