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Škola po internetu ukazuje skutečný stav 
našich telekomunikací. 
Při psaní posledního úvodníku do NG/T 2 jsem byl velký optimista. A hle, 
jsme ve druhé, mnohem silnější vlně šíření chřipky COVID-19. Bohužel 
příroda a některé asijské laboratoře jsou silnější než lidé. Takže jedeme dál 
v této „podivné době“.

Třetí číslo tohoto telekomunikačního magazínu představuje několik 
článků a rozhovorů, které popisují, co všechno nové technologie elektro-
nických komunikací zvládnou. Od chytrých měst a ulic přes zdravotnictví 
a školství. Zabýváme se také postojem vládních a regulačních institucí 
právě ke zmíněnému výjimečnému stavu virové epidemie.

Jak píše Zdeněk Vaníček ve svém příspěvku: „Digitální technologie 
zásadním způsobem proměňují náš každodenní život, práci a podnikání, 
to, jak cestujeme a komunikujeme, i naše vzájemné vztahy. Digitální 
komunikace, interakce prostřednictvím sociálních médií, elektronické 
obchodování a digitální podniky nezadržitelně mění náš svět. Generují 
neustále rostoucí objemy dat, které, pokud je spojíme a využijeme, 
mohou přinést úplně nové způsoby a úrovně vytváření hodnot. Jde 
o stejně přelomovou transformaci, jakou byla průmyslová revoluce“. 
Ano, nejenže tomu věříme, ale současná realita to jasně ukazuje.

Proto jsou elektronické komunikace významným hospodářským a něko-
lik let i silně politickým tématem. Například: „Evropská komise zveřejnila 
18. září 2020 doporučení, kterým vyzvala členské státy, aby podpořily 
investice do infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připo-
jení, včetně sítí 5G, což pokládá za „nejzákladnější blok digitální transfor-
mace a základní pilíř obnovy“. Komise zdůraznila, že „včasné zavedení 
sítí 5G nabídne významné ekonomické příležitosti pro nadcházející roky 
jako zásadní přínos pro evropskou konkurenceschopnost, udržitelnost 
a hlavní faktor umožňující budoucí digitální služby“. Již v roce 2015 
přijala Komise strategii pro jednotný digitální trh, která zdůraznila význam 
propojení. Evropská rada potvrdila svůj názor na jednotný digitální trh 
v červnu 2016 a vyzvala k vytvoření vysokokapacitního pevného a bezdrá-
tového širokopásmového připojení v celé Evropě jako předpoklad budoucí 
konkurenceschopnosti s lepší regulací a sníženou administrativní zátěží 
pro podnikatele.

U nás v posledních dvaceti letech vznikají vládní politiky, doporučení, 
zákony o usnadnění a zlevnění výstavby sítí nové generace, připravují se 
dotace na výstavbu, zakládají se různé akční skupiny jako jsou Broadband 
Competence Office či platforma 5G Aliance. Je velmi potěšující, že tyto 
snahy existují a naplňují se dlouhodobé vize telekomunikačních/IT asoci-
ací, sdružení a firem podnikajících v ICT.

Ale pojďme se ptát, právě v této „podivné době“, těch, kteří byli uvrženi 
do karantén a domácích kanceláří, jak se jim žije, jak pracují a učí na dálku. 
V posledních dnech jsem mluvil s lidmi žijícími na moravských vesnicích 
či malých městech, kteří si stěžovali na nemožnost normálního rychlého 
spojení. Děti byly poslány domů, a že se bude vyučovat přes internet. Ale 
známé vojenské úsloví „bez spojení není velení“ se plně projeví právě nyní, 
v době coronavirové. Takže moji známí nemají pevné připojení, žádný 
remote DSLAM, pouze připojení mobilní 3G s vysokou agregací. V jejich 
okolí je podobných rodin samozřejmě víc.

Pandemie plně otevírá nezbytnost kvalitního fungování telekomu-
nikačních sítí v maximálním pokrytí nejen pevnou, ale i mobilní sítí. 
Přestože je trh elektronických komunikací státem regulován, je veškerý 
komerční provoz v rukou privátních operátorů. Ti musí skládat účty svým 
akcionářům a musí efektivně podnikat. To znamená, že ne všude se sítě 
budou stavět. A právě tady musí stát rychle uplatnit své a unijní strategie 
a regulace. Ano, všichni víme, že se tady již více než osm let handrkuje 
o dotace právě na síťové pokrytí ekonomicky slabých míst. Ale jak je vidět, 
u nás to prostě z nějakých důvodů nezafungovalo. Počínaje byrokratickým 
územním a stavebním řízením, přes splnění všech požadavků na přidělení 
zmíněných dotací. Sami jsme si v této zemi vytvořili bariéry, přes které se 
nedá pohnout. Osobně si myslím, že v dnešní situaci by stát měl přispět 
operátorům na to, aby mohli rychle poskytnout dětem připojení a mohly 
se učit se svými učiteli. A možná i se slevou, či dokonce zdarma. Nic proti 
volebním příspěvkům našim důchodcům, ale propad úrovně vzdělání, 
ke kterému právě dochází, se naší země může velmi rychle nepříjemně 
a citelně dotknout. Pak už bude pozdě něco napravovat! 

Svatoslav Novák
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Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a bě-
hem studia ještě absolvovat obor akordeon na Státní konzervatoři v Praze. Svoji 
profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl v roce 2008 jmenován 
profesorem. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Českého klastru 
chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a pracovně jsme se setkali při realizaci 
několika odborných konferencí zaměřených na problematiku Smart Cities.

V rámci společenského programu těchto akcí došlo i na 
akordeon, který mně vždy fascinoval počtem svých ovláda-
cích prvků – kláves a knoflíků, takže jsem v údivu zapomínal, 
že bez rozmachu rukou interpreta by nevyšel jediný tón. 
Odborný rozmach zaměřený na komplexní inteligentní sys-
témy a jejich aplikace v oblasti řízení dopravy a funkcí měst-
ských celků je důvodem, proč jsem se právě v doprovodu 
pana profesora Svítka nechal ochotně zlákat na procházku 
pestrým světem harmonizovaných inteligentních měst 
včetně rozvíjejícího se projektu Chytrá Evropská v Praze. 

Řekněme, že jsme na akademické půdě. Existuje nějaká defi-
nice Chytrého města (Smart City)?

Existuje mnoho definic. Já nejčastěji používám, že koncept 
chytrých měst se snaží vhodně využívat moderních techno-
logií, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými 
odvětvími (doprava, energetika, logistika, bezpečnost, životní 
prostředí, správa budov, atd.) a k lepšímu managementu 
měst na základě věrohodných dat, informací a znalostí a to 
s ohledem na udržitelný rozvoj (Sustainability), odolnost 

Chytrá Evropská –  
umění se rozmáchnout  

a ovládnout akordeon města

Otázky pro Prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka 
kladl Petr Beneš
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(Resilience) a také kvalitu života (QoL – Quality of 
Life) občanů územních celků. 

A co slovo smart používané ve spojení s technický-
mi „vymoženostmi“ již minulého dvacátého stole-
tí, namátkou mne napadají energetická síť (grid), 
doprava/logistika, pouliční osvětlení (lighting), 
nádraží, letiště ... Co tento přívlastek „chytrý“ 
v takovém případě znamená?

Každá komponenta města je vybavena informač-
ním a komunikačním systémem a proto může 
být zařazena do virtuálního digitálního dvojčete 
(Digital Twin), kde je typicky reprezentována tzv. 
softwarových agentem, který za ni vyjednává 
a prosazuje její zájmy. Může jít o infrastrukturální 
prvky, jako jsou osvětlení či dobíjecí stanice pro 
elektromobily, ale i větší celky jako jsou chytré 
budovy, železniční stanice, školy nebo i letiště. 
Samozřejmě, že softwaroví agenti mohou být 
i skupiny občanů nebo jiné humánní komponenty. 
Díky vzájemnému propojení těchto komponent 
může být v každém časovém intervalu vybráno 
vhodné řešení, které co nejlépe vyhovuje stano-
veným kritériím, reprezentovaným parametry KPI 
(Key Performance Indicators). Tato kritéria jsou 
typicky volena s ohledem na energetickou nároč-
nost, znečištění životního prostředí, atd.

Požadavky se samozřejmě liší město od města – 
jedno město je více průmyslově orientované, 
jiné se snaží být atraktivní pro turisty, další 
si zakládá na tom, že je univerzitním městem 
pro studenty. Obecně platí, že technologie lze 
koupit, ale chytrý systém ne – ten se musí léta 
budovat s ohledem na specifika konkrétního 
území, jeho historii, kulturní tradice, ale také 
konkrétní potřeby obyvatel či ekonomické mož-
nosti daného regionu, města či obce.

Proč se používání přívlastku smart vyhnulo oblasti 
chytře automatizované průmyslové výroby, kde 
dominuje „generační“ označení Industry 4.0.

Dle mého názoru jde pouze o zavedenou termino-
logii. Základem Industry 4.0 je lokální inteligence 
přiřazená k dílčím prvkům výrobního procesu na 
nejnižší úrovni. Materiál, polotovar, výrobek, ale 
i manipulační či výrobní prostředky nebo zákazníci 
jsou reprezentovány také svými softwarovými 
agenty, kteří jsou propojeni ve virtuálním digitál-
ním prostředí a dokáží reagovat na proměnnou 
poptávku. Vzniká tak individualizovaná masová 
výroba, což bylo v minulosti z ekonomických 
důvodů považováno za nemožné. Díky vzájem-
nému propojení všech komponent a flexibilnímu 

řízení dotčených procesů se stává masová individu-
alizovaná výroba ekonomicky reálná. 

V oblasti chytrých měst využíváme podobné 
principy, jak co nejlépe uspokojit individualizo-
vané požadavky občanů ekonomicky rozumnými 
veřejnými službami, aby město stále vykazovalo 
udržitelný ekonomický, sociální, ale i environmen-
tální rozvoj. Pouze nástroje nejsou tak striktní, jako 
v průmyslové výrobě. Hovoříme proto o sociálně-
-kyberneticko-fyzickém prostředí, kde zvláštní 
důraz je kladen na sociální vrstvu, kterou je nutno 
sofistikovaně modelovat pomocí různých typů 
průzkumů, či sledováním chování obyvatel.

Je důležité též zmínit, že v případě mimořádných 
situací musí být město odolné (resilientní). Chytrá 
řešení nabízejí nejen kvalitnější prevenci na základě 
lepšího porozumění dílčím procesům, ale i lepší 
optimalizaci zásahů v případě vzniku mimořádných 
událostí. V krizových situacích je nutné garantovat 
funkčnost vybrané kritické infrastruktury, zajistit 
její neustálé monitorování a řízení provozu na ní. 
To umožňuje nasazení moderních technologií pro 
simulace různých scénářů spolu s doporučením co 
nejlepších řešení vzniklé události. 

Mluvíme-li o chytrých městech, popř. regionech, 
v poslední době se určitým synonymem slova 
„chytrý“ stává známá zkratka 5G, upozorňující na 
novou generaci a také novou filosofii mobilních 
telekomunikačních sítí bytostně spojených s další 
zkratkou IoT – Internet věcí. Připomeňme 5G měs-
to Jeseník nebo 5G koridor Praha-Mnichov. Stane 
se tedy funkční infrastruktura 5G podmínkou pro 
označení smart?

Telekomunikační prostředí 5G se stává nedílnou 
součástí chytrých řešení, protože pro tvorbu 
virtuálního modelu územního celku je nutno sbírat 
velké množství on-line dat, ze kterých je možno 
následně extrahovat potřebné informace a zna-
losti. Nejde pouze o data z detektorů na infra-
struktuře, ale o vyhodnocování například kosmic-
kých snímků, přenosy dat z kamerových systémů 
a to jak pevných, tak mobilních, např. umístěných 
na dronech. Jelikož se mnohdy jedná o kritické 
aplikace, je třeba garantovat vysoké nároky na 
bezpečnost, dostupnost a spolehlivost telekomu-
nikačního prostředí, což sítě 5G dokáží.

Například díky systému C-ITS (kooperativní 
inteligentní dopravní systém) bude možno sbírat 
velké množství dat ze vzájemné komunikace 
vozidlo–vozidlo, vozidlo–infrastruktura, ale také 
občan–infrastruktura. Právě tímto způsobem 
budou získávány individualizované požadavky, 

Telekomuni-
kační prostředí 
5G se stává  
nedílnou sou-
částí chytrých 
řešení
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obdobně jako je tomu u Industry 4.0. Postupem 
času budou nasazovány autonomní systémy, které 
se budou pomocí nástrojů umělé inteligence snažit 
co nejlépe reagovat na aktuální poptávku bez vlivu 
lidského činitele. 

Díky službám 5G bude možno jednak uzpůsobo-
vat nabídku podle aktuální proměnné poptávky, 
ale též formou různých benefitů poptávku 
i ovlivňovat. Bude tak nejen možno lépe využít 
stávající infrastrukturu, ale také minimalizovat 
omezené zdroje (elektrická energie, voda, zábor 
země, atd.). 

V poslední době je slovo smart spojováno i s územ-
ně menšími celky. Vaše aktivity se v poslední době 
soustředí na projekt Chytrá Evropská v Praze. Mů-
žete tuto ideu digitálního polygonu města Prahy 
pro testování projektů Smart City a autonomní 
dopravy stručně přiblížit?

Řada metropolí, které rozvíjí svůj „smart city“ kon-
cept, si v průběhu času vybudovala tzv. živé labo-
ratoře, neboli části měst určené pro vývoj a tes-
tování nových technologií. Například v Berlíně 
vznikla chytrá čtvrť EUREF, která už teď splňuje 
kritéria, která si Německo vytyčilo splnit do roku 
2050. Nejde pouze o zkoušení funkčnosti techno-
logií, ale spíše o sledování dopadu chytrých řešení 

na chování obyvatel v daném území, zkoumání, 
jak různé skupiny obyvatel tato řešení přijímají, 
či jak je případně upravit, aby jejich dopad byl co 
nejvyšší. 

Praha zatím takto koncipovanou živou laboratoř 
na svém území nemá. Na základě dílčího projektu 
Smart city v rámci Národního centra kybernetiky 
a umělé inteligence (NCK TAČR) byl vytvořen 
interdisciplinární tým z odborníků na jednotlivé 
oblasti, konkrétně dopravní systémy, energetické 
sítě, územní plánování, chytré budovy a environ-
mentální modelování. 

V rámci návštěvy zástupců Prahy v Berlíně vznikla 
myšlenka „Chytré Evropské“ jako pražského 
„digitálního polygonu“, který by začínal kruhovým 
objezdem v Dejvicích (Kulaťák) a končil na Letišti 
Václava Havla. Takto koncipovaný polygon zahr-
nuje všechny dopravní módy – leteckou dopravu 
díky Letišti Václava Havla, železniční dopravu díky 
Železniční stanici Veleslavín, veřejnou hromadnou 
dopravu s tramvajovými a autobusovými linkami 
a také významné stanice metra Dejvická, Boři-
slavka a Veleslavín.

Takto koncipovaný digitální polygon by nebyl 
pouze „chytrou ulicí“, ale zahrnoval by i blízké 
okolí kolem Evropské, kde se plánuje celá řada 
developerských projektů. 

Obr. 1 
Slavnostní otevření 

Společné laboratoře 
ČVUT- UTEP zabý-
vající se digitálními 
dvojčaty územních 

celků
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Digitální dvojče Evropské bude v jednom virtu-
álním prostoru propojovat všechny dostupné 
informace a znalosti o stávajících a nově pláno-
vaných budovách, různých druzích dopravních 
systémů, odpadovém hospodářství, atd. Výsledky 
bude možno také využít pro digitalizaci územního 
rozhodování.

Zajímavá může být i integrace chytrého letiště do 
multimodálního vyhledavače s možností například 
vyhledávání spojení přímo ke konkrétnímu letu 
s ohledem na stav dopravy, ale i předpokládaný 
čas odbavení na letišti. 

U železniční stanice Veleslavín jde o využití nových 
technologií pro funkční a energetickou optima-
lizaci budovy, včetně vnitřního vybavení infor-
mačními a kamerovými systémy, aby byl tento 
dopravní terminál schopen vhodně reagovat na 
případné mimořádné situace. Návrh by měl zahr-
novat i chytrá nástupiště vybavená signalizacemi 
přijíždějících vlaků, i systémy pro podporu hen-
dikepovaných občanů. Díky tomu, že Veleslavín je 
důležitým přestupním uzlem, je nutné informační 
propojení mezi všemi dotčenými organizacemi, 
včetně již zmíněného Letiště Václava Havla. 

Ale i v rámci tohoto projektu se rýsuje spolupráce 
chytrých regionů. Kromě ČVUT a UK v Praze se 
na projektu podílí i VŠB v Ostravě, tedy v Morav-
skoslezském kraji. Je možné již alespoň naznačit 
konkrétní přínosy?

Klíčovou myšlenkou Digitálního polygonu je imple-
mentace celé plejády dílčích projektů, které budou 
postupně naplňovat myšlenku testovacího pro-
středí, a které bude možno vzájemně integrovat. 
Dílčí řešení musí postupně pokrývat implementaci 
senzorické a komunikační sítě, tvorbu virtuálního 
modelu včetně dílčích simulačních nástrojů, či 
postupnou implementaci chytrých řešení, jako 
jsou kooperativní a autonomní dopravní systémy, 
BIM (Building Information Modeling), atd. Sou-
běžně by měla být budována i chytrá infrastruk-
tura s algoritmy pro pokročilý management celé 
Chytré Evropské.

Jsem přesvědčen, že koncept Chytré Evropské 
může být zajímavý pro všechny, nejenom tech-
nické, univerzity. Chytrost také znamená, že si 
uvědomíme, že společně toho dosáhneme více. 
Osobně bych rád přizval odborníky na humanitní 
vědy např. na sociologii, psychologii, atd., kteří 
k danému tématu mají rozhodně co říci. Měli 
bychom méně mezi sebou soupeřit a více se zamě-
řit na návrh společných projektů. Jsem přesvědčen, 
že koncept Chytré Evropské svoji unikátností 

a svými možnostmi nám v tomto záměru může 
výrazně pomoci.

A co mezinárodní spolupráce v oblasti smart pro-
jektů, když vzpomeneme „slogan“ Smart Evrop-
ská – Gateway to the Europe?

Při dílčích jednání se státní správou vznikla 
myšlenka, zda by se koncept Chytré Evropské 
nemohl stát součástí českého předsednictví 
EU v roce 2022 se sloganem „Smart Evropská – 
Gateway to Europe“. Šlo by o výkladní skříň 
českých technologií, které by kromě zajištění 
komfortu a bezpečnosti jednotlivých vládních 
delegací ukázaly naši republiku jako silného 
partnera v oblasti chytrých měst. Zároveň by 
koncept Chytré Evropské pomohl i Pražanům, 
protože se zahuštěním zástavby kolem Evropské 
budou přibývat dopravní komplikace, které bude 
třeba tak jako tak řešit. 

Není vyloučeno, že i nadnárodní firmy by mohly 
na Evropské pilotně implementovat svá řešení, což 
by rozšířilo mezinárodní spolupráci našich firem 
a akademických institucí. Vzhledem k mému 
současnému působení v Berlíně se snažím propojit 
nejen ČVUT s TU Berlin, ale také obě partnerská 
města Berlín a Prahu. Koncept Chytré Evropské je 
konkrétní příležitostí a odbornou platformou pro 
tuto spolupráci. 

Na závěr otázka, dnes zatím více filosofická: 
Produktem technologického vývoje je dovršená 
a dále se prohlubující konvergence telekomuni-
kačních a informačních technologií dnes přirozeně 
spojovaná rovněž s konkrétními aplikacemi umělé 
inteligence. Můžeme se v souvislosti s vývojem 
k chytrým komunitám – ulicím, městům i regio-
nům – těšit i na výrazný inovativní aspekt kon-
vergenčního vývoje, který k technologiím elek-
tronických komunikací a digitálního zpracování 
dat připojí jako přirozenou třetí dimenzi oblast 
sociální komunikace a služeb dále optimalizující 
fungování naší 3D společnosti? 

Součástí digitálního virtuálního světa nejsou pouze 
softwaroví agenti reprezentující technické prvky, 
ale také humánní komponenty. Již dnes přechá-
zíme plynule, aniž bychom si to uvědomovali, mezi 
virtuálním a reálným světem. Ukázkou mohou být 
navigační systémy, které nás vedou do míst, kam 
bychom se jinak nepodívali. Takto koncipované 
aplikace mohou stále výrazněji ovlivňovat způsob 
našeho chování, ale i naši poptávku po službách 
všeho druhu. Zajímavým fenoménem jsou určitě 
sociální sítě, které vytvářejí různé komunity 
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a umožňují jim de facto život ve virtuálním pro-
středí bez ohledu na jejich fyzickou vzdálenost. 

Nabízí se nekonečně mnoho možností dalšího 
rozvoje, ale základním principem by mělo zůstat, 
že pokud nechci tyto výdobytky moderní techniky 
používat, měl bych mít možnost žít bez nich. Asi 
budu déle čekat na dopravu, hledat, kde se dá 
koupit jízdenka. Možná budu více bloudit městem, 
ale stále jsem schopen žít plnohodnotný život. 
Je třeba brát zvláštní ohled na různé kategorie 
občanů – školáci, staří, či hendikepovaní lidé. 
Velkou výzvou je kybernetická bezpečnost nebo 
tvorba netradičních obchodních modelů pro nová 
řešení. Všechny tyto detaily je třeba citlivě zvažo-

vat již při návrhu systému chytrého města a pří-
padně je testovat v rámci konceptu Digitálního 
polygonu, kterým se chce Chytrá Evropská stát. 

Vzhledem k rychlému vývoji technologií se musí 
začít na středních i vysokých školách vychovávat 
nová generace odborníků, kteří se budou tímto 
interdisciplinárním a odborně zajímavým oborem 
dlouhodobě zabývat. Po mnoha letech příprav 
získala Fakulta dopravní ČVUT (www.fd.cvut.cz) 
akreditaci unikátního magisterského studijního 
programu Smart Cities, který je vyučován pouze 
v anglickém jazyce a je realizován formou tzv. 
double-degree ve spolupráci s americkou Univer-
sity of Texas at El Paso (UTEP). Absolventi získají 

Obr. 2 
Ukázka 3D modelu 
Vítězného náměstí. 

Nad 3D modelem je 
možno zobrazovat 

informace a znalosti 
pomocí technologií 

rozšířené reality.
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jak český, tak i americký titul, čímž se jim otevřou 
možnosti mezinárodního uplatnění. 

Jsem přesvědčen, že oblast chytrých měst a regi-
onů je nedílnou součástí probíhající čtvrté průmy-
slové revoluce. Jde skutečně o revoluci a ne pouze 
o evoluci, protože dopad propojených systémů 
Internetem věcí, služeb a lidí bude mít dopad na 
všechny známé procesy. Hovoří se proto o Společ-
nosti 4.0 nebo též o Myšlení 4.0.

Je možné uvést něco, co by jako produkt průniku 
evropské a americké, popř. latinsko-americké 
kultury, mohlo obohatit „svět“ Smart Cities?

The University of Texas at El Paso (UTEP) je 
prestižní univerzitou zařazenou do kategorie R1 
výzkumných univerzit USA. V rámci spolupráce 
se již rozeběhly první trans-atlantické výzkumné 
aktivity zahrnující například chytrý univerzitní areál 
(Smart Campus) nebo chytrou hranici (Smart Bor-
der). Na těchto příkladech bude možno testovat 
originální přístupy, jak pomocí nových technolo-
gií zajistit vyšší odolnost konkrétních urbánních 
prvků.

Když porovnáme evropský a americký přístup, 
myslím si, že je na tom Evropa lépe v nových 
myšlenkách, výzkumných projektech nebo pilot-
ních ověřeních. Velké slabiny vidím v následném 
využívání vyvinutých řešení v praxi. Je to zřejmě 
dané způsobem našeho uvažování, ale i skeptickým 
pohledem na inovativní přístupy vyžadující změnu 
naučených postupů.

V USA naopak vidím, jak pozitivně přistupují 
k inovacím. Neinvestují tolik veřejných peněz do 
vývoje, ale když vidí, že se jim nějaká technologie 
vyplatí, začnou ji ihned používat v praxi, protože je 
to zkrátka výhodné.

Je známo, že v Latinské Americe je nedostatečná 
infrastruktura, která výrazně ztěžuje životní pod-
mínky obyvatel. Na druhou stranu demografická 
křivka vykazuje velké procento mladých lidí, kteří 
se rychle naučili používat služeb chytrých telefonů. 
Zájem o tyto služby je velkým potenciálem dalšího 
rozvoje. Dokonce si troufnu říci, že v určité chvíli 
může penetrace chytrých řešení v Latinské Americe 
předčít pokročilé evropské země nebo i USA. 

Mohu uvést i osobní zkušenost. Již od roku 2006 
působím v mé oblíbené Kolumbii, konkrétně 
v univerzitním městě Bucaramanga. V minulosti 
jsem pro primátora, pro zaměstnance magist-
rátu, pro místní univerzity či členy obchodních 
komor připravil celou řadu odborných přednášek. 
Jedné z nich se v roce 2013 zúčastnilo přes 400 
posluchačů. 

Díky těmto aktivitám dvě kolumbijské studentky 
absolvovaly obor Inteligentní dopravní systémy 
na Fakultě dopravní, ČVUT a dnes se podílejí na 
rozvoji tohoto oboru v celé Kolumbii. Jsem rád, že 
v Bucaramanga se v současné době realizuje něko-
lik pilotních projektů v oblasti Smart city. Osobně 
mě těší, že se těchto aktivit mohou účastnit 
i české firmy. Je to výsledek mnohaleté soustavné 
odborné činnosti, ale i mého osobního zaujetí pro 
tuto krásnou zemi.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR ING, se narodil 5. 
července 1969 v Rakovníku. Během studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
absolvoval Státní konzervatoř v Praze, obor akordeon.

Svoji dosavadní profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl 
roku 2002 jmenován docentem a následně v roce 2008 profesorem. V období 
2010 až 2018 zastával funkci děkana. Od roku 2018 je hostujícím profesorem 
v oboru Smart Cities na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA. 

Během let 2006 až 2018 byl prezidentem Sdružení pro dopravní telematiku. 
V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. 
Je členem Inženýrské akademie ČR, vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita 

České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities. 
V roce 2019 mu byla udělena cena Osobnost Smart City.

Při příležitosti oslav 20 let Fakulty dopravní ČVUT nahrál sólové album Acordeón Encantador. V rámci 
oslav 25 let Fakulty dopravní založil spolu s prof. Ondřejem Přibylem (violoncello) Duo Profesores, které 
nahrálo skladby argentinského autora Astora Piazzoly.
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Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace na 
MPO ČR se ve studii „How to approach 5G POLICIES“ společně s Daliborem 
Vavruškou z Digiteccs Associates Ltd. zabývám otázkami strategie budoucí 
digitální infrastruktury a služeb. Studie, kterou zde mám možnost představit, 
přináší komplexní pohled na téma 5G, které bývá mnohdy zužováno či bagate-
lizováno, a to v kontextu významných změn, které se dějí v oblasti digitální eko-
nomiky. Tyto změny vedou k námětům k zamyšlení, jak dále efektivně podporo-
vat rozvoj digitální infrastruktury v nové digitální ekonomice a to tak, aby tento 
vývoj vedl ke zvyšování kvality života občanů a udržitelnému rozvoji ekonomiky. 
Digitální technologie mění naše životy, ale také svět kolem 
nás. Nemůžeme bez nich dále žít. Zabývejme se na okamžik 
všemi možnými digitálními službami v komunikacích, ener-
getice, průmyslu a dopravě, které máme v současné době 
k dispozici. Přemýšlejme o všech nových službách a příleži-
tostech v těchto oborech, ale také o řadě nových aplikací 
vznikajících okolo témat jako Smart Cities i dalších oblastí, 
které si dnes ještě ani neumíme představit. Krize Covid 
19 ještě více, než kdy dříve, zvýraznila význam digitální 
infrastruktury a služeb, zvláště s ohledem na bezpečnost, 
zdraví, ale také potřebu udržitelnosti. Distanční vzdělávání, 
a zejména vzdálená účast na pracovním procesu, spolu 
s dalšími digitálními nástroji napomohly nejen překonat 

tuto krizi, ale ujaly se také řízení oživení ekonomiky v podni-
katelském sektoru.

Nové technologie bývají doprovázeny riziky spojenými 
s otázkami kyberbezpečnosti, zdraví nebo ochrany osobních 
dat souvisejícími s rychle se rozvíjejícími digitálními tech-
nologiemi. Abychom mohli reagovat na tyto otázky a rizika, 
musíme je nejprve zkoumat a porozumět jim. Následně 
musíme zajistit jejich spravedlivý a správný výklad pro 
veřejnost, který poskytne záruky ochrany zdraví, občan-
ských svobod a demokratických práv v prostředí rychlých 
technologických změn. Přestože rizika vyžadují robustní 
opatření, neměla by tato opatření zastínit přednosti nových 

Vize  
budoucnosti 

digitální
infrastruktury 

a služeb 

Petr Očko
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technologií. Naším úkolem je vždy hledat nejlepší 
cesty pro podporu pokroku a inovací, zejména 
v oblastech, kde mají přímý vliv na zlepšení každo-
denního života.

Na pozadí tohoto vývoje a stále rostoucího 
významu technologického rozvoje pro všechny 
občany jsme se rozhodli provést podrobnou 
analýzu budoucí digitální infrastruktury a služeb. 
Nová, pátá generace (5G) bezdrátových sítí se 
v této souvislosti stává středem zájmu. Obáváme 
se, že veřejná debata o 5G byla bohužel často 
velmi omezená a nebrala v úvahu širší souvislosti 
toho, co nové sítě mohou přinést občanům státu, 
jak mohou utvářet a ovlivňovat telekomunikační 
trhy, jaký typ digitálních služeb s sebou přinesou, 
jak budou tyto služby ovlivňovat reálný svět ku 
prospěchu všech občanů jako spotřebitelů a členů 
různých komunit a ekonomických hráčů, jaká jsou 
rizika a jak je budeme řešit.

Očekávat komplexní zprávu, která zodpoví hned 
v úvodu všechny tyto otázky, by bylo velmi ambi-
ciózní. Rozvoj digitální infrastruktury a podpora 
inovací v digitálních službách se však stává kritic-
kou prioritou pro úspěšný rozvoj národní ekono-
miky. Proto se pokusme identifikovat příležitosti 
hlubších transformačních změn, které může nástup 
5G přinést nebo uspíšit, a doporučit potenci-
ální odezvy v oblasti politiky, které by podpořily 
správný typ reakce systému. Samozřejmě naším 
zájmem je některé z těchto příležitostí dále rozšířit 
v České republice s cílem představit tuto zemi 
jako zajímavou, inovativní a snad i do určité míry 
jedinečnou v oblasti 5G.

Česká republika je prosperující země s dlouhodo-
bou tradicí v oblasti inovací, rozvinuté průmyslové 
výroby, dobře rozvitých trhů digitálních služeb, 
kvalifikované pracovní síly, jakož i rozsáhlých 
investic do výzkumu a vývoje (R&D). Digitální 
transformace je jedním z klíčových pilířů Inovační 
strategie ČR pro období 2019–2030 (The Czech 
Republic – The Country for the Future). Země 
investuje do technologií umělé inteligence (AI) 
např. prostřednictvím svého mezinárodně uzná-
vaného výzkumu AI v oblasti vývoje zpracování 
řeči, průmyslové výroby nebo zabezpečení a bez-
pečnosti. Podle hodnoty indexu NCSI patří Česká 
republika ke světovým lídrům v oblasti kyberne-
tické bezpečnosti. Vývoj řešení AI pro Průmysl 
4.0, Smart Cities, e-Health a další oblasti se stal 
trvalou centrální součástí České národní strategie 
AI přijaté v roce 2019.

Český telekomunikační trh není zcela perfektní 
z hlediska konkurence, někteří z jeho hráčů však 
vyvinuli strategická strukturální řešení, která byla 

později v širokém rozsahu akceptována. Patří k nim 
aktivní sdílení sítě mezi T-Mobile CZ a O2 CZ/
Cetin přijaté v letech 2013–2014. Z konkurenčního 
pohledu je to zajímavý případ a patrně příznak 
širšího trendu v oboru, zvláště vezmeme-li v úvahu 
novou generaci sítí. Je řada důvodů považovat trh 
v České republice za trvale atraktivní pro pilotní 
projekty a inovativní strukturální řešení v oblasti 
telekomunikací. Jedním z těchto důvodů je potřeba 
udržitelné konkurenceschopnosti lokálních 
výrobců v tomto průmyslovém odvětví. Čas pro 
zvažování nových transformačních řešení je právě 
teď, také proto, že, podobně jako v jiných zemích, 
v České republice probíhá proces přidělování spek-
tra pro 5G.

Jaké hlavní otázky ve vztahu k inovační 
strategii digitalizace je tedy třeba řešit?
Technologické inovace posouvají těžiště ekono-
miky od aktiv v oblasti zemědělství, přírodních 
komodit, průmyslového a elektronického hardwaru 
směrem k softwaru a zpracování dat. Národní 
vlády, národní digitální společnosti, včetně tele-
komunikačních, a další zainteresované subjekty 
v národních ekonomikách budou potřebovat nové 
strategické postupy, aby obrátily tyto nové trendy 
v odpovídající obchodní příležitosti.

5G představuje hlavní milník nejen v celostát-
ních telekomunikacích, ale také v životním stylu 
a společenském kontextu s potenciálem posílit 
prosperitu, bezpečnost, zdraví, environmentální 
udržitelnost a vše, co s tím souvisí.

Digitální strategie ovládající 5G a související 
technologie, jako je umělá inteligence AI (Artifi-
cial Intelligence), musí být především zaměřené 
na člověka. To znamená, že se musí řídit zájmy 
a odpovědností lokálních uživatelů, zaměstnanců, 
podnikatelů a voličů.

Když konkurenční prostředí není schopno zajistit 
zákazníkům správná rozhodnutí a cenu, nebo pře-
svědčivě zabezpečit lidské svobody a bezpečnost 
v rychle se měnícím digitálním ekosystému v míst-
ním nebo globálním měřítku, bývá nezbytné, aby 
státní správa měla možnost vstoupit se strate-
gickými intervencemi ve veřejném zájmu. Potřeba 
takové regulace musí být však vždy jednoznačně 
důkladně zanalyzována, prodiskutována a odů-
vodněna. I proto je potřebné nastolovat takováto 
témata ve veřejné debatě a diskutovat a analyzo-
vat fenomény spojené s novými technologiemi.

Inovace, jako jeden z hlavních řídicích faktorů 
konkurenceschopnosti každé země, může být pod-
porována efektivní regulací, která zajišťuje rámec, 
v němž se nové trendy mohou uplatňovat a roz-

Česká repub-
lika je prospe-
rující země 
s dlouhodobou 
tradicí v oblasti 
inovací, roz-
vinuté průmy-
slové výroby, 
dobře rozvitých 
trhů digitál-
ních služeb, 
kvalifikované 
pracovní síly, 
jakož i rozsáh-
lých investic 
do výzkumu 
a vývoje. 
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víjet tak, aby neohrozily kvalitu života obyvatel. 
A také vytvářením příznivých podmínek pro inová-
tory „rozrušující“ stereotypy podpory infrastruk-
turních investic či snadného přístupu ke sdíleným 
infrastrukturám a podpory vědy a výzkumu (R&D).

Hlavní intervenční oblasti, na které je 
třeba se zaměřit
V naší studii zpracované s Daliborem Vavruškou 
doporučujeme v souvislosti s rozvojem sítí 5. gene-
race věnovat se následujícím pěti oblastem:
1.  Stimulace otevření technologických standardů, 

platforem a sítí prostřednictvím selektivní poli-
tiky intervencí, zejména v případech pokud kon-
kurence selhává a kdy taková opatření prospějí 
nebo sníží hospodářská a společenská rizika.

2.  Podpora rozmanitosti obchodních modelů pro 
privátní sítě 5G pro Průmysl 4.0 a další gene-
race. K tomu patří i zvážení alokace jisté části 
spektra nad 3 GHz (a zvláště pak ve vyšších 
frekvencích např. okolo 26 GHz), tj. spektra 
vhodného pro lokální privátní sítě na flexi-
bilní, lokalizované transparentní a inkluzivní 
bázi, která je přímo zpřístupňuje také místním 
entitám, které se zajímají o výstavbu vlastních 
privátních sítí 5G.

3.  Posouzení synergií digitálních komunikací, ener-
getických a dalších strategických infrastruktur. 
Je třeba zvážit nastavení regulací v telekomu-
nikacích a dalších službách, aby byly zjemněny 
potenciální regulační bariéry a podpořena 
synergie investic mezi těmito infrastrukturami 
a průmyslovými odvětvími.

4.  Transformace telekomunikací po Covid-19. 
Tvůrci politiky by měli spolupracovat s tele-
komunikačními operátory a firmami i dalšími 
zúčastněnými subjekty na formulaci vize 
budoucnosti digitální ekonomiky, kromě jiného 
ohledně většího sdílení národních infrastruk-
tur, jakož i zvětšující se role telekomunikač-
ních společností jako poskytovatelů státních 
digitálních služeb, důvěryhodných a bezpečných 
poskytovatelů celostátní konektivity a ochránců 
privátních i veřejných dat.

5.  Reakce na úvahy o zdravotní péči, bezpečnosti 
a řízení. Je vhodné podporovat osvětu pro 

ochranu své bezpečnosti, svobody a kontroly 
nad svými vlastními záležitostmi, to vše upro-
střed rostoucího vzájemného překrývání virtu-
álního a reálného světa, přičemž prezentujeme 
svůj závazek k dalšímu rozvoji, připravenosti 
přijmout opatření proti zdravotním a bezpeč-
nostním rizikům a podpořit kontinuální výzkum 
v těchto oblastech.

Celospolečenské důsledky a přínosy 
implementace 5G 
Hlavní inovací v 5G (a v blízké budoucnosti 6G) 
je to, že umožní součinnost velkého množství 
připojených zařízení (obr. 1). Příkladem mohou být 
senzory sbírající data ve spojení s jejich schopností 
navigovat robotické prostředky ze vzdálených 
lokací, ale možností aplikací je obrovské množství. 
Znamená to mimo jiné, že je možné shromažďovat 
velká množství dat, vzdáleně je zpracovat a potom 
je rozsáhle využívat pro ovlivňování reálného světa. 
To, ve spojení s pokrokem v oblasti umělé inteli-
gence (AI), umožní příchod nové úrovně techno-
logické revoluce, někdy označované jako Průmysl 
4.0. Význam těchto změn směřuje však daleko za 
hranice průmyslových aplikací.

Aplikace se budou týkat například zdravotnictví, 
energetiky či chytrého řízení měst. Tím spíše je 
ale potřeba zajistit, aby technologie byly bez-
pečné ve všech možných ohledech – od zdravot-
ních rizik, přes rizika kybernetických útoků, až 
po rizika spojená s prací s osobními daty apod. 
Tomu všemu se musíme s novými technologiemi 
věnovat a také se tomu věnujeme. A v neposlední 
řadě tyto technologie (včetně eliminace rizik) 
musíme být schopni vysvětlit a přiblížit občanům, 
aby je vzali za své. Proto kladu také velký důraz 
na projekty jako je Broadband Competence Office 
(o němž NGT už podrobně informoval), či projekt 
tzv. 5G měst, které pomáhají v komunikaci v regi-
onech, v prezentaci nových technologií, demon-
straci přínosů občanům atd. Z obou zmíněných 
projektů máme velmi pozitivní odezvu. Jsem rád, 
že naše dlouhodobá strategie v rozvoji digitální 
ekonomiky se tak posunuje dopředu na všech 
potřebných úrovních.

Obr. 1 
Oblasti aplikací 5G
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Maltské 
komunikace  

v době  
pandemie

Jesmond Bugeja
Zdeněk Vaníček

V posledním čísle TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N Teleko-
munikace jsme představili názory některých bývalých a současných představitelů 
vnitrostátních regulačních úřadů a zároveň zkušených a znalých funkcionářů 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunika-
cí (BEREC) na problematiku síťové neutrality během celosvětové pandemie.1 
V bezprostřední návaznosti na ně přinášíme nyní názor na toto aktuální a „bo-
lestné“ téma, s nímž se svěřil generální ředitel a úřadující předseda Maltského 
komunikačního úřadu (MCA) Jesmond Bugeja (rozhovor s ním jsme přinesli 
v čísle 4/2019 časopisu)2, rovněž aktivní představitel BEREC.

Pandemie zvýraznila důležitost nepřetržitého a bezvadného fungování komuni-
kačních služeb. Vzhledem k omezením přijatým nejen v členských státech Ev-
ropské unie, jako byla uzavírání škol nebo práce na dálku, se telekomunikační 
sítě používaly daleko více než obvykle - k telefonování, videokonferencím a např. 
pro streamovací služby náročných na velké objemy dat. Obecně lze konstatovat, 
že vnitrostátní regulační úřady neznamenaly žádné kritické přetížení sítí v dů-
sledku dopadů pandemie Covid 19. Sítě zůstaly a jsou i nadále v současné době 
stabilní. Provozovatelé elektronických komunikačních sítí přijali veškerá preven-
tivní opatření, aby zajistili, že provoz bude i nadále udržován nejlepším mož-
ným způsobem. 

Malta se vyrovnala s jarní vlnou všeobecně rozšířené pandemie a jejími dopady 
velmi úspěšně. Protože jde o stát velmi závislý na turistickém ruchu, překonáva-
la důsledky mezinárodního omezení cestování odvážně a promyšleně a mohla 
obnovit leteckou dopravu, jakož i cestovní ruch. Je pochopitelně příliš brzy na to, 
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Pandemie vyzdvihla důležitost nepřeru-
šovaných komunikačních služeb
Celosvětová mimořádná zdravotní situace zdů-
raznila význam spolehlivých a nepřerušovaných 
telefonních, internetových a emailových služeb. Je 
zřejmé, že komunikace je klíčová pro podporu soci-
ální soudržnosti a udržení hospodářské činnosti, ke 
kterým došlo díky vytváření virtuálního sociálního 
spojení, zajištění práce na dálku z domova a elektro-
nického obchodování. Komunikační infrastruktura 
zároveň umožnila dostupnost a přístup ke klíčovým 
pohotovostním službám a zdravotním informacím.

Generální ředitel Maltského telekomunikačního 
úřadu (Malta Communication Authority - MCA) 
Jesmond Bugeja vysvětlil, že i v tomto náročném 
období se maltská komunikační infrastruktura 
úspěšně vypořádala se zajištěním spolehlivosti při 
nevyhnutelném zvýšení provozu internetu včetně 
emailových služeb.

Rovněž se vyjádřil k regulační činnosti úřadu, jehož 
činnost vznikala a rozvíjela se v průběhu let, kdy 
tento úřad usnadnil hospodářskou soutěž a sou-
kromé investice v odvětví elektronických komu-
nikací a zároveň zajistil spolehlivost a stabilitu. 
Z tohoto důvodu byl komunikační sektor na toto 
nepředvídané období dobře připraven.

Bugeja uvedl, že Malta je velice silná v infrastruk-
tuře připojení a tyto výhody jsou v Evropě dobře 
známy. V rámci EU je Malta nejvýznamnější zemí 
v oblasti rychlého a ultrarychlého pokrytí širo-
kopásmovým připojením, což potvrzují výsledky 
Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 
Evropské komise.

Na otázku ohledně budoucích investic, které je 
třeba vzít v úvahu, Bugeja uvedl, že Malta zaujala 
proaktivní postoj při přijímání nových technologií, 
jako je například platforma blockchain, umělá inte-
ligence (Artificial Intelligence), digitální a webové 
služby v oblasti sportu (eSports) a internet věcí 
(Internet of Things), a snaží se chránit a posilovat 
jejich důvěryhodnost a pověst. Tyto technologie 
a jejich služby vyžadují nejmodernější připojení.

A pandemic which has highlighted the 
importance of uninterrupted communi-
cation services
This global public health emergency has highlight-
ed the importance of reliable and uninterrupted 
telephone, internet and mail delivery services. The 
communications sector has proven key in sup-
porting social well-being and economic activity 
through virtual social proximity, remote working 
and electronic commerce, whilst ensuring accessi-
bility to key emergency services and public health 
information.

These were the comments of the CEO of Malta’s 
Communications Authority, Jesmond Bugeja 
who explained that even during these challeng-
ing times, Malta’s communications infrastruc-
ture, including postal, have taken the load in 
their stride despite the inevitable increase in 
demand.

He also commented on the authority’s regulato-
ry work, which was undertaken over the years, 
and said that it has facilitated competition and 
private investment in the electronic commu-
nications sector, whilst ensuring reliability 
and stability. Therefore, the sector was well 
prepared for this unforeseen time. 

In fact, Bugeja said that Malta’s strengths in its 
connectivity infrastructure are well recognised. 
Within the EU, Malta is the top ranking country 
for fast and ultrafast fixed broadband coverage, 
as confirmed by the European Commission’s 
Digital Economy and Society Index (DESI) 
results.

Asked about the future investments that 
should be considered, Bugeja said that Malta 
has adopted a proactive stance in embracing 
new technologies such as Blockchain, Artificial 
Intelligence, eSports and the Internet of Things, 
whilst aiming to protect and strengthen it’s 
credibility and reputation. These technologies 
and the services they enable, demand state-of-
the-art connectivity.

abychom v tomto kontextu činili jakékoli zásadní závěry, bude ale 
jistě vhodné se poučit ze zkušeností z nedávné doby v oboru komuni-
kačních služeb, které – jak se ukázalo nejen v této zemi, ale všeobec-
ně – zůstaly nejen faktorem hospodářského rozvoje a růstu, ale také 
důležitým nástrojem v panevropském úsilí při překonávání stále ještě 
reálného zdravotního a tím i společenského a hospodářského omeze-
ní a s ním spojeného latentního nebezpečí.
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Generální ředitel MCA říká, že Malta se může 
pochlubit celostátním, nepřerušovaným, vysoko-
rychlostním připojením a zdravým konkurenčním 
prostředím. Mobilní služby jsou všudypřítomné 
díky třem 4,5G sítím, připojení NB-IoT a investi-
cím v komunikačním odvětví v rámci přípravy na 
potenciální budoucí zavedení 5G sítí. Dvě vysoko-
kapacitní pevné sítě zajišťují pro naše domácnosti, 
podniky a školy dostatečnou gigabitovou rychlost 
a probíhají další investice do optických sítí. Pět 
podmořských kabelů spojuje Maltu s Itálií, přičemž 
probíhá instalace šestého kabelu, který propojí 
Maltu s Francií a Egyptem.

Bugeja vysvětluje, že posláním úřadu je pokračovat 
v podpoře a udržování konkurenčního prostředí, jež 
prostřednictvím účinné regulace řídí investice do 
bezpečného a spolehlivého nejmodernějšího připo-
jení. Z tohoto důvodu je nutné neustále investovat 
do rozšíření znalostí úřadu,udržet krok s vývojem 
a zajistit, aby regulační opatření MCA byla včasná 
a vhodná.

Obrovská změna ve způsobu, jakým lidé používají 
komunikační služby

Jesmond Bugeja rovněž vysvětluje, že způsob, 
jakým lidé používají komunikační služby, prošel 
v posledních měsících pandemie Covid-19 obrov-
skými změnami. Dramatický nárůst poptávky byl 
zaznamenán ve všech komunikačních službách, 
včetně pevných a mobilních hlasových služeb, 
televize a internetu. Bugeja popisuje přetváření 
postojů lidí k elektronickému nakupování a pou-
žívání bezhotovostních plateb, jejichž využití se 
výrazně zvýšilo.

Pokud jde o pandemii, Bugeja vysvětluje, že MCA 
hrál kritickou koordinační roli mezi vládou a tele-
komunikačním průmyslem ve vztahu k různým 
přijatým opatřením s cílem zajistit trvalou a maxi-
mální dostupnost služeb připojení. Zmínil, že úřad 
zřídil mechanismus podávání zpráv o nepřetržitém 
sledování vývoje provozu a zkušenostech uživa-
telů. Tyto aktivity podpořily úzkou spolupráci mezi 
ministerstvy a dalšími vládními orgány a pomohly 
telekomunikacím a maltské vládě při řešení této 
pandemie.

Bugeja zdůrazňuje, že MCA zároveň aktivně 
podával zprávy o monitorování situace v oblasti 
internetového provozu v rámci společného úsilí 
všech členských států koordinovaného Sdružením 
evropských regulačních orgánů pro elektronickou 
komunikaci (BEREC) se záměrem rychlé reakce 
v případě nárůstu problémů s kapacitou interneto-
vého provozu.

MCA’s CEO says that Malta can boast of nation-
wide, uninterrupted, high-speed connectivity and a 
healthy competitive environment. Mobile services 
are ubiquitous, thanks to three 4.5G networks, NB-
IoT connectivity and industry investments underway 
in preparation for potential, future 5G rollouts. Two 
very high-capacity fixed networks deliver Gigabit 
speeds to our households, businesses and schools, 
with further investments in fibre-to-the home 
underway. Five submarine cables connect Malta to 
Italy, with a sixth one underway and linking Malta to 
France and Egypt.

He explains that as an authority, its their commitment 
to continue promoting and sustaining a competitive 
environment which drives investment in secure and 
reliable state-of-the-art connectivity through effec-
tive regulation. For this reason, it is required to make 
continuous investment in the Authority’s capabilities 
and knowledge, particularly to keep abreast with 
developments and to ensure that MCA’s regulatory 
measures are timely and appropriate.

A huge change in the way people use communica-
tions services

Jesmond Bugeja also explains that the way in which 
people use communications services has under-
gone huge change in the recent months since the 
Covid-19 pandemic. A dramatic increase in demand 
has been registered across all communications 
services, including fixed and mobile voice, TV 
and the Internet. He describes also a reshaping of 
people’s attitudes towards online shopping and the 
use of online and cashless payments, with a marked 
increase in usage.

Regarding the pandemic, Bugeja explains that MCA 
has played a critical coordination role between 
Government and the telecommunications industry in 
relation to the various measures adopted, with a view 
of ensuring the continued and utmost availability 
of connectivity services. He also mentions that the 
authority has set up a reporting mechanism to ensure 
a follow-up on the evolution of traffic and user expe-
rience and to maintain close cooperation with several 
ministries and other governmental bodies to support 
the telecommunications sector and the Maltese Gov-
ernment in dealing with this pandemic.

Bugeja says that MCA has also been actively report-
ing its monitoring of the Internet traffic situation 
as part of the efforts made by each Member State 
coordinated by the Body of European Regulators 
for Electronic Communication (BEREC), with the in-
tention of a swift response in case of huge increases 
in internet traffic issues.
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Pohled do budoucnosti

Bugeja vysvětluje, že spotřebitelé jsou nyní v porov-
nání s minulostí mnohem aktivnější na internetu . 
Podniky proto již nemohou zavírat oči před mění-
cími se přáními a potřebami spotřebitelů a musí 
se rychle přizpůsobit proměnlivým technologiím 
a konkurenčním výzvám, jež nově definují trh.

Jako jeden krok navrhuje, aby maltské podniky 
přijaly elektronické obchodování a vytvořily tak 
spolehlivý nástroj, který je postaví do příznivé 
pozice vzhledem ke globálním konkurentům. 
Místní podniky musí být připraveny konkurovat 
globálním hráčům a vyvíjet relevantní a jedinečné 
produkty a služby.

Pokud jde o spotřebitele, Bugeja říká, že potřebují 
získat nové znalosti, například musejí být schopni 
rozlišit mezi spolehlivými a podezřelými prodejci, 
a to kontrolou hodnocení uživatelů a provedením 
základního výzkumu o prodejci. Navrhuje, aby 
v tomto ohledu hrály zásadní roli důvěryhodné 
identity v digitálním a fyzickém světě, přičemž 
regulační úřad bude i nadále rozvíjet a dohlížet na 
další regulační činnost ohledně elektronické identi-
fikace a kvalifikovaných důvěryhodných služeb pro 
elektronické transakce (eIDAS).

Bugeja uvádí, že poskytovatelé komunikačních 
služeb hrají zásadní roli, a to jak pro podniky, tak 
i spotřebitele, a zároveň podporují nepřetržité 
a bezpečné připojení v klíčových službách, jako jsou 
zdravotní a pohotovostní služby.

www.mca.org.mt

Looking at the future

Bugeja explains that consumers are now more than 
ever highly active online. Therefore, businesses can 
no longer turn a blind eye to the changing consum-
er wants and need to adapt quickly to fast-chang-
ing technologies and challenging competitive 
dynamics that are redefining the marketplace.

He suggests that they should embrace eCommerce 
and create a sound online shop-window is just 
one step that businesses can take towards placing 
themselves in a favourable position with their glob-
al competitors. Local businesses also have to be 
ready to compete with global players and develop 
relevant and unique products and services.

Regarding consumers, Bugeja says that they need 
to acquire new skills, such as how to decipher 
between reliable sellers and suspect ones, through 
checking peer reviews and doing basic research into 
the seller. He suggests that trusted digital iden-
tities play a critical role in this aspect, while the 
Authority remains committed to the development 
and oversight of another regulatory activity which 
it oversees, that of electronic identification and 
trust services for electronic transactions (eIDAS).

As for the communications service providers, 
Bugeja says that they also play an essential role so 
that both business and consumers are well served, 
whilst ensuring that that the key services in areas 
such as health and emergency services benefit from 
uninterrupted and secure connectivity.

www.mca.org.mt

Poznámky:
 1     Vaníček, Z.: Důležitý problém z kritického pohledu - Stanovisko představitelů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie - Some critical thoughts about a critical problem BEREC 
dignitaries about net neutrality during the pandemic, TELEKOMUNIKACE & ICT - NEXT GENERATI@N Telekomunikace číslo: 
2/2020, str. 11 - 19, vyšlo 23. června 2020. 

 2   Vaníček, Z.: Jesmond Bugeja, Generální ředitel Maltského komunikačního úřadu MCA, rozhovor, TELEKOMUNIKACE & ICT – 
NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 2019.
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Plány budování sítí elektronických komunikací 
mají dlouhou historii.
V současnosti již není mnoho aktivních pamětníků, kteří 
se pamatují na telekomunikační dobu před rokem 1989. 
Tehdy se rozvojové plány elektronických komunikací 
odvíjely od příprav pětiletých plánů, v režimu plně plá-
novaného státního hospodářství. Plány to byly vesměs 
velmi komplexní, protože se muselo plánovat všechno, 
včetně výsledků výzkumu a vývoje. Pochopitelně také spolu 
s výrobou a dodávkami technologií a v neposlední řadě také 
spolu s výstavbou objektů pro umístění telekomunikačních 
systémů. 

Dostupnost nových moderních technologií byla povět-
šinou limitována možnostmi výzkumu, vývoje a výroby 
tuzemského průmyslu a tím je míněno včetně dostupnosti 
součástkové základny. Tehdy tedy bylo nezbytné naplá-
novat celý technologicko-realizační řetězec se všemi jeho 
variacemi a realizačními obtížemi. Nebylo-li naplánováno, 
nebylo možné nic postavit. Z dnešního pohledu bylo téměř 
zázrakem, že se něco vyudovat podařilo. Nicméně toho 
nově budovaného bylo neustále velmi málo. Na čekacích 
listinách na zřízení telefonní linky do domácnosti, nebo i do 
podniku, bylo několik set tisíc žadatelů po mnoho týdnů, 
měsíců i let. Pořadí žádosti na telefon do domácnosti bylo 
i předmětem dědického řízení, protože se mnozí žadatelé 
realizace své žádosti za dobu svého života nedočkali. Pevný 
telefon byl velmi významným představitelem obyvatelstvu 
dostupných telekomunikačních služeb té doby, jestliže 

nebudeme uvažovat o rozhlasu, televizi, rozhlasu po drátě, 
dálnopisu či přenosu dat. 

Naštěstí došlo v roce 1989 k zásadním společenským změ-
nám, které mimo jiné odstartovaly i rychlý rozvoj veřej-
ných telekomunikačních služeb. Pochopitelně to zase tak 
jednoduché nebylo. Všichni se učili za pochodu. Je nezbytné 
zdůraznit, že se celospolečenské nadšení z nových možností 
a příležitostí odrazilo i na přístupu všech zainteresovaných 
lidí. Za přispění Světové banky (WB), Evropské investiční 
banky (EIB) a Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj 
(EBRD), za přispění řady mezinárodních telekomunikačních 
operátorů, za přispění mezinárodních organizací, zahra-
ničních regulátorů a v neposlední řadě i za přispění největ-
ších zahraničních výrobců a dodavatelů se rozběhl dříve 
nemyslitelný příliv informací. Československo se jevilo jako 
velmi atraktivní investiční a rozvojová příležitost. Jen pro 
ilustraci úryvek z nadšeného telefonního rozhovoru jednoho 
zástupce nejmenovaného zahraničního operátora, který 
vedl se svým ústředím v USA: „sem do Prahy musíme jít, je 
to tu rozhodně lepší než v Turecku“. Provokativní poznámka. 
Byl by ochoten to tak nadšeně někdo říci i dnes?

V tomto ruchu se začal rodit tak zvaný „První 
telekomunikační projekt – DON“ (Digital Over-
lay Network) 
Vznikal v úplně jiné situaci než předchozí plány. Základním 
záměrem bylo odstranit nedostatky na straně nabídky 
telekomunikačních služeb, uspokojit poptávku a umožnit 

Historie národních plánů rozvoje sítí
a služeb elektronických komunikací

Ing. Lubomír Bokštefl
MPO ČR, Odbor PO4, sekce fondů EU
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všem obyvatelům i nově vznikajícím podnikatelům 
přístup především k telefonní službě, následně 
pak i ke službám dalším. Limity nebyly na straně 
dostupnosti technologií. Byly především na straně 
dostupnosti projekčních a realizačních kapacit 
spojených s užitím nových technologií. Pro nové 
technologie z počátku nikdo neměl k dispozici 
potřebnou pracovní sílu vybavenou technickými 
znalostmi a dovednostmi. Další bariérou byla 
i nízká znalost potřebných jazyků. Možnost využití 
ruštiny byla velmi, ale opravdu velmi limitovaná.

Je třeba dodat, že První telekomunikační pro-
jekt vznikal také v úplně jiné situaci, než plány 
následující. Na trhu nebyla konkurence, a hlavní 
hráči i realizátoři byli zpočátku zcela vlastněni 
státem. S tím bylo spojeno i celé řízení procesů, 
včetně způsobu stanovování cílů. Pro prvotní krytí 
finančních potřeb se otevřela možnost financo-
vání prostřednictvím zdrojů od Světové banky, 
Evropské investiční banky a Evropské banky pro 
rekonstrukci a rozvoj. Financování bylo podmíněno 
především transparentními výběrovými řízeními na 
dodavatele technologií a také poskytnutím stát-
ních garancí za splacení úvěrů. Podařilo se vybrat 
jak vhodné nové technologie, tak i jejich doda-
vatele. A v souladu s požadavky, transparentním 
procesem, který umožnil jejich dodávky financovat 
uvedenými mezinárodními bankovními institu-
cemi. A to všechno bez jakýchkoli rozsáhlejších 
afér anebo skandálů.

Jedním z dalších významných plánů 
byl Národní plán z roku 2016 – Národní 
plán rozvoje sítí nové generace
Měl být připraven podstatně dříve než koncem 
roku 2016. Byl jednou ze základních podmínek 
pro užití evropského unijního dotačního programu 
zaměřeného na rozvoj elektronických komunikací. 
Cíle pro oblast elektronických komunikací pro 
přístup k internetu v pevném místě byly stano-
veny a vyhlášeny Evropskou komisí v rozvojovém 
programu na léta 2014 až 2020. Evropská komise 
již v počátcích stanovila, že do konce roku 2020 
mají mít všichni obyvatelé možnost dosáhnout 
na připojení k pevnému internetu o rychlostech 
alespoň 30 Mbit/s a 50 % z nich dokonce dosáh-
nout na pevné připojení k internetu o rychlostech 
100 Mbit/s. 

Přípravy na zpracování plánu probíhaly velmi 
dlouho a jejich počátek lze nalézt před rokem 
2010. Bohužel se je nedařilo finalizovat včas tak, 
aby bylo možné zahájit jeho realizaci v původně 
určených termínech. Plán vznikal v úplně jiné 
situaci, než předcházející dokumenty, v situaci, kdy 
telekomunikační podnikání bylo již plně privatizo-
váno. Díky odvaze a šikovnosti nových podnikatelů 

začalo postupně, v dříve monopolistickém oboru, 
působit více než 2300 podnikatelských subjektů. 
Rozvoj takzvaně velkého podnikatelského pro-
středí se již po několik let soustřeďoval především 
na hlasové mobilní sítě a služby. Řada vlivných 
osobností prosazovala názory, že klasické teleko-
munikace není třeba podporovat, protože stávající 
prostředí je plně konkurenční a nelze v něm najít 
prvky tržního selhání, a že není třeba rozvoj tele-
komunikací podporovat z veřejných prostředků. 
V prvních krocích bylo nezbytné prokázat a prosa-
dit, že rozvoj elektronických komunikací je klíčovou 
podmínkou pro rozvoj podnikání. Bylo nezbytné 
prosadit, že užití služeb elektronických komunikací 
je nezbytnou podmínkou pro celkový, zcela jed-
noznačně nejen hospodářský, rozvoj společnosti. 
A také bylo nezbytné potvrdit, že existence oblastí, 
ve kterých podnikatelské subjekty nemají žádný 
stimul k rozvoji veřejných sítí a veřejných služeb, 
není v zájmu společnosti jako takové. 

Je třeba konstatovat, že ani na straně státu 
nebyly zájmy zcela sladěné. Do procesu přípravy 
se promítla rozpolcenost jednotlivých předsta-
vitelů státní moci na pohled, jak uspokojit rychle 
rostoucí telekomunikační potřeby subjektů státní 
správy a samosprávy a dalších subjektů vlastně-
ných a provozovaných státem, a jak sladit uspoko-
jení jejich potřeb se zájmy soukromých subjektů. 
V běžně fungujícím systému je dávána přednost 
nejefektivnějšímu řešení, kterým je uspokojování 
převážné většiny všech potřeb v prostředí veřej-
ných sítí a veřejných služeb. V našem případě však 
převládla v mnoha případech rozpolcenost, která 
vyústila k prosazování nákladné paralelní výstavby 
různých síťových infrastruktur a to bez jakýchkoli 
synergií. Do vývoje se promítlo i rozdělení předtím 
jednotné společnosti O2 na CETIN coby provozo-
vatele pevné sítě a O2 jako provozovatele služeb 
a mobilní sítě, což na trhu přineslo značnou změnu 
klimatu, protože provozovatelé pochopili, že síť již 
nemusí vzniknout výstavbou na „zelené louce“, ale 
také integrací.

Uvedenou rozpolcenost podpořila rychle rostoucí 
znalost použití nových technologií. Dalším zdro-
jem rozpolcenosti byla velmi nízká povědomost 
o ekonomické stránce přístupu k efektivnímu 
uspokojení potřeb telekomunikačních služeb růz-
ných subjektů, související s rozdílným přístupem 
k financování příslušných služeb. Úžasný rozvoj 
technického poznání byl však v řadě případů 
bohužel doprovozen nízkou ochotou se podřídit 
fyzikálním a matematickým zákonitostem, nezna-
lostí legislativních podmínek a problematickým 
sladěním ekonomického modelu podnikatelského 
prostředí a možnostem a zákonitostem platícím 
v prostředí státní správy a samosprávy. 
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Zpoždění na začátku procesu, dané m.j. i nedůvě-
rou samotných podnikatelů, kteří měli být příjemci 
podpory a jejich pochopitelnou prvotní nezku-
šeností s realizací dotačních programů určených 
pro rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací, 
vyústilo do stavu, že dotační výzvy se podařilo 
odstartovat až ke konci programového období 
v jeho posledních 3 letech. Spolu s přetrvávajícími 
velkými časovými nároky na výstavbu sítí elektro-
nických komunikací to znamená, že pro podporu 
jejich rozvoje bude bohužel možné využít pouze 
část alokovaných prostředků. 

Národní plán 2020 – Národní plán 
rozvoje sítí s velmi vysokou kapaci-
tou, s podtextem – cesta k digitální 
ekonomice 
Práce na novém Národním plánu, který pro jed-
noduchost označíme rokem jeho vzniku 2020, 
byly zahájeny koncem roku 2019. Lze předpo-
kládat, že příprava a realizace Národního plánu 
z roku 2016 byla pro jeho zpracovatele velkým 
poučením. Ze strany Evropské unie byla stano-
vena řada konkrétních, vzájemně provázaných 
kritérií, která podstatně přesněji vymezují cíle 
a umožňují také přesnější kontrolu kvality jejich 
plnění, než tomu bylo dosud. Je kladen důraz na 
potřeby připravit možnosti uspokojit současné 
i budoucí potřeby koncových uživatelů. Dokonce 
i takové potřeby, které si mnohdy operátoři 
ani koncoví uživatelé ještě neumí představit. 
Velmi volný popis definice by mohl být poměrně 
jednoduchý a všem srozumitelný. „Sítě s velmi 
vysokou kapacitou“ musí být uzpůsobeny tak, 
aby svými parametry nelimitovaly návrh a užití 
jakékoli služby, která ke svému fungování vyu-
žívá, nebo v budoucnosti bude využívat přístup 
k internetu. 

Tento dokument by měl jasně položit základy 
rozvoje převážně optických sítí elektronických 
komunikací, které budou převládat zcela určitě až 
někam k horizontu roku 2030. 

Do přípravy nového plánu se promítá řada agend, 
nastartovaných v plánu z roku 2016, které souvisí 
v usnadněním výstavby sítí elektronických komuni-
kací. Je skvělé, že se je podařilo vydefinovat a zahájit, 
méně povzbuzující je skutečnost, že přes potvrzení 
jejich důležitosti až z výše vládní úrovně je pokroku 
v jejich realizaci dosahováno jen velmi pomalu. 

Povědomost o existenci a potřebě reagovat na 
korelace mezi ekonomickým modelem podnikatel-
ského prostředí a prostředím státní správy a samo-
správy se lehce zvýšila. Bohužel však v mnoha pří-
padech zůstává systematicky opomíjena. Bylo by 
velmi vhodné ji více podpořit vhodnými příklady 
a modely fungování.

Je skvělé, že diskuse mezi zpracovateli Národního 
plánu a podnikatelským sektorem navázala na 
obtížně vystavěný proces vzájemného pochopení 
cílů, možností a podmínek, zahájený při přípravě 
a realizaci Národního plánu z roku 2016. Nicméně 
v probíhající diskusi lze pochopitelně nalézt řadu 
kontroverzních partikulárních zájmů jednotlivých 
subjektů, a to včetně orgánů státní správy a samo-
správy, ke kterým lze velmi těžko nalézt společ-
ného jmenovatele. 

Věřím, že se v brzké době dočkáme – možná ani 
tak ne zcela konsensuálního Národního plánu, 
ale alespoň do jisté míry kompromisního plánu, 
jak dále rozvíjet prostředí pro zajištění a užití tak 
potřebných služeb elektronických komunikací po 
roce 2021. 
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Evropský kodex elektronických komunikací (směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský 
kodex pro elektronické komunikace)1, ukládá povinnost Evropské komisi, aby do 
21. prosince 2020, a poté pravidelně, přezkoumala doporučení o relevantních tr-
zích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací. Kromě tří hlavních 
cílů citovaná směrnice usiluje o podporu hospodářské soutěže, vnitřního trhu 
a zájmů koncových uživatelů o podporu propojení a přístupu k sítím s velmi 
vysokou kapacitou, včetně pevných, mobilních a bezdrátových sítí, a jejich vyu-
žívání ve prospěch všech občanů a podniků Unie. 
V zájmu transparentnosti zveřejnila Komise dne 25. srpna 2020 návrh nového 
doporučení a doprovodný vysvětlující dokument. Návrh nového doporučení2 
Komise zaslala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací BEREC k vyjádření dne 31. července 2020. Zveřejněný návrh do-
poručení o relevantních trzích a k němu připojený vysvětlující dokument nejsou 
dosud konečné, slouží jako základ pro diskusi s BEREC, který je v této fázi pro-
cesu přezkumu hlavním partnerem Komise. Komise proto v maximální míře 
jeho stanovisko zohlední. 
Základní východisko návrhu nového 
doporučení 
Již v roce 2015 přijala Komise strategii pro jednotný digi-
tální trh, která zdůraznila význam propojení.3 Evropská rada 

potvrdila svůj názor na jednotný digitální trh v červnu 2016 
a vyzvala k vytvoření vysokokapacitního pevného a bez-
drátového širokopásmového připojení v celé Evropě jako 
předpokladu budoucí konkurenceschopnosti s lepší regulací 
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elektronických 
komunikací Zdeněk Vaníček
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a sníženou administrativní zátěží pro podnikatele. 
V reakci na to Komise stanovila „vizi gigabitové 
společnosti“,4 kde by dostupnost a využívání sítí 
s velmi vysokou kapacitou umožnilo široké využití 
produktů, služeb a aplikací na jednotném digitál-
ním trhu. Komise rovněž navrhla úpravu rámce pro 
elektronickou komunikaci: dne 21. prosince 2018 
vstoupil v platnost evropský kodex elektronic-
kých komunikací („kodex“), spolu s nařízením o 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC),5 s cílem 
modernizovat pravidla Unie v oblasti elektronické 
komunikace. Členské státy mají uplatňovat svá 
vnitrostátní opatření provádějící kodex od 21. pro-
since 2020. V roce 2020 Komise znovu potvrdila 
ve strategii Unie „Evropa vhodná pro digitální věk“6 
význam digitální technologie v životě lidí a její 
význam pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj 
Evropy, včetně potřeby urychlit investice do giga-
bitového připojení v Evropě jako jedné z klíčových 
akcí pro utváření digitální budoucnosti Evropy.

Role digitální konektivity v posledních letech 
vzrostla. Občané členských zemí EU ale nikdy 
nebyli tak bezprostředně vystaveni kritické 
závislosti na ní, jako je tomu během současné 
pandemické krize COVID-19. Epidemie prokázala 
strategický význam silné, odolné a bezpečné 
digitální infrastruktury pro sociální blahobyt 
každého člena společnosti a pro další fungování 
ekonomiky.7 Celosvětová pandemická krize 
vedla ke zvýšení poptávky po šíři pásma jak 
„downstream“ tak „upstream“ a také zvýšila 
všeobecné povědomí o novém rámci zábavy, 
práce, zdravotní péče, vzdělávání a poskytování 
veřejných služeb. Lze dokonce již nyní kon-
statovat, že růst služeb konektivity a některé 
nové oblasti jejího používání budou velmi 
pravděpodobně pokračovat a že změní chování 
poskytovatelů služeb a zákazníků. Krize bude 
nadále působit jako akcelerátor digitální trans-
formace, protože domácí a obchodní uživatelé 
se postupně (a velmi rychle) seznámili s novými 
formami spotřeby a procesů a budou se na digi-
tální transformaci dále zaměřovat. Je zřejmé, že 
tento rostoucí požadavek na kapacitu sítě vyplý-
vající z měnících se trendů ve spotřebě a rostou-
cích potřeb spotřebitelů a podniků nebude tra-
diční měděná technologie v budoucnu schopna 
plně poskytovat. Další rozvoj a modernizace 
infrastruktur bude mít do budoucna zásadní 
význam pro podporu digitální transformace 
a umožnění volného toku dat, spolupráce lidí, ať 
jsou kdekoli, a připojení více objektů k internetu.

Kodex poskytuje nové regulační nástroje, které 
mají stimulovat velké síťové investice do vyso-
kokapacitních sítí a zároveň podporovat účinnou 

hospodářskou soutěž a zachovat práva spotřebi-
telů. Cílem regulačního rámce je usnadnit zavádění 
nových sítí s velmi vysokou kapacitou, kromě 
jiného: a) zaměřením na hospodářskou soutěž 
v oblasti infrastruktury a návratnosti investic do 
nových sítí; b) pravidly pro společné investice, 
která budou předvídatelnější a budou podporo-
vat sdílení rizik při zavádění vysokokapacitních 
sítí; a c) zvláštními pravidly určenými pouze pro 
velkoobchodní operátory s významnou tržní silou. 
Režim významné tržní síly (SMP) zůstává podle 
evropského kodexu pro elektronické komunikace 
i nadále jedním z klíčových nástrojů regulace ex 
ante (podle článku 68).8 Nebude proto zbytečné 
připomenout, jak se postupně od roku 2002, kdy 
byl přijat předpisový rámec sítí a služeb elektro-
nických komunikací, vyvíjela koncepce analýz 
relevantních trhů elektronických komunikací,9 
jakož i regulačních pravidel týkajících se podniků 
s významnou tržní silou na určitém trhu.

Vývoj doporučení Komise o relevant-
ních trzích produktů a služeb v odvětví 
elektronických komunikací, které při-
padají v úvahu pro regulaci ex ante, od 
roku 2002
Základním principem regulace elektronických 
komunikací je postupný přechod od sektorově 
zaměřené regulace k soutěžním pravidlům, tj. od 
odvětvové regulace „ex ante“ k ochraně hospo-
dářské soutěži „ex post“.10 Regulační zásahy ČTÚ 
postupně nahrazují pravidla soutěžního práva 
a úloha ČTÚ se má (v ideálním případě) postupně 
omezovat. Regulace elektronických komunikací se 
opírá důsledně o princip dosažení ničím neomezo-
vané hospodářské soutěže s co nejmenšími zásahy 
státu. Komise za tím účelem vydala od roku 2003 
tři doporučení, k čemuž ji opravňuje Smlouva 
o fungování Evropské unie11 a do doby přijetí 
kodexu tzv. rámcová směrnice.12 První doporučení 
Komise přijala dne 11. února 2003, druhé dne 17. 
prosince 2007 a třetí dne 9. října 2014.13 Kodex 
potvrzuje klíčovou roli doporučení o relevantních 
trzích pro zajištění celkového fungování regu-
lačního rámce Unie. Článek 64 odst. 1 kodexu14 
vyžaduje další přezkum doporučení do 21. prosince 
2020 a poté pravidelné opakování přezkumu.

Doporučení Komise identifikuje ty trhy produktů 
a služeb v odvětví elektronických komunikací, 
jejichž vlastnosti mohou odůvodňovat ukládání 
regulačních povinností stanovených v kodexu, 
aniž jsou dotčeny trhy, které mohou být v kon-
krétních případech definovány podle práva 
týkajícího se hospodářské soutěže. Cílem nově 
připravovaného, v pořadí již čtvrtého doporučení 
bude to, aby zajistilo „dosažení regulačních cílů, 
zejména podporu konektivity a přístupu k sítím 
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s velmi vysokou kapacitou („VHCN“) a podporu 
hospodářské soutěže při poskytování sítí elektro-
nických komunikací“. Umožňuje vnitrostátním 
regulačním orgánům soustředit své úsilí na ty 
trhy, kde se na úrovni Unie zdá, že hospodářská 
soutěž stále není dostatečně účinná, posky-
tuje účastníkům trhu regulační předvídatelnost 
a právní jistotu, což umožňuje stabilní obchodní 
plánování. Definice seznamu trhů podléhajících 
regulaci ex ante na úrovni Unie zejména usiluje 
o to, aby bylo zajištěno, že obecně stejné trhy 
s výrobky a službami budou podrobeny analýze 
trhu ve všech členských státech. Vnitrostátní 
regulační orgány by proto měly pravidelně (podle 
kodexu alespoň každých pět let) analyzovat trhy 
obsažené v doporučení, které Komise vydá do 21. 
prosince 2020, tj. do dne, kdy mají členské státy 
EU podle článku 124 kodexu povinnost přijmout 
a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu se směrnicí, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické komunikace. 
Členské státy budou tyto své předpisy používat 
od 21. prosince 2020. 

Transpozice podle článku 124 proběhne v ČR 
zákonem, kterým se mění zákon č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elek-
tronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, jehož návrh 
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a koncem července tr. zaslalo vládě ČR k pro-
jednání dopisem místopředsedy vlády, ministra 
průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla 
Havlíčka (č. j. MPO71334/19/71600/01000). 
Legislativní rada vlády návrh zákona projednala 
17. září 2020.15

Historie doporučení Komise pro relevantní trhy 
potvrzuje potřebu neustálých úprav, aby odrážely 
technologické, regulační a tržní trendy a vývoj 
na trzích. Následující verze doporučení skutečně 
ukázaly přechod na konkurenceschopnější trhy; 
první doporučení z roku 2003 ještě identifikovalo 
osmnáct relevantních trhů, druhé od roku 2007 
sedm relevantních trhů a třetí od roku 2014 už 
jen pět relevantních trhů. Doporučení z roku 2014 
jasně na úrovni Unie ukázalo, že maloobchodní 
trhy již nejsou předmětem regulace ex ante, a určil 
následující trhy, které jsou náchylné k regulaci ex 
ante:
i)   trh pro velkoobchodní služby ukončení volání 

v jednotlivých veřejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném místě;

ii)   trh pro velkoobchodní služby ukončení hlaso-
vého volání v jednotlivých mobilních sítích;

iii)   trh pro velkoobchodní služby s místním přístu-
pem poskytovaným v pevném místě;

iv)   trh pro velkoobchodní služby s ústředním 
přístupem poskytovaným v pevném místě pro 
výrobky pro širokou spotřebu;

v)   trh pro velkoobchodní služby s vysoce kvalitním 
přístupem poskytovaným v pevném místě.

V souladu s kodexem bude do budoucna cílem, 
aby vnitrostátní regulační orgány byly v koneč-
ném důsledku schopny najít maloobchodní trhy 
konkurenceschopné i při absenci velkoobchodní 
regulace. K tomu může dojít zejména kvůli dalším 
očekávaným inovacím a posílené konkurenci odvo-
zené kromě jiného z vývoje sítí s velmi vysokou 
kapacitou. V takovém scénáři by regulace velkoob-
chodního trhu již nebyla zaručena.

Návrh nového doporučení Komise 
(2020/XXX/EU)
Při definování relevantních trhů odpovídajících 
vnitrostátním okolnostem daného členského státu 
EU, v souladu s článkem 64 odst. 3 směrnice (EU) 
2018/1972 (kodex), by měly vnitrostátní regulační 
orgány analyzovat tyto trhy produktů a služeb:

trh 1:  velkoobchodní místní přístup poskytovaný na 
pevném místě, který lze použít k poskytování 
širokopásmových služeb a balíčků na velkém 
trhu;

trh 2:  velkoobchodní vyhrazená kapacita, která je 
důležitá hlavně pro obchodní použití vyžadující 
vyšší kvalitu připojení.

Přípravě nového doporučení Komise předcházela 
rozsáhlá veřejná konzultace v roce 2019 a Komise 
také zadala vypracování zvláštní studie se zaměřením 
na úkoly, které bude mít v souvislosti s analýzami 
relevantních trhů v elektronických komunikacích 
a relevantními ustanoveními kodexu v této oblasti. 
Respondenti vesměs očekávali, že odvětví elektro-
nických komunikací projde rychlými a významnými 
technologickými změnami. Rovněž se domnívali, 
že existuje celkový trend zvyšování kapacity sítí za 
účelem uspokojení potřeb připojení. Podle většiny 
respondentů, pokud jde o sítě s pevným přístupem, 
nové technologie umožňují určitou modernizaci 
starších měděných sítí, zatímco kabelová technologie 
se vyvinula do té míry, že může nabízet gigabitové 
připojení. Očekává se, že nejvyšší úroveň konekti-
vity, pokud jde o latenci a rychlosti, bude pocházet 
z pokračujícího zavádění a zavádění optických sítí. 

Pokud jde o trh velkoobchodního ukončení 
volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích 
poskytovaných na pevném místě a velkoobchod-
ního ukončení hlasového volání v jednotlivých 
mobilních sítích, který je v současnosti uveden 
v doporučení jako trh 1 a trh 2, téměř polovina 
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respondentů se domnívá, že tyto trhy by měly být 
odstraněny ze seznamu trhů, na něž se může vzta-
hovat regulace ex ante v revidovaném doporučení. 
Domnívali se, že zavedení jednotných maximálních 
mobilních a pevných hlasových hovorů v celé Unii 
(jednotné maximální sazby za ukončení hlasových 
hovorů v celé EU), aktem v přenesené pravomoci 
podle článku 75 kodexu,16 a za zvýšené konkurence 
na maloobchodních trzích pevné a mobilní komu-
nikace v důsledku konkurenčního tlaku vyvíjeného 
OTT, by vedl k nadbytečné regulaci. Ti, kdo se 
v revidovaném doporučení vyslovili pro zachování 
trhů s terminací, zdůraznili, že pouze jednotné 
maximální sazby za ukončení hlasových hovorů 
v celé EU nebudou stačit k tomu, aby čelily riziku 
monopolního chování, a že nápravná opatření 
týkající se přístupu, transparentnosti, nediskrimi-
nace a účtování nákladů mohou být stále nutné.

Pokud jde o trhy pro pevné a mobilní ukončení 
hlasových hovorů, konzultace a rovněž odborná 
studie naznačují, že i když tyto trhy v současné 
době regulují všechny členské státy, nebudou již 
vzhledem k zavedení jednotného maximálního 
hlasového ukončení v celé EU náchylné k regulaci 
sazeb ex ante podle článku 75 kodexu, bez ohledu 
na jakékoli zjištění SMP. Primárním zájmem práva 
hospodářské soutěže na těchto trzích bylo, že ope-
rátoři nebudou při neexistenci regulace dostatečně 
omezeni při stanovování cen za ukončení pevných 
a mobilních hlasových hovorů. Se zavedením 
jediné maximální sazby za ukončení hlasu v celé 
EU již tato obava z práva hospodářské soutěže není 
relevantní, a proto trh již nesplňuje test tří kritérií.

Vzhledem k postupnému zavádění alternativních 
sítí se podmínky konkurence mezi jednotlivými 
oblastmi stejné země (například mezi městskými 
a venkovskými oblastmi) mohou výrazně lišit. 
Návrh doporučení proto obsahuje pokyny pro 
hodnocení zeměpisného trhu.

Závěrečná poznámka (a také možná 
povzdech)
Připravované doporučení Komise o příslušných 
trzích produktů a služeb v odvětví elektronických 
komunikací, které mohou podléhat regulaci ex 
ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se stanoví evropský kodex elektronických 
komunikací, je zakotveno v kodexu, opírá se o jeho 
ustanovení a z jejich konstrukce vychází. Umož-
ňuje vnitrostátním regulačním orgánům soustředit 
své úsilí na trhy, kde se na úrovni Unie zdá, že 
hospodářská soutěž ještě není účinná, a posky-
tuje účastníkům trhu regulační předvídatelnost 
a právní jistotu, což umožňuje stabilní obchodní 
plánování. Definice seznamu trhů podléhajících 

regulaci ex ante na úrovni Unie se zejména snaží 
zajistit, aby analýza trhů ve všech členských 
státech byla obecně předmětem stejných trhů 
s výrobky a službami. Vnitrostátní regulační orgány 
by proto měly pravidelně (podle kodexu alespoň 
každých pět let) analyzovat trhy, které budou 
obsaženy v chystaném doporučení Komise.

Digitální technologie zásadním způsobem promě-
ňují náš každodenní život, práci a podnikání, to, 
jak cestujeme a komunikujeme, i naše vzájemné 
vztahy. Digitální komunikace, interakce prostřed-
nictvím sociálních médií, elektronické obchodování 
a digitální podniky nezadržitelně mění náš svět. 
Generují neustále rostoucí objemy dat, které, pokud 
je spojíme a využijeme, mohou přinést úplně nové 
způsoby a úrovně vytváření hodnot. Jde o stejně 
přelomovou transformaci, jakou byla průmyslová 
revoluce.17 O tom jistě nebylo a rozhodně není 
jakýchkoli pochybností. Dokonce lze přiznat, že 
se vyvíjejí velmi rychle a předpisový právní rámec 
pro svou regulaci nevyžadují, dokonce nepotřebují. 
Nicméně stanovit základní pravidla chování všech 
hráčů na trhu, především v zájmu koncového zákaz-
níka, objektivně nutné a potřebné je.18 V drastické 
podobě se to například projevuje v kritických obdo-
bích, jakou je současná globální pandemická krize. 

Článek 67 kodexu ukládá vnitrostátním regu-
lačním orgánům povinnost provést analýzu 
příslušných trhů a oznámit odpovídající návrhy 
opatření v souladu s článkem 32 do pěti let od 
přijetí předchozího opatření týkajícího se tohoto 
trhu. Článek 67 odst. 5 písm. B) rovněž stanoví, 
že u trhů, které nebyly dříve oznámeny Komisi, 
musí vnitrostátní regulační orgány provést ana-
lýzu a oznámit ji do tří let od přijetí revidovaného 
doporučení o příslušných trzích. Každý z trhů, 
u nichž se předpokládá zahrnutí do aktualizova-
ného doporučení, odpovídá trhu přítomnému 
v doporučení z roku 2014.19 Vnitrostátní regu-
lační orgány by proto měly použít pětiletý cyklus 
přezkumu trhu, pokud dříve provedly analýzu trhu 
na základě doporučení z roku 2014. Z toho plyne, 
že evropský kodex pro elektronické komunikace, 
jako základní právní předpis, z něhož se analýzy 
trhů v tomto odvětví dlouhodobě odvíjejí, se musí 
stát sine qua non součástí právních řádů člen-
ských států EU, a to nejpozději do 21. prosince 
2020. To ale představuje – zvláště nyní, v době 
pandemie – velmi složitý a těžko proveditelný 
úkol, nejen pro naši legislativu (tím mám na 
mysli legislativu, jako zákonodárnou část státní 
moci, nikoli její produkci, tj. právo). V Poslanecké 
sněmovně se nyní po první vlně pandemie nahro-
madil značný počet návrhů zákonů, které musí 
poslanci projednat a schválit. A bude tedy záležet 
na předkladateli, vládě, které z vládních návrhů 
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zákonů se pokusí prosadit přednostně a z hlediska 
práva evropského také včas.20 

Ministerstvo průmyslu a obchodu splnilo svou 
úlohu v tomto ohledu velmi dobře a připravilo 
svědomitě návrh novely zákona o elektronických 
komunikacích. Bude nyní zcela záležet na tom, jak 
rychle a jak kvalitně návrh zákona projednají obě 
komory Parlamentu ČR, a z hlediska odpovědnosti 

regulátora jak bude dlouhý časový odstup od 
vydání nového doporučení Komise o relevantních 
trzích produktů a služeb v odvětví elektronických 
komunikací po přijetí vnitrostátního zákona, 
o který se – protože představuje transpozici 
evropského kodexu pro elektronické komunikace – 
analýzy trhů opírají. Pokud jde o zcela soukromý 
a naprosto irelevantní názor autora, půjde asi 
o časový odstup značný.

Poznámky:
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 5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 
2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009, Úřední věstník EU, L 321, 17. 12. 2018, s. 1–35.

 6   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Formování 
digitální budoucnosti Evropy, COM(2020) 67 final, 19. 2. 2020.

 7   V této souvislosti viz např. Vaníček, Z.: Důležitý problém z kritického pohledu – Stanovisko představitelů Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie * Some critical thoughts 
about a critical problem BEREC dignitaries about net neutrality during the pandemic, TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERA-
TI@N Telekomunikace, číslo 2/2020, str. 11 – 19, vyšlo 23. 6. 2020.

 8   Článek 68 kodexu – Ukládání, změna nebo rušení povinností, Úřední věstník EU L 321, 17. 12. 2018, s. 36–214. s. 152-153.
 9   Podrobněji viz také Vaníček, Z.: Zákon o elektronických komunikacích, komentář, Linde Praha 2008, ISBN 978-80-7201-739-3 

a Vaníček, Z., Mates, P., Nielsen, T.: Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2014, str. 308 
a násl. Aktualizace komentáře: Vaníček, Z., Mates, P., Nielsen, T.: Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Linde 
Praha a.s., 2014, počet stran 560, ISBN 978-80-7201-944-1 – pro Wolters Kluwer, 2018 a 2020 (Zákon o elektronických komuni-
kacích (127/2005 Sb.), právní stav k 1. 4. 2020 – specializace Elektronické komunikace a IT, ASPI, červenec 2020).

 10   Podrobněji viz např. Vaníček, Z.: Analýza relevantních trhů elektronických komunikací a určení podniku s významnou tržní silou, 
ANTITRUST, revue soutěžního práva, 1/2013, vyšlo 10. dubna 2013, str. 13 – 16, ISSN 1804-1183.

 11   Článek 292: Rada přijímá doporučení. Rozhoduje na návrh Komise ve všech případech, kdy má podle Smluv přijmout akt na 
návrh Komise. V oblastech, ve kterých je pro přijetí aktu Unie požadována jednomyslnost, rozhoduje jednomyslně. Komise a ve 
zvláštních případech uvedených ve Smlouvách Evropská centrální banka přijímají doporučení. Smlouva o fungování Evropské 
unie (konsolidované znění), Úřední věstník Evropské unie, C 326, 26.10.2012, s. 47.

 12   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/EC ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová směrnice), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. 
listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komuni-
kací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, Úřední věstník Evropské unie L 337, 18. 12. 
2009, str. 37.

 13   Viz např. Vaníček, Z.: Komise vydala doporučení o relevantních trzích elektronických komunikací, Právní rozhledy, časopis pro 
všechna právní odvětví, číslo 2/2008, 16. ročník, 25. ledna 2008, str. II, ISSN 1210-6410.

 14   Článek 64 kodexu – Postup pro určení a vymezení trhů, odst. 1.: Po veřejné konzultaci zahrnující i vnitrostátní regulační orgány 
a při nejvyšším možném zohlednění stanoviska BEREC přijme Komise doporučení o relevantních trzích produktů a služeb (dále jen 
„doporučení“). Doporučení určí ty trhy produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, jejichž vlastnosti mohou 
odůvodňovat uložení regulačních povinností stanovených touto směrnicí, aniž jsou dotčeny trhy, které lze vymezit v určitých pří-
padech podle práva hospodářské soutěže. Komise vymezí trhy v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže. Komise zahrne 
trhy produktů a služeb do doporučení, pokud na základě pozorování celkových trendů v Unii zjistí, že je splněno každé ze tří 
kritérií uvedených v čl. 67 odst. 1. Komise provede přezkum doporučení do 21. prosince 2020 a poté v pravidelných intervalech.

 15  Legislativní rady vlády návrh novely ZEK při jednání 17. září 2020 přezkoumala a své připomínky sdělila MPO, které je zpracuje. 
Plénum LRV už se k této věci patrně znovu nesejde, předsedkyně vydá souhlasné stanovisko. Hlavní tíha odpovědnosti nyní leží 
na ministerstvu a poté na vládě, která by měla návrh zákona schválit a zaslat Poslanecké sněmovně.

 16   Článek 75 – Sazby za ukončení volání, Úřední věstník EU L 321, 17. 12. 2018, s. 158.
 17  Viz pozn. č. 6.
 18   Nikoli ale v modelu, že „pravidlo je prioritní“ a dokonce samo o sobě důvodem pro jakékoli aktivity. I v evropském právu by měla 

být zachována sice prastará, ale osvědčená zásada „Lex non intendit aliquid impossibile.“
 19   Pouze za účelem posouzení uplynutí pětiletého období uvedeného v čl. 67 odst. 5 písm. A) kodexu by měly vnitrostátní regulační 

orgány vzít v úvahu, že trh 1 odpovídá trhu 3a doporučení z roku 2014 a trh 2 odpovídá trhu 4 doporučení z roku 2014.
 20   Jako příklad z příbuzného „komplementárního“ oboru lze uvést návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek 

a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je transpozice právní úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) 
s ohledem na měnící se situaci na trhu, do českého právního řádu. Vláda schválila návrh zákona usnesením ze dne 17. srpna 2020 
č. 824 a uložila ministru kultury vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videona-
hrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). Podle směrnice (EU) 
2018/1808 měla ČR, jakož i další členské státy EU, tento evropský právní předpis transponovat do 19. září 2020; tento úkol 
k datu uzávěrky tohoto čísla NG/T splnilo jen Dánsko.

Autor se zabývá problematikou práva v oborech elektronických komunikací a tvorby a ochrany obsahu. 
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Po uzávěrce:

Evropská komise zveřejnila
18. září 2020 doporučení

Evropská komise zveřejnila 18. září 2020 doporučení1, kte-
rým vyzvala členské státy, aby podpořily investice do infra-
struktury vysokorychlostního širokopásmového připojení, 
včetně sítí 5G, což pokládá za „nejzákladnější blok digitální 
transformace a základní pilíř obnovy“. Komise zdůraznila, 
že „včasné zavedení sítí 5G nabídne významné ekonomické 
příležitosti pro nadcházející roky jako zásadní přínos pro 
evropskou konkurenceschopnost, udržitelnost a hlavní 
faktor umožňující budoucí digitální služby“. 

Samotný název dokumentu: „Doporučení Komise o spo-
lečném souboru nástrojů Unie pro snižování nákladů na 
zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a zajištění včasného 
a pro investice příznivého přístupu k rádiovému spektru 5G 
s cílem podpořit propojení na podporu hospodářského oživení 
po krizi COVID-19 v Unii“ přesně naznačuje, jakou aktuální 
problematikou se zabývá. Komise je předložila na základě 
článku 292 Smlouvy o fungování Evropské unie2 a chce jím 
v současné krizové situaci, která dopadá na všechny státu 

EU, přispět k překonání negativních dopadů celosvětové 
pandemie. Ta totiž změnila ekonomický výhled pro nadchá-
zející roky. Investice a reformy jsou zapotřebí více než kdy 
jindy, „aby byla zajištěna konvergence a vyvážené, perspek-
tivní a udržitelné hospodářské oživení.“ Společné investice 
zejména v oblasti zelené, digitální a sociální politiky, odol-
nost a pomoc při vytváření pracovních míst a udržitelném 
růstu při modernizaci ekonomiky členských států EU. Ty by 
proto měly podle názoru Komise plně využít potenciál EU 
při vytváření podmínek nejvhodnějších pro soukromé inves-
tice. Za tímto účelem toto doporučení poskytuje pokyny 
členským státům, které jsou v procesu navrhování jejich 
plánů obnovy a odolnosti. Ukazuje, jak mohou zavést 
jednoduchá a realistická opatření pro přidělení rádiového 
spektra pro sítě páté generace (5G), za podmínek přízni-
vých pro investice, a jak usnadnit nasazení pevných a bez-
drátových sítí s velmi vysokou kapacitou odstraněním 
zbytečných administrativních překážek a zjednodušením 
zadávacího řízení včetně povolení k němu. 

Poznámky:
 1   C(2020) 6270 final, Brusel, 18. 9. 2020. 
 2   Úřední věstník Evropské unie, C 326, 26. 10. 2012, s. 47.
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Rozhovor s Koenem Claesenem, specialistou centra kybernetické bezpečnosti 
společnosti Huawei v Bruselu s dlouholetou praxí v oblasti informační bezpeč-
nosti a ekosystémů IoT.
Jaký je hlavní rozdíl mezi zabezpečením sítě 5G a zabezpe-
čením sítí předchozích generací proti vniknutí zvenčí nebo 
kybernetickým útokům?

Hlavním rozdílem v zabezpečení sítí 5G je virtualizace 
a cloudifikace telekomunikační infrastruktury. Toto bylo 
možné už u sítí 4G, ale u sítí 5G se to stalo nezbytností. 
Zavedení softwarově definovaných sítí (SDN), virtualizace 
síťových funkcí (NFV), služeb cloud computingu, expozice 
API a tzv. network slicing, tedy vytváření nezávislých virtuál-
ních sítí pro jednotlivé služby, změnilo způsob budování sítí. 
Tyto mechanismy oddělují hardwarové a softwarové vrstvy 
prostřednictvím virtualizace úložných, síťových, výpočet-
ních a telekomunikačních funkcí. To významně zvyšuje 
závislost na software a vyžaduje způsob zabezpečení, který 
tyto zásadní změny zohledňuje. Ke zmírnění rizik spojených 
s těmito moderními technologiemi byla vyvinuta různá 
bezpečnostní opatření včetně těch, jako jsou bezpečnostní 
nástroje pro hypervisor, virtuální stroje a kontejnerová 
technologie. Byl ale vytvořen i set osvědčených postupů 

a pokynů v oboru, který je implementován například pomocí 
Cloud Security Alliance (CSA) nebo Cloud Controls Matrix 
(CCM).

Jaká je odpovědnost operátorů a dodavatelů v rámci kyber-
netické bezpečnosti?

Dodavatelé, provozovatelé sítí i poskytovatelé služeb jsou 
společně odpovědní za vysokou bezpečnost sítí 5G. Pro 
dodavatele je hlavní a nejdůležitější prioritou dodávat pro-
dukty a služby, které mají zabezpečení již zabudované a na 
bezpečnost se myslelo již ve fázi návrhu produktu. Jedním 
z nejdůležitějších aspektů je proto kvalita jejich softwaru. 
Bezpečný proces vývoje může pomoci detekovat úmyslnou 
integraci zranitelností do produktů či tomuto jednání zabrá-
nit. Software je mnohem důležitější součástí všech dílčích 
síťových technologií 5G. Dodavatelé síťových produktů 5G 
musí uplatňovat relevantní opatření spojená s kyberbezpeč-
ností, dbát na metodiky a zabezpečený vývoj softwaru.

Bezpečnost telekomunikační
infrastruktury 5G

Huawei
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Principem produktů či služeb, které s integrací 
bezpečnostních prvků počítají již v samotné fázi 
projektování, je fakt, že zabezpečení je po celou 
dobu procesu nejvyšší prioritou – tedy již od prvních 
návrhů produktového designu. Přičemž v průběhu 
vývoje produktu se bezpečnost v každé jeho fázi 
vyhodnocuje. Produkty by také měly být nakonfi-
gurovány tak, aby byly zabezpečené ve výchozím 
nastavení, nebo aby se mohly konfigurovat bezpeč-
ným způsobem vzdáleně, aniž by byla vyžadována 
jakákoliv lidská interakce. Takové nasazení a pro-
vozní metodika nejenže minimalizují pracovní zátěž 
technického personálu, ale také omezí množství 
chyb a přehmatů, kterých mohou později zneužít 
jiné subjekty.

A jak by měli postupovat operátoři?

Síťoví operátoři by měli na své straně postupovat 
dle navržených a osvědčených postupů v oblasti 
zabezpečení sítě. Norem a obecných pokynů, které 
se věnují obecným IP sítím, již existuje celá řada a je 
potřeba na ně dbát už ve fázi projektování. I když 
tyto normy nejsou určeny pro sítě 5G, jejich sou-
částí je soubor obecných a relevantních postupů, 
které je třeba dodržovat v případě všech IP sítí.

Nejen v rané fázi návrhu, ale už v jeho předcháze-
jící fázi analýzy rizik, kterou provádí provozovatel, 
je klíčové navázání důvěryhodné spolupráce mezi 
dodavatelem a provozovatelem. Detailní znalost 
produktů a doporučení navržená dodavatelem jsou 
pro operátora cenným přínosem při rozhodování 
o síťové architektuře. Bezpečný design a správná 
konfigurace zařízení jsou správnou technologickou 
odpovědí v otázce analýzy rizik. Operátoři by se 
rovněž měli postarat o zavádění bezpečnostních 
opatření a kontrolu přístupu pro provoz a údržbu sítí. 

V neposlední řadě se musíme zaměřit na řízení 
zranitelností – zde je důležité zmínit, že toto je 
sdílená odpovědnost dodavatelů i operátorů, kteří 
by měli společně vyvíjet metody k zabránění šíření 
škodlivého softwaru a zlovolného jednání. Aby bylo 
možné zvládnout možné vyšší procento zranitel-
ností v rámci budoucích 5G sítí, měli by operátoři 
zvážit buď zřízení vlastního bezpečnostního týmu 
(tzv. CSIRT), který bude připraven reagovat na inci-
denty spojené s kybernetickou bezpečností, nebo si 
vytvořit postup pro snadnou identifikaci a následné 
monitorování existence a dopadu těchto zranitel-
ností na jejich síť. Dodavatelé by si na druhé straně 
by si rovněž měli zajistit vlastní specializovaný tým 
(PSIRT), který se zabývá identifikací a nápravou 
těchto zranitelností a odborným způsobem spo-
lupracuje se svými zákazníky na jejich pohotovém 
vyřešení.

Pokud jde o bezpečnost, spolehlivost dodavatelů 
apod., řada odborníků mluví v éře 5G o případném 
prolínání jádra sítě s periferií. Dodavatelé přesto 
nabízejí 5G jádro a 5G RAN stejným způsobem 
jako v éře 4G. Jde opravdu o takový rozdíl? Budou 
se „citlivé“ části sítě pohybovat více do okraje sítě 
nebo zůstane architektura povětšinou neměnná?

V rámci 5G technologií budou skutečně služby 
a funkce cloud computingu implementovány 
blíže k okraji sítě, což je známé jako mobile edge 
computing (MEC), což je důležité k tomu, aby 
bylo možné plně využívat výhod 5G, jako jsou nižší 
latence a lepší využití spektra. Jelikož jsou tyto 
základní síťové komponenty nasazeny blíže k okraji 
sítí, obvykle mimo datové centrum operátorů, 
potýkáme se s několika novými riziky. Tato distri-
buovaná povaha a větší množství lokalit, kde jsou 
technologie nasazeny, samozřejmě zvyšují pravdě-
podobnost fyzického útoku. Právě proto musí být 
implementována příslušná sada fyzických bezpeč-
nostních kontrol.

Je důležité poznamenat, že rozdíl mezi 5G MEC/
jádrem a 5G rádiovou částí sítě je stále zřetelně 
jasný. Tyto komponenty mají standardizovaná 
rozhraní a je nutné implementovat logická bezpeč-
nostní opatření, včetně bezpečnostních bran, aby 
byla zajištěna izolace jednotlivých komponent 5G 
RAN a MEC/Core.

Jsou 5G sítě již od počátku stavěny jako bezpečněj-
ší než 4G sítě? Nebo budou vzhledem k potenciál-
ně většímu počtu koncových bodů a připojených 
zařízení spíše rizikové? Jak bychom měli přistupo-
vat k zabezpečení 5G sítí?

Zavedení 5G vneslo do telekomunikační infrastruk-
tury mnoho nových technologií, jako jsou cloudifi-
kace, virtualizace, network slicing, edge computing 
atd. Zatímco normalizační orgány jako 3GPP a ETSI 
neustále generují nová vylepšení v oblasti bezpeč-
nosti architektury 5G, všechny tyto technologické 
novinky představují pro ekosystém nová rizika. Pro 
tato rizika je zapotřebí vyvinout adekvátní kontroly 
a protiopatření. Například, vzhledem k masivnímu 
nárůstu koncových bodů bude hrozba útoků typu 
Denial-of-Service narůstat. Dodavatelé musí tedy 
zajistit, aby komponenty rádiové části sítě měly 
schopnosti detekovat tyto typy útoků a zabránit jim. 
5G také umožňuje poskytovatelům služeb přístup 
k důležitým telekomunikačním funkcím skrze API, 
které zase musí být zabezpečeny, aby odolaly jaké-
mukoli typu zneužití. Zároveň roste význam monito-
ringu provozu a událostí, protože takové množství 
případů použití 5G bude generovat různé vzorce 
provozu. Ty je třeba intenzivně analyzovat, aby bylo 
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možné identifikovat jakékoliv potenciálně škodlivé 
chování. Stručně řečeno, přestože 5G ve srov-
nání s 4G jednoznačně přineslo zásadní vylepšení 
v oblasti zabezpečení, pro adekvátní pokrytí všech 
rizik je nutné k bezpečnosti přistupovat holisticky. 

Jak vnímáte současné regulační prostředí týkající 
se zabezpečení 5G, jehož součástí jsou 5G EU Tool-
box a evropský zákon o kybernetické bezpečnos-
ti? Jaká je role jednotlivých států při zajišťování 
bezpečnosti 5G sítí?

V případě zajištění bezpečného ekosystému 5G 
hraje stát důležitou roli a to zejména zajišťováním 
odpovídajících legislativních nástrojů pro vnitro-
státní regulační a bezpečnostní úřady. Členské 
státy také významně přispívají ve vytváření unijních 
systémů zaručení bezpečnosti, které mohou 
stanovit objektivní způsob hodnocení bezpečnosti 
produktů a služeb platný pro celou EU.

Měly by státy lépe využívat samoregulaci odvětví, 
jakou představuje například schéma NESAS od 
GSMA, nebo přísně vyžadovat svá vlastní certifi-
kační opatření?

Rozhodně by měly brát v potaz i samoregulaci. Vez-
meme-li v úvahu požadavek aktu o kybernetické 
bezpečnosti na vytváření systémů zajištění bezpeč-
nosti pod taktovkou EU, jistě dává smysl, aby vládní 
orgány při vytváření těchto systémů braly v potaz 
snahy, které v tomto duchu vyvíjí samo odvětví. 
Příkladem je zde právě schéma NESAS, který je 

výsledkem společného úsilí všech hlavních aktérů 
v telekomunikačním ekosystému (dodavatelé, 
regulátoři, operátoři atd.), a proto by mohl být uži-
tečným základním kamenem schématu, které může 
daná vláda dále rozvíjet.

V sadě doporučení EU 5G Toolbox je tzv. strategii 
vícero dodavatelů, tedy přenechat výstavbu sítě 
více než jednomu dodavateli. Opravdu tato strate-
gie zvýší zabezpečení sítě?

Diverzita dodavatelů zvyšuje bezpečnost sítě 
zejména v kombinaci s technologií předních hráčů 
na trhu. Diverzita poskytuje bezpečnost prostřed-
nictvím redundance, jinými slovy nabízí alterna-
tivní způsoby nebo alternativní komponenty pro 
požadovanou funkčnost v případě, že dojde ke 
narušení konkrétních zařízení. Diverzita ale také 
může zvětšit prostor k útokům, představovat 
nekonzistentnost v rámci služeb, zvýšit nákladnost 
životního cyklu a může být neúčinná vůči některým 
nepřátelům. Pro minimalizaci těchto rizik je proto 
zásadní dbát na osvědčené postupy v oboru, které 
se zaměřují na řízení diverzity dodavatelů. Těmi 
jsou například Cyber Resiliency Design Principles 
(principy návrhu kybernetické odolnosti) navržené 
společností Mitre. Ty definují přístup k plánování 
a řízení diverzity jakožto osvědčenou techniku pro 
posílení odolnosti, vzhledem k tomu, že odstraňují 
jednotlivé body náchylné k útoku nebo selhání. 
Bezpečnostní architektura, stejně tak jako pro-
jektování sítě a produktu, by měly k minimalizaci 
rizika zohledňovat náklady na diverzitu dodavatelů 
a jejich řízení.

Koen Claesen je odborník na kyberbezpečnost, který se 
oblasti síťového a telekomunikačního průmyslu věnuje již 
dvacet let. V současné době pracuje v centru kybernetické 
bezpečnosti společnosti Huawei v belgickém Bruselu, 
kde prezentuje postupy společnosti Huawei v rámci 
kybernetické bezpečnosti a vzdělává zákazníky a klíčové 
unijní partnery v oblasti implementace bezpečnostních 
systémů společnosti Huawei v jejích klíčových 
technologiích, jakými jsou 5G, Cloud a IoT ekosystémy. 
Před nástupem do společnosti Huawei pracoval pět let 
ve společnosti Proximus na pozici Cyber Security Officer, 

kde bylo jeho zaměřením telekomunikační jádro infrastruktury. Předtím pracoval ve 
společnostech Cisco a General Electric jako architekt informační bezpečnosti.
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Kybernetická bezpečnost se stala všeobecně známým a diskutovaným pojmem. 
Znalosti pochytané na internetu umožňují diskuze i těm, kteří mají ke kyberne-
tické bezpečnosti velmi daleko. Dostatečně záhadné útoky jsou vhodným téma-
tem pro novináře, kdy sérii několika článků většinou ukončí konstatováním, že 
případ byl odložen. Čtenáře, který očekává, že v následujících řádcích se dočte 
něco o antivirových programech, nebo způsobech jak zaútočit na server souseda, 
musím zklamat – kybernetická bezpečnost je o něčem úplně jiném.

Když se budeme snažit najít některé informace o histo-
rii kybernetické bezpečnosti, vždy nalezneme odkazy na 
počítačové viry a červy jako na technologickou zbraň a jejich 
tvůrce. Významné osobnosti slučující počítačovou excelenci 
se sociálním inženýrstvím, jako Kevin Mitnik1 nebo Susan 
Headley2 jsou téměř neznámí. Přitom sociální inženýrství, 
resp. projev člověka při jeho interakci s technologiemi, patří 
mezi největší kybernetické hrozby budoucnosti. Zkusme se 
tedy podívat na kybernetickou bezpečnost z tohoto velmi 
opomíjeného hlediska. Pro názornost si rozdělme kyberne-
tickou bezpečnost do dvou oblastí – kyber-technologickou 
bezpečnost a kyber-sociální bezpečnost. 

Kyber-technologická bezpečnost sleduje technologická 
zabezpečení prvků informačních technologií – počítačů, 
součástí infrastruktury, serverů nebo komunikačních 
kanálů. Mezi základní útoky na IT infrastrukturu patří

•  webové útoky související s činností webových serverů 
nebo serverů založených na webových službách, zejména 
pak

 •  injekce dat, což je útok, při kterém budou některá 
data vložena do webové aplikace s cílem manipulovat 
s aplikací a získat požadované informace. Příkladem 
může být SQL Injection, Code Injection, XML Injec-
tion apod.;

 •  podvržení DNS3 (DNS Spoofing) vkládá do mezipaměti 
DNS jiná data, což způsobí, že jmenný server DNS vrátí 
nesprávnou IP adresu a odkloní přenos do počítače 
útočníka nebo jiného počítače;

 •  únos relace je útok na relaci uživatele přes chráněnou 
síť, např. pomocí odposlechnutých souborů cookie;

 •  phishing patří k nejznámějším a nejviditelnějším úto-
kům, kterým se útočník pokouší ukrást citlivé informace 
(přihlašovací údaje uživatele, číslo kreditní karty apod.) 

Kybernetická bezpečnost – hrozby
dneška a budoucnosti

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc
Fakulta dopravní ČVUT 

1 
Kevin Mitnick, americký bezpečnostní konsultant a hacker, který se proslavil svými útoky založenými na personální manipulaci cíle. Proslavila ho 
kniha „Umění klamu“, kterou napsal po propuštění z vězení, kde strávil pět let.
2 
Susan Headley, americká hackerka, aktivní v 80-tých letech, uznávaná pro svoje zkušenosti se sociálním inženýrstvím. Její specialitou byly průniky do 
vojenských systémů, kde uživatelská jména a hesla získávala od vybraných příslušníků armády jenž svedla k sexuálním hrátkám. Po nějakou dobu spolupra-
covala i Kevinem Mitnikem.
3 
DNS – Domain Name Server je součástí internetové infrastruktury, která zajišťuje překlad jmenných názvů míst v síti na IP adresy, např. www.google.com 
přeloží na 172.217.23.228. Další komunikace potom probíhá odkazy na IP adresy.
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tak, že se maskuje jako důvěryhodná entita 
v elektronické komunikaci, např. správce sítě;

 •  brutální síla používá metodu pokusu a omylu, 
a tak zkouší proniknout do systému uhodnutím 
přihlašovacích údajů nebo šifrovacího klíče;

 •  DoS (Denial of Service) neboli potlačení služby, 
čehož útočník dosáhne generováním velkého 
datového toku a přetížením serveru nebo jeho 
komunikačních kanálů;

 •  Man in the Middle je útok, který útočníkovi 
umožňuje zachytit spojení mezi klientem 
a serverem vložení jím ovládaného počítače do 
této cesty.

•  Systémové útoky mají za cíl ohrozit počítač nebo 
počítačovou síť

 •  virus je škodlivý software, který se šíří v počíta-
čových souborech bez vědomí uživatele. Virus 
se může šířit v síti tak, že se přichytí k někte-
rému např. spustitelnému souboru. Nemůže se 
replikovat sám;

 •  červ je typ malwaru, jehož primární funkcí je 
replikace, a tak se sám rozšíří na neinfikované 
počítače. Funguje podobně jako počítačový 
virus. Červi jsou často součástí e-mailových 
příloh, které se zdají být od důvěryhodných 
odesílatelů;

 •  Trojský kůň je typ malware, který běží na 
pozadí a může např. sledovat činnost uživatele 
nebo ovlivňovat běh počítače. Většinou se šíří 
jako virus nebo červ;

 •  Backdoor (zadní vrátka) jsou oblíbeným 
nástrojem vývojářů nebo správců sítě. Jedná 
se o aplikaci, která obchází normální proces 
autentizace, takže k aplikaci nebo operačnímu 
systému lze přistupovat bez autentizace;

 •  Bot (zkratka pro „robota“) je automatizovaný 
proces, který spolupracuje s jinými síťovými 
službami a realizuje některé služby pro útočníka 
(např. generuje data). Některé boty se spouští 
automaticky, zatímco jiné se spustí pouze tehdy, 
když dostanou konkrétní informaci na vstup. 

Existuje celá řada dalších útoků, které kombinují 
tyto základní útoky nebo přicházejí s variantami 
počítačových služeb. Např. „Defacement“, což je 
případ, kdy webová stránka na serveru je nahra-
zena jiným obsahem, zpravidla propagujícím 
ideologii útočníka, ale útočník se musí nejdříve 
k serveru dostat, a tedy použít některou z výše 
uvedených metod nebo jejich kombinaci.

Technologická ochrana proti těmto kyber-techno-
logický útokům je známa a široce rozšířena. Je pak 
na administrátorech, aby příslušné ochranné prvky 

nastavili, provoz sítě sledovali a případně měnili 
parametry ochrany podle současného stavu. Něco 
jiného je, když v souvislosti s technologickým 
útokem je použita i metoda sociálního inženýrství, 
např. phishing nebo pouze důvěryhodný mail obsa-
hující škodlivý kód v příloze. Pak žádné technolo-
gické triky nepomohou.

Na konci roku 2019 vzbudily značnou mediální 
pozornost hned dva kybernetické útoky údajně 
směřované na benešovskou nemocnici a na spo-
lečnost OKD. Byly podrobně prezentovány jako 
cílené útoky kryptovirem4 a marně a dlouho se 
hledal viník. Podstatou útoku byl kryptovir, který 
se dostal do sítě prostřednictvím nezkušeného 
uživatele, který rozklikl lákavou přílohu či odkaz 
v e-mailu nebo stáhl a spustil zajímavý program 
nabízený zdarma. V roce 2017 byla podobným 
kryptovirem zasažena síť námořního giganta 
Maersk obsahující desítky tisíc počítačů a tisíce 
aplikací. Útok stál firmu milióny dolarů zisku, ale 
jeho následky se podařilo eliminovat během nece-
lých čtrnácti dnů. Podobně OKD s jistě srovnatel-
ným rozsahem sítě s nemocnicí vyřešilo návrat do 
téměř běžného provozu během několika dnů. 

Pro odpověď na otázku proč odstraňování následků 
útoku na benešovskou nemocnici, jejíž síť je daleko 
menší, trvalo tak dlouho je nutno si uvědomit, že 
bezpečnost nelze brát jako jednorázovou dodávku 
zboží. Bezpečnost je dlouhodobý proces. Řeše-
ním je návrh odolné architektury sítě a správná, 
pravidelně udržovaná, konfigurace všech zařízení. 
Zatímco OKD a Maerks se zřejmě starají o bez-
pečnost svých systémů sami a mají zkušené 
administrátory, nemocnice „službu bezpečnosti“ 
evidentně nakupuje společně s dálkovou správou 
zařízení. A to tu nejlevnější, neboť tak přikazuje 
zákon! A následující nesmyslné policejní vyšetřo-
vání pak stojí peníze pouze daňové poplatníky, což 
nikoho nebolí. Přitom jenom naivní novinář si mohl 
myslet, že se viník najde. Podobných e-mailu se 
rozesílá tisíce i milióny a prostě někdo se chytne. 
Každopádně se nejedná o cílený útok na příslušný 
subjekt, ale o chybu v lidské obsluze, sportovní 
mluvou řečeno o „vlastní gól“.

Tím se dostáváme k daleko problematičtější 
a dosud nepokryté oblasti kyber-sociální bezpeč-
nosti a ke kořenům problému – symbiózy člověka 
a technologie. To je místo, které bude lidstvo 
nejvíce ohrožovat v budoucnu a bude nutno se 
rozhodnout dříve, než bude pozdě. Pro vysvětlení 
musíme zajít hluboko do minulosti, do období 
největšího rozmachu průmyslové revoluce zažeh-

4 
Kryptovir – zvláštní druh červa, který po proniknutí do systému zašifruje všechny soubory, které nalezne. Útočník pak vyžaduje 

finanční odměnu za to, že prozradí šifrovací klíč, nicméně odměna v bitcoinech se ztratí v prostoru internetu a klíč žádný. Někdy 
se tento typ červa nazývá ransomware.

Na konci roku 
2019 vzbudily 
značnou 
mediální 
pozornost 
hned dva 
kybernetické 
útoky údajně 
směřované na 
benešovskou 
nemocnici 
a na společnost 
OKD. 
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nuté na přelomu 17. a 18. století. Je to období, kdy 
dochází k postupné změně v zemědělství, výrobě, 
těžbě, dopravě a dalších hospodářských odvětvích. 
V přechodu od dominujícího zemědělství a ruční 
výroby v manufakturách ke strojní velkovýrobě za 
pomoci nových zdrojů energie, hrály významnou 
roli nové vědecké a technologické objevy. Došlo 
k dělbě práce a specializaci, kterou následovaly 
společenské, kulturní a politické změny. Došlo ke 
vzniku společenské vrstvy – dělnické třídy, k rozvoji 
materialismu, konzumní společnosti a ke změně 
urbanistických koncepcí vytvářejících průmys-
lová centra a dělnické čtvrti. Čas ukázal, že obavy 
o ztrátu práce byly zbytečné, zvýšily se pouze 
nároky na obsluhu strojů a těžká fyzická práce byla 
nahrazena požadavky na intelektuální schopnosti 
obsluhy. To byl příběh industriální revoluce, příběh 
s dobrým koncem.

Člověku to však bylo málo a v polovině minulého 
století začal velmi intenzívně pracovat na roz-
víjení podpory intelektuálních schopností – do 
hry vstoupila IT revoluce s cílem nahradit lidské 
intelektuální aktivity strojovými výpočty. A to bez 
ohledu na to, že svět je indeterministický a nelze 
jej algoritmizovat. Lidské aktivity jsou postupně 
nahrazovány strojními výpočty, proces rozhodo-
vání, který byl vždy výlučným privilegiem člověka, 
je nahrazován různými učícími se programy, 
exportními systémy nebo poslední době stále 
vzpomínanou umělou inteligencí. Přitom umělá 
inteligence, tak jak je často citována novináři nebo 
v marketingových materiálech, není nic jiného než 
interaktivní učící se programy a do skutečných 
vlastností umělé inteligence, která bude zahrno-
vat i schopnost člověka rozhodovat se na základě 
zkušeností a intuice je ještě daleko. Uvědomme si, 
že jen kapacita lidského mozku neleží v oněch 20 
miliardách neuronů, ale v množství různých spojů 
mezi nimi, kdy kombinace všech možných spojů 
mezi neurony v lidském mozku je číslo které obsa-
huje více než 30 nul. V porovnání se způsobem, 
jak ukládáme data ve stroji, kde jsou používány 
datové struktury, ukládá lidský mozek informace 
v asociativních strukturách. Tento proces převodu 
lidského myšlení a rozhodování do strojních pro-
cesů v dnešních technologiích vede k nakoupení 
neuvěřitelného množství dat, se kterými sami 
nevíme, co máme dělat, a vzniká problém zvaný 
Big-data. 

IT technologie dnes prostupují každé lidské činění, 
a to už od předškolního věku. Agresivní marke-
ting IT firem je schopen vnutit IT řešení i tam kde 

by postačovala jednoduchá organizační změna. 
Zákazník tak dostane jednoduchý program, který 
umí párů úkonů, zaplatí za něj neuvěřitelnou 
částku, do budoucna bude vázán na původního 
dodavatele programu a přitom bude muset 
přijmout dalšího zaměstnance, který se o tento 
program bude muset starat. Agresivní IT marke-
ting má i své daleko hlubší dopady a to ve změně 
uvažování a myšlení člověka. Představte si, že 
vlastně máte dvě oblasti paměti. Paměť primární, 
která obsahuje všechno to, co víte sami z paměti – 
například zapamatované verše, malou násobilku, 
úryvky textu apod. Sekundární paměť pak je, že 
víme, kde danou informaci najdeme. Opět příklad, 
pokud budu hledat nějaký zákon, vím, že ho najdu 
ve Sbírce zákonů, kterou najdu v knihovně. IT 
technologie posunuly tento druh dělení paměti do 
velmi primitivní formy. Klesá objem vlastních zna-
lostí, tedy primární paměti – toho sám si pamatuji, 
a objem sekundárních znalostí se zúžil prakticky na 
jedno slovo – „Google“. I s tím rizikem, že vyhle-
dání nám dá tisíce odkazů, většinou špatných.

Zobecníme-li výše uvedené závěry, pak je zřejmé, 
že lidstvo směřuje k výraznému omezení vlastních 
tvůrčích schopností, omezení vlastního rozhodo-
vání a řízení věcí a to všechno předá „všemocné“ IT 
technologii. Je zřejmé, že tlak politiků na digita-
lizaci bez hranic jen hraje do rukou marketingu IT 
firem. S nešvarem poslední doby, kdy se dodávají 
nedostatečně testované aplikace a čeká se až na 
reakce uživatele, který při provozu zdarma otestuje 
program a najde chyby, souvisí neustálé vydávání 
opravných balíčků a přichází doba, že technologie 
budou soustavně selhávat. To je ta lepší stránka 
věci. Daleko horší případ je, že celkově lidstvo 
jako takové pomalu degeneruje, nebude schopno 
ovládat IT technologie, jeho vlastní znalosti 
a schopnosti budou omezeny na reakce v odpovědi 
na dotazy stroje. Zůstanou pouze jedinci, označo-
vaní v Huxleyově románu „Konec civilizace“ alfa 
dvě plus, kteří se budou schopni v takovém světě 
vyznat. Ostatní se zařadí do masy epsilon dvě 
minus. 

Pokud tedy máme hovořit o kybernetické bez-
pečnosti, je nutno akceptovat obě dvě oblasti. 
Zatímco oblast kyber-technologických bezpeč-
nostních problémů je poměrně dobře zmapována 
a jsou známy mechanismy obrany, kyber-sociální 
bezpečnost, respektive nebezpečnost začíná poti-
chu měnit myšlení a chování lidstva a ohrožovat 
tak celou společnost. Tam leží směr kybernetické 
bezpečnosti budoucnosti.

Zobecníme-li 
výše uvedené 

závěry pak 
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Už je to řada let, když jsem napsal takový článeček, který se věnoval otázce, zda 
sítě kabelové televize, neboli CATV (tedy myšleno ta infrastruktura) přežije rok 
2025. Sice rok 2025 ještě nenastal, ale na straně druhé již uběhlo od té doby více 
let a možná nebude na škodu se po poločase rozpadu původního textu rozhléd-
nout, kde se tyto sítě v dnešním datovém boomu nacházejí. S překvapením lze 
konstatovat, že se ten původní text ve svých výhledech zase tak moc nemýlil. 
A pokud ano, tak spíše v tom, že dnešní společnost za tu dobu již získala psychic-
ké mozoly, které jedince chrání proti blbé náladě související se zveřejňováním ne 
tak úplně pravdivých informací...

Česká republika je dnes pokryta bezdrátovými sítěmi Wi-Fi, 
které tu lépe, onde hůře zajišťují asi třetině obyvatelů 
připojení k Internetu. Český Telecom odhodil staré jméno 
i opatrnické postupy, rozdělil se na provozovatele sítě 
(CETIN) a provozovatele služeb a začal masivně investovat 
do výstavby nových optických sítí; a jakoby z ničeho nic se 
najednou zrodily i další optické sítě jiných privátních provo-
zovatelů, které míří do těch oblastí naší republiky s roztrou-
šenými vískami, kde je po pořádném připojení k Internetu 
zatím stále neukojený hlad.

Kabelová televize (coby služba dodávky spousty různých, 
někdy i obsahově víceméně pochybných programů) se mezi-
tím plně zdigitalizovala a narozdíl od zemského TV vysílání, 
které svou prvotní digitalizaci už zase odhodilo na smetiště 
dějin, zůstala na svém. Počet programů se výrazně nezmě-
nil, jen došlo k jejich „překlopení“ do rozlišení HDTV (pohří-
chu někdy napůl falešnému – protože řada programů vysílá 
jen „upscale“ původní studiové analogové kvality systému 
PAL). Ale zákazníkům to stačí, jen si tu a tam vypomůžou 
nějakým tím programem staženým odněkud z Internetu 
a zdá se, že pasivní televizní zábava zatím sice neumírá, ale 

ani se výrazně nerozvíjí. Mezi námi – ani není divu, protože 
i ti „náctiletí dravci“, kteří ještě včera jednosměrné TV vysí-
lání odmítali jako tragicky zastaralé, po vstupu do života, 
kde značnou roli hraje práce, rodina a splácení hypotéky, po 
návratu domů už velkou chuť hrát si s interaktivní televizí 
obvykle nemají. Alfou a omegou jsoucí i budoucí situace sítí 
CATV je tedy zajištění služby připojení k Internetu. Jak jinak, 
musí jít o připojení rychlé, superrychlé, či vysokokapacitní...

K tomu je zapotřebí do sítí stále více investovat – to, co 
bylo před 15 lety moderní, je dnes už často překonané. 
Stavěli jsme tehdy sítě s průměrně 500 byty na optické 
připojení s minimálně 6 vlákny a dodnes existují sídliště, 
kde provozovatel kabelové televize tuhle stále mrtvě ležící 
optickou kapacitu, vedoucí do každého domu, ani nevyu-
žil, nicméně obecně tento trend pokračuje a optický kabel 
se blíží stále více k bytům jednotlivých zákazníků. Ovšem 
lokální optická síť, byť je mimořádně důležitá, na další gene-
rační skok této technologie nestačí. Bez husté meziměstské 
sítě optických kabelů zůstane každá, byť infrastrukturně 
mimořádně dobře zajištěná lokalita jen ostrůvkem zeleně 
na telekomunikační poušti. Záležitost optického připo-

Perspektivy sítí CATV
Ing. Vladimír Petržílka
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jení je navíc o to důležitější, o co více naše mladá 
(ale už i střední) generace vyžaduje nejen rychlé 
(zejména, a to podtrhuji), ale i spolehlivé mobilní 
datové připojení. Všichni se zaklínají výrazem 5G 
a je smutné, že asi nejvíce si tento výraz berou do 
úst ti, kteří skutečně rychlé a spolehlivé připojení 
nikdy neposkytovali, tedy provozovatelé Wi-Fi 
sítí v pásmu 5 GHz. Mějte na paměti, že mobilní 
datové sítě páté generace (5G) vlastně nikde 
nebyly a zřejmě ani nebudou poskytovány v pásmu 
5 GHz. Nicméně požadovaná datová propustnost 
sítí stále roste – prakticky v souvislosti s občasným 
útěkem zákazníků od pasivního sledování TV vysí-
lání ke stahování filmů v rozlišení HD – a rostou 
i požadavky nezletilých hráčů interaktivních her 
typu akčních stříleček. Ale asi nejvíce požadavky na 
zlepšení přenosové kapacity a spolehlivosti souvisí 
s přesunem pracovníků, kteří pracují rukama jen při 
psaní na klávesnici počítače, do jejich domovů, aby 
jejich zaměstnavatel jim nemusel platit kancelář, 
teplo a stravování... Tahle „home office“ práce, 
společně s nasazením jen částečně nezávislých 
operačních systémů (WIN 10) generuje obrovský 
tok datových informací, které dosud nebylo nutné 
po sítích CATV přenášet. Zatímco před 6 až 7 
lety bylo připojení o rychlosti 10/1 Mb/s luxusem 
a většina populace žila spokojeně s přípojkami o 5 
až 10krát nižší rychlosti, v posledních letech nastal 
doslovný hon na operátory sítí a je po nich vyža-
dováno spolehlivé (tedy trvalé) připojení o rych-
losti alespoň 100 Mb/s. Většina provozovatelů sítí 
kabelové TV to zvládla (což ovšem neplatí o provo-
zovatelích bezdrátových sítí a přípojek ADSL) a tím 
se také výrazně zvedla tržní cena kvalitně postave-
ných a správně provozovaných sítí CATV. 

Došlo to dokonce tak daleko, že společnost 
Vodafone koupila optickou i CATV síť UPC, protože 
zatímco T-Mobile úzce spolupracuje s CETIN 
a využívá jeho optickou i metalickou síť, Vodafone 
měl až do nákupu sítě UPC prakticky prázdné ruce, 
a pokud chtěl být konkurenceschopným provozo-
vatelem vysokorychlostního datového připojení 
v konkurenci uvedených dvou společností, musel 
s tím něco udělat. A řešení se našlo. V polovině 
srpna 2020 Vodafone začal zkoušet nový CMTS 
Docsis 3.1 a hned začal velkohubě prohlašovat, 
že každý ze zákazníků kabelové televize se již 
může připojit rychlostí 1 Gb/s. Je to samozřejmě 
nepravda. I kdyby Vodafone vyměnit všechny 
CMTS Docsis 3.0 za 3.1 (což bude trvat odhadem 
nejméně půl roku), nebude mít k dispozici větší 
přenosovou kapacitu naž cca 1,6 Gb/s na několik 
stovek zákazníků, protože tak je stávající síť CATV 
segmentována. Kolik zákazníků se v takové lokalitě 
spolehlivě připojí na Internet o přenosové rychlosti 
(směrem z Internetu k zákazníkovi) 1 Gb/s si jistě 
snadno spočtete sami. Samozřejmě – podobně 

nepravdivě argumentují i operátoři sítí Wi-Fi 
a zákazníci jim to „baští“, protože taková už dnes 
je lidská společnost... Nicméně „fyzika nepustí“ 
a sdílení přenosového kanálu více zákazníky má 
své meze. Pochopitelně každé zvýšení přenosové 
kapacity je pozitivní, ale pokud nový CMTS (Cable 
Modem Termination System) Docsis 3.1 nebude 
instalován v každém vchodu panelového domu 
a distribuční datová optická síť propojující tyto 
CMTS a nadřazený router nebudou mít přeno-
sovou rychlost alespoň 10 Gb/s, zákazníci CATV 
sítě se reálného a spolehlivého gigabitového 
připojení, které by fungovalo alespoň 90 % času 
připojení, zřejmě nedočkají. Jenže – a to je celá 
záležitost otázky měření rychlosti a neplatí to jen 
pro síť kabelové televize – zákazníci ani tak moc 
nepotřebují skutečnou rychlost připojení 1 Gb/s, 
jako, aby jim to číslo ukázal nějaký „měřič rych-
losti“. A pokud ten to ukáže, zákazníci i prodejci 
jsou spokojeni. Ne, není to jen záležitost falšování 
výsledků různých měřičů rychlosti (také jste si jistě 
všimli, že větší provozovatelé vnucují zákazníkům 
ten jejich, o kterém ví, jak měří), ale stačí si pomoci 
malým trikem a zákazníkovi na chvíli přenos dat 
mezi takovým on-line měřičem rychlosti trošičku 
upřednostnit před ostatní IP komunikací po síti... 
Takový gigabitový síťový router to dokáže jako 
nic. Potom ostatní zákazníci pár chvil (třeba i jen 
milisekund) počkají při stahování svých dat a vy 
uvidíte krásné kulaté číslo požadované závratné 
rychlosti stahování. Že to není fér? No, není. Ale 
co je dnes v životě fér? Zákazník chce být klamán 
a klidně si za to připlatí. Tímto způsobem lze zákaz-
níkovi demonstrovat gigabitové připojení, i když 
je sdílená přenosová kapacita přeprodaná třeba 
dvacetkrát... Ano, poznat se to dá – existuje stále 
aktivní přenosový protokol FTP, který je proti tako-
vým manipulacím odolnější než běžný http-s (pro-
tože je starší a neobsahuje „fíčurky“ http-s), a tak 
stačí si někam na Internetu (mimo prostor vašeho 
poskytovatele služeb) uložit nějaký dostatečně 
velký datový soubor (stovky GB), zabalený třeba 
v ZIP, a ten si při testu do vašeho PC stahovat 
pomocí připojení FTP. Datový objem takového 
souboru znáte a stopky jsou dnes v každém 
mobilu. Nu a potom už jen násobit a dělit (a neza-
pomenout, že bajt je 8 bitů). Výsledky bývají 
„trochu“ odlišné v porovnání s běžným měřičem 
rychlosti... Ale nezoufejte: Pokud naměříte alespoň 
polovinu toho, co vám provozovatel slíbil, potom 
je váš provozovatel ještě docela slušný a rozhodně 
aspiruje na pozici člena klubu poctivých operátorů, 
(resp., jak si tací operátoři mezi sebou říkají – spo-
lečnosti uplatňující „best practise“ způsoby pod-
nikání). Ale stále se tím věc gigabitového připojení 
pro každého zákazníka na síti systému Docsis 3.1 
neřeší, jen poněkud posouvá do (pro provozovatele 
služby) příznivějších parametrů. Celá záležitost 
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agregace datového provozu je tak docela veselá 
historie: Pokud vám připojení k Internetu jede 
pomalu, znamená to, že je příliš levné a koupilo si 
to moc lidí. Jinak řečeno nemůže za to operátor, 
ale vždy za to můžou zákazníci. Kdyby jich nebylo, 
to byste koukali, jak by to připojení fičelo... :-) 
Tohle všechno samozřejmě inženýři u Vodafone 
dobře vědí, jen marketing je zase tak trochu pře-
válcoval... S tímto vývojem nepochybně souvisí 
i oznámené ukončení provozu otevřené Wi-Fi sítě 
UPC FREE, což snížením rušení v 5 GHz pásmu 
pomůže ostatním lokálním bezdrátovým provozo-
vatelům. Pochybuji ale, že takto uspořená datová 
kapacita obchodně Vodafonu nějak pomůže, ale 
to musí marketingoví experti vědět lépe. Uvidíme, 
kam se ten trend postupné migrace k Docsis 3.1 
bude v dalším období vyvíjet. Sítě UPC samo-
zřejmě nejsou plně transparentní pro přenosy nad 
kmitočtem 1 GHz a jejich upgrade (pro plné využití 
schopností Docsis 3.1) bude drahý a bude trvat 
dlouho. Nicméně daná situace umožní nahrazení 
zákaznických modemů Docsis 3.0 za Docsis 3.1 – 
a Vodafone je dostatečně velká společnost, aby 
si takové modemy objednala třeba i s instalova-
ným bezdrátovým modemem pro mobilní datové 
připojení 5G. A to by byla v ČR revoluce. Uvidíme, 
zda k ní dojde.

Vodafone má však ještě jednu výhodu v síti UPC: 
Může začít rychle pokrývat městské (ale i mezi-
městské) oblasti mobilním datovým připoje-
ním 5G, protože optická meziměstská síť UPC 
je značně rozsáhlá. Možná, že se tu rodí nový 
komerční žralok...

Ovšem žádný strom neroste do nebe – a velké 
překvapení může mezitím nastat u společností dis-
tributorů elektrické energie, kteří již více než 2 roky 
budují své optické sítě. Zatím mají v plánu do roku 

2025 pokrýt všechny obce nad 5000 obyvatel, 
ale v další „pětiletce“ to už může být celá Česká 
republika. A pokud s využitím svých nadzemních 
vedení „pověsí“ (jde to levně a rychle) a dove-
dou tak optické přípojky i do jednotlivých domů 
v menších obcích, může se stát, že se komeční 
žralok již rekrutuje odjinud. Nu a potom je tu Mus-
kův Sky Net, který provozuje svou síť bez souhlasu 
evropských radiokomunikačních regulátorů – a na 
Sky Net pověšené lokální firmy.

V dalších letech nás nepochybně čeká zajímavý 
vývoj. I přes veškerou snahu Wi-Fi operátorů 
zastavit čas, je jejich pozice ve střednědobém 
horizontu neudržitelná, sítě kabelové televize 
budou i nadále hrát na trhu vysokorychlostního 
připojení k Internetu významnou roli: Pravděpo-
dobně zlevní připojení xDSL (a zůstane na dnešních 
limitech do 50 Mb/s), rozvine se mobilní datová síť 
5G (a její přenosová rychlost bude v praxi někde 
na úrovni dnešní LTE, protože i tam bude fungovat 
agregace), nu a řada z nás se dočká přípojek FTTH. 
A na tom skleněném vláknu to posviští stovkami 
Mb/s a může tam být vedle dat provozována 
i nabídka ne pouze jednoho, ale třeba i více operá-
torů služeb kabelové televize.

Jen jedno vám mohu slíbit: Měsíční platby za vyso-
korychlostní připojení k Internetu oproti dnešku 
neklesnou – a i tak budou mít operátoři velký pro-
blém své sítě ufinancovat – a nejenom investičně, 
ale i provozně. Proto myšlenka na dotační podporu 
při výstavbě optických sítí do obcí o velikosti (řek-
něme) do 500 obyvatel rozhodně není zcestnou. 
Jsoucno máme za sebou, budoucnost ukáže...

Přeji vám hezký podzim a minimum marketingo-
vých nepravd provozovatelů služeb vysokorych-
lostního připojení k Internetu..
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Jako jeden z členů Pracovní skupiny pro mapování infrastruktury pro poskyto-
vání vysokorychlostního přístupu k Internetu bych se s vámi rád podělit o své 
myšlenky týkající se specifikace systémů Docsis (Data Over Cable Service Inter-
face Specification).

Chápu, že některým lidem se mohou výsledky průzkumu 
agentury DESI (Digital Economy and Society Index), která 
zařadila Českou republiku mezi slabě rozvinuté země z hle-
diska dostupnosti vysokorychlostního připojení k Internetu, 
zdát určitým problémem. Byť tento názor nesdílím, pova-
žuji za nepochybné, že s ohledem na fakt, že pravidla sběru 
dat o pokrytí obyvatelstva možností vysokorychlostního 
přístupu k Internetu nejsou v EU sjednocená, musí tomu 
pochopitelně odpovídat i dosti vágní výsledek, který může 
být v nejlepším případě přesným součtem nepřesných čísel.

Ale zpět k sítím tzv. „kabelové televize“ a Docsis. Dnes jsou 
tyto sítě až na nepodstatné výjimky, které se dají spíše 

nazvat propojenými společnými anténami, provozovány 
jako sítě HFC – tedy Hybridní sítě „Fiber + Coax“.

S růstem požadavků zákazníků na rychlost datového 
připojení a zároveň se zvyšujícím se počtem televizních 
programů HDTV rostou požadavky na datovou propustnost 
těchto sítí. Ta dnes dosahuje v průměru přibližně ekviva-
lentu 4 Gb/s a s postupnou výstavbou optické sítě blíže 
k zákazníkům roste. Nicméně, i pokud tento typ sítě bude 
upgradován na dnes obvyklý typ FTTB – tedy Fiber To The 
Building, nikoliv do každého adresního místa, stále zde bude 
existovat část sítě, která bude koaxiální (po domě, resp. do 
bytu zákazníka). Takový typ infrastruktury má ovšem svou 

Docsis versus reálný obraz pokrytí ČR 
službou vysokorychlostního přístupu 
k internetu

Ing. Vladimír Petržílka
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omezenou propustnost, protože fyzické rozměry 
použitých koaxiálních kabelů, jejich délka, útlum 
na straně jedné a požadavky na minimální odstup 
signál/šum na straně komunikačních zařízení nikdy 
nebudou umožňovat použití extrémních přeno-
sových rychlostí zhruba nad 10 Gb/s. To je jeden 
limit takové sítě. Druhým limitem je stávající 
topologie koaxiální sítě, konkrétně počet zákaz-
níků, kteří společně takovou přenosovou kapacitu 
(připojení domu) sdílejí.

Třetím limitem je cena – sdílení části přenosového 
pásma vyžaduje aktivní zařízení, které zajistí sepa-
rátní připojení jednotlivých zákazníků, ale i tato 
zařízení budou sdílet limitovanou přenosovou 
kapacitu sítě, která, byť je obrovská, je stále nižší, 
než v případě přenosu signálů po vláknové optice.

Ohledně otázky přenosových zařízení stan-
dardu Docsis se budu dále zabývat jen evrop-
skou mutací, která používá defaultně šířek TV 
kanálů 8 MHz. V takovém kanálu lze s modulací 
QAM256 se zanedbatelně nízkou chybovostí (BER 
okolo 10e-10) přenést cca 50 Mb/s datového 
toku. Ten se dělí mezi jednotlivé zákazníky, kteří 
jsou na tento datový kanál systémově připojeni 
a tuto kapacitu sdílí. (To byla verze standardu 
Docsis 2.0). Ve standardu Docsis 3.0 byl počet 
datových kanálů rozšířen na max. 16, což vedlo 
k tomu, že celková rychlost datového přenosu 
stoupla na cca 800 Mb/s. Tuto přenosovou 
kapacitu ovšem stále sdílí větší počet zákazníků 
na koaxiální síti. Protože ti chtějí (a jejich domácí 
modemy Docsis 3.0 to umí) být připojeni rych-
lostí vyšší než 100 Mb/s (například 300 Mb/s), 
je pouze na rozhodnutí provozovatele sítě, kolik 
zákazníků alokuje na tento jeden downstream 
800 Mb/s, a na jakou rychlost jim jejich modemy 
„otevře“. Výsledkem je, že nutně začne dochá-
zet k agregaci datového provozu (podobně jako 
u bezdrátových sítí) v tzv. „úzkém hrdle“ sítě 
a pokud by počet zákazníků (a jejich datový 
provoz) přesáhnul určité množství, pro které by 
již kapacita 800 Mb/s nebyla dostatečná, dojde 
k automatickému omezování přenosové rych-
losti. Proto je tento systém vybaven možností 
rozsáhlého monitorování datového provozu a je 
proto pouze na serióznosti provozovatele, jaký 
počet zákazníků na takový downstream alo-
kuje a jakou jim povolí (omezení se nastavuje 
u modemu) rychlost připojení. Na otázku, zda je 
tedy Docsis 3.0 systém, který umožňuje stabilní 
rychlost připojení jednotlivých zákazníků vyšší 
než 100 Mb/s – až do rychlostí cca 300, výji-
mečně až 500Mbit/s – je odpověď jednoznačně 
kladná (pochopitelně s tou poznámkou, že to vše 
má v rukou provozovatel, který nastavení tohoto 
systému řídí).

V případě Docsis 3.1 došlo ke dvěma, na první 
pohled jen nepodstatným, zlepšením: 
 1)  Přenosovou rychlost v jednom 8 MHz 

kanále bylo s využitím modulace 
COFDM (QAM až 4096) možno zvýšit 
za běžných okolností na 64 Mb/s;

 2)  Horní limit kmitočtového rozsahu 
systému (pokud to ovšem použitá 
infrastruktura HFC sítě umožňuje!) lze 
rozšířit až na 1200, resp. ve vyšší verzi 
až na 1800 MHz, namísto původních 
„jen“ 860 MHz šířky pásma systému 
dosavadní kabelové TV.

To umožnilo zvýšit počet datových kanálů 
v dopředném směru až na 24 a zvýšit tak propust-
nost v dopředném směru zhruba na dvojnásobek 
oproti Docsis 3.0 – tedy na cca 1500 Mb/s a teore-
ticky i více. Širší kmitočtový rozsah dokonce umož-
ňuje vedle signálů digitální HDTV (DVB-C) rozšířit 
počet downstreamů na typicky 2 (teoreticky 
i více) a efektivně tak začít využívat přenosovou 
rychlost až 3,2 Gb/s (byť teoreticky ten systém 
„umí“ – ale to spíše jen při komunikaci „ze stolu 
na stůl“ – až 10 Gb/s). Omezení na efektivních cca 
3,2 Gb/s souvisí s rušením od jiných a rušením 
mířícím směrem ze sítě CATV k jiným radiokomu-
nikačním zařízením, což jsou například systémy 
GSM, LTE, příp. 5G v pásmu 700 až 900 MHz. 
Omezení na horním konci pásma je výsledkem zvý-
šeného útlumu koaxiálních kabelů a všech aktiv-
ních i pasivních prvků, používaných na koaxiální 
síti na kmitočtech vyšších než 900 MHz, což vede 
k nutnosti použití nižších (a robustnějších) druhů 
modulace a tím automaticky i k omezení přeno-
sové rychlosti oproti teoretickému limitu. Opět 
však – a to je mimořádně důležité (!) – bude záviset 
jen na provozovateli takového systému (!), jaký 
počet zákazníků alokuje na každý datový přenos 
jednotlivých downstreamů, aby jejich dostupná 
kapacita „nepřetekla“. Nu a nakonec to bude 
otázka finanční – kolik investičních prostředků 
bude chtít investor věnovat do upgrade takové 
sítě. Předmětem upgrade bude i nadále co nejvíce 
zkrátit koaxiální část sítě a prodloužit tu síť optic-
kou co nejblíže k zákazníkovi a na optický konec 
sítě instalovat CMTS (Cable Modem Termination 
System), což je de facto sofistikovaný „router“, 
který na kmitočtech vf spektra zajišťuje komu-
nikaci s jednotlivými modemy. (Více na https://
www.cablelabs.com/technologies/docsis-3-1.)

Jediný rozdíl mezi Docsis 3.0 a Docsis 3.1 tedy je 
v tom, že Docsis 3.1 teoreticky bude schopen zajistit 
zákazníkovi přenosovou rychlost až 1 Gb/s, ale 
v praxi bude schopen obsloužit (v jedné části sítě) 
počet takových zákazníků jen v jednotkách pro-

Výsledkem 
je, že nutně 
začne docházet 
k agregaci 
datového 
provozu
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cent (!). Jinak řečeno, otázkou je, kolik se vejde do 
datového přenosu jednoho CMTS o downstreamu 
cca 1,5 Gb/s zákazníků, kteří budou chtít spolehlivě 
komunikovat rychlostí 1 Gb/s ?

Za mnohem důležitější aspekt zavádění stan-
dardu Docsis 3.1 tedy považuji další „protažení“ 
optické sítě HFC blíže k zákazníkovi – ideálně až 
na úroveň FTTB. A pokud takto vznikne síť FTTB, 
jako FTTB ji deklarovat, a třeba potom může být 
další upgrade sítě zaměřen na výstavbu gigabi-
tové sítě LAN po domě a Docsis použit jen tam, 
kde se to vyplatí.

Pokud budeme hovořit o mapování současného 
stavu pokrytí ČR, považuji požadavek některých 
provozovatelů, aby byla sbírána data o tom, zda 
operátor CATV v daném místě provozuje systém 
Docsis 3.0 nebo Docsis 3.1, za relativně marginální 
a mnohem efektivnější by bylo vědět, kolik adres-
ních míst, resp. bytů, provozovatel sítě obsluhuje 
v průměru na jeden soustřeďovací bod (AP – 
Access Point), samozřejmě s uvedením typu infra-
struktury. Potom by konečně bylo možné správně 
spočítat, kolik adresních míst, resp. bytů (včetně 
počtu potenciálně připojitelných domácností) má 
možnost skutečně vysokorychlostního připojení 
k Internetu o rychlosti 100 Mb/s a více. To by 
samozřejmě rovněž podmiňovala podmínka sběru 
informací o počtu AP, který daný operátor má 
v daném území reálně k dispozici. Fyzikální limity 
jsou sice pro různé technologie různé, ale jsou 
jasné a v praxi nepřekročitelné. Zatímco na jeden 
AP v pásmu 5 GHz lze (pro spolehlivou komuni-
kaci rychlostí 100+ Mb/s) připojit jen jednotky 
zákazníků, u sítě kabelové televize to jsou desítky 
zákazníků na síti s Docsis 3.0 a něco přes stovku 

zákazníků na síti Docsis 3.1. Podobné to bude 
na bezdrátových sítích v pásmech 60 až 80 GHz 
a u systémů FWA, kde je určujícím faktorem šířka 
rádiového kanálu, útlum šíření a počet připojených 
zákazníků.

Počet připojených domácností na jeden AP je 
nezajímavý údaj pouze u systému xDSL, kde bude 
parametrem dosažitelnosti vysokorychlostní 
datové komunikace víceméně jen délka metalic-
kého vedení a použitý přenosový standard. (Pokud 
tedy rychlost připojení DSLAM bude dostatečná, 
což si vynucuje optické připojení).

Pokud je cílem požadavků na sběr těchto údajů 
(průměrný počet adresních míst, resp. domácností 
na jeden AP provozovatele) dosažení co možná 
nejpravdivějšího obrazu o stavu pokrytí ČR sítěmi 
vysokorychlostního přístupu k Internetu (a sběr 
počtu adresních míst na jeden AP je u provozova-
telů neprůchozí), doporučoval bych alespoň sbírat 
údaje o počtu AP (a jejich technickém standardu) 
u jednotlivých provozovatelů (což reprezentuje 
počet DSLAM u xDSL, počet AP u bezdrátových sítí 
a počet CMTS u sítí kabelové TV). Počet adresních 
míst, který ten který operátor obsluhuje (resp. 
deklaruje, že je schopný je skutečně obsluhovat 
deklarovanou rychlostí), již ČTÚ sbírá a takto zís-
kané údaje by následně jistě obstály před zkouškou 
reality a nemohly by již být předmětem diskuse, 
zda a jak někdo tyto počty spočetl nesprávně 
a poškodil, či naopak zvýhodnil jednoho oproti 
druhému. Uvidíme, jak se budou vyvíjet i postoje 
EU, která se snaží udržet evropskou konkurence-
schopnost, což bez dalšího zrychlení (a zvýšení 
spolehlivosti!) služby přístupu k Internetu asi 
nepůjde.

Za mnohem 
důležitější 

aspekt 
zavádění 

standardu 
Docsis 3.1 tedy 
považuji další 

„protažení“ 
optické sítě 
HFC blíže 

k zákazníkovi
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Ti z vás, kteří se již někdy dostali do situace, že připojení k Internetu je tak po-
malé, že brání očekávané reakci nějakého serveru tam kdesi v síti, takže dochází 
k omezování služeb a růstu tlaku krve uživatele, již nepochybně vědí, co to ta 
agregace je – je to de facto několikanásobné přeprodání přenosové kapacity sítě 
elektronických komunikací.

Pokusíme se na věc podívat názorně:
Představte si auto s objemem zavazadlového prostoru 1 m3. 
Tedy 1000 litrů. Protože lít do kufru auta vodu je zhova-
dilé, zkusíme to s něčím menším – třeba s ořechy (obr. 1). 
Nasypte jich tam tolik, až bude kufr plný. Zavazadlový pro-
stor auta bude těmi ořechy téměř zcela vyplněn. Nicméně, 
protože ořechy jsou víceméně kulaté, jistě mezi nimi ještě 
zbyde dostatek místa, ve kterém je vzduch. Takže pokud 
byste teď ořechy z auta vyndali ven, dali je do uzavřené 
nádoby o obsahu 1000 litrů a volná místa mezi ořechy 
zaplnili vodou tak, aby se tam žádná další voda nevešla, tak 

po jejím vypuštění a změření, kolik litrů vody se mezi ořechy 
ještě vešlo, došli byste k překvapivému závěru, že je to více, 
než 50 litrů. Tedy ořechy vyplnily kapacitu zavazadlového 
prostoru „jen“ na 95 %. 

Nyní si představte, že do auta budete chtít naložit objem-
nější předměty. I když je budete balit s rozmyslem, stejně 
mezi nimi zůstane spousta nevyužitého místa (obr. 2). 
A pokud byste jejich rozměry změřili, vynásobili a sečetli, 
můžete se dostat třeba na 600 litrů. Ten zavazadlový 
prostor ale vypadá hodně plný a další kufr už do něj 
nedostanete.

Nu a teď si představte, že potřebujete z místa A do místa 
B převézt pouze dva nové domácí spotřebiče – například 

To kouzelné slovíčko agregace…
Ing. Vladimír Petržílka

Obr. 1  Nasypte jich tam tolik, až bude kufr plný. Obr. 2  I když je budete balit s rozmyslem...
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ledničku a pračku (obr. 3). Pokud je změříte, tak 
zjistíte, že ani dohromady nezabírají 1 m3 prostoru. 
Přesto do zavazadlového prostoru auta dostanete 
s bídou jen jednu krabici…

Obr. 3  ... například ledničku a pračku

Nu a tak je to i s přenosovou kapacitou datového 
přenosu. Představte si, že těch 1000 litrů zavaza-
dlového prostoru auta je ekvivalentem přenosové 
kapacity 1 Gbit/s. Pokud přenášíme malé datové 
soubory, vejde se jich do gigabitové kapacity „neú-
rekom“. V součtu bude využitá téměř celá přeno-
sová kapacita sítě. Jenže zákazníci se s přenosem 
malých souborů moc neuspokojují. Chtějí víc a víc 
a ještě více. Ve výše uvedené analogii ty ořechy 
představují maličké datové soubory zařízení napří-
klad IOT, ty kufry a tašky běžný současný provoz 
připojení zákazníka k internetu včetně občasného 
přenosu nějakého datového balíku a ta „lednice“ je 
cosi jako stahování filmu.

Ale nedosti tomu – ještě horší je to z hlediska zatí-
žení sítě „on line“ přenos TV vysílání, zejména toho 
HD… Problémem totiž je, že takové balíky musíme 
převézt na místo B bez poruchy (chybovost dato-
vého přenosu), v časově určené době a všechny ty 
přepravované zásilky nesmí mít přehozené pořadí 
doručení, protože jinak dojde k závažným poru-
chám přenosu a za trhající se obraz není zákazník 
ochoten zaplatit ani vindru.

Co s tím? Ten nejjednodušší způsob je měřit 
chování zákazníků a čas, který zákazník nevy-
užije, prodat jinému zákazníkovi. To je logické 
a ani to jinak nejde – vždyť ani most se nastaví 
na jeho současné zatížení všech aut, vlaků, lidí, 
které po něm budou putovat po celou dobu jeho 
životnosti, na straně druhé je třeba zachovávat 
ostražitost – např. jako by most měl životnost 10 
tun, ale potkávaly by se na něm náklaďáky každý 
s nákladem 7 tun – protože v takovém případě 
ten most vyvolá zácpu v širokém okolí nebo to 
prostě vzdá a spadne…

Jenže postavit most (datovou síť) na plné zatížení, 
které by snad někdy mohlo nastat, zvlášť když 
k takovým okamžikům dochází jen výjimečně, je 
drahé. Navíc zákazníci platí málo a neradi a konku-
rence tlačí často nereálnými cenovými nabídkami. 
Nu a protože mosty datových sítí nepadají tak, že 
by někoho zabily, jen se tím načas přeruší posky-
tování služby, jednoduše se přenosová kapacita 
datové sítě prodá zákazníkům tolikrát, dokud to 
zákazníci vydrží, nenaštvou se a neutečou. Výsled-
kem je, že, obrazně řečeno, provoz typické, tzv. 
„vysokorychlostní sítě“ vypadá v příměru doprav-
ních služeb asi takto (obr. 4):

Obr. 4 
Provoz typické, tzv. 
„vysokorychlostní 
sítě“ vypadá v pří-
měru dopravních 
služeb asi takto.
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Ano, není to zrovna pohodlné, natož bezpečné, ale 
nakonec se veškerý náklad nějak dostane z místa 
A do místa B. Obrázek 4 je rovněž vysvětlením, 
proč úředníci MPO vždy byli tak skeptičtí, pokud 
se měli podepsat pod dotační projekt podpory 
výstavby bezdrátových sítí, které z fyzikálních 
důvodů nemohly mít kapacitní rezervy…

Ponechme teď příměrů a pojďme se 
podívat na realitu 
Otázka volby technologie, nutné kapacity 
přenosové datové sítě a investiční návratnosti 
stojí a padá s počtem zákazníků, ale – a to 
zejména – s jejich chováním. Před 20 lety 
provozovatelé prodávali na síti s přenoso-
vou kapacitou 50 Mbit/s připojení s rychlostí 
256 kbit/s a troufli si jich připojit na takovou 
konektivitu třeba 500. Protože zdaleka nikoli 
všichni byli současně „on line“, tak ten „datový 
vláček“ jezdil sice pomalu, ale vždy načas, 
vagóny byly obsazené jen z poloviny a v provozu 
byla i klimatizace. Jenže zákazník chtěl víc a víc, 
a tak se začala prodávat připojení s rychlostí 2, 
potom 10 a 20 Mbit/s. Nová síť zpočátku byla 
relativně nezatížená (než přišlo více zákazníků) 
a připojení bylo rozhodně lepší, než s těmi 
256 kbit/s. Ale všeho do času. Relativní luxus 
trval jen do přeplnění přenosové kapacity – 
ano (viz výše), už to nebyly jen ty malé oříšky, 
ale sem a tam se přenášely ty „tašky, kufry 
a baťohy“ a občas i nějaká ta lednice v krabici…

Zákazníci se naučili sledovat on-line video přenosy 
(takže už ani tak nestahují filmy a hudbu, ale chtějí 
mít všechno on-line) a to způsobilo revoluci. Dnes 
totiž rok za rokem rostou požadavky na rychlost 
datového připojení a zdá se, že tento trend se 
ještě spíše urychluje. Z relativně bezpečného, byť 
dosti pomalého a nikoli zlatokopeckého podnikání 
v poskytování služeb elektronických komunikací 
se stává v posledních letech tzv. „business as 
usual“ s ostrou konkurencí, dumpingovými cenami, 
prolhaným marketingem a nejistou návratností – 
pokud tedy podnikatel nepatří mezi ty lidi, kteří 
pojmy jako řemeslo, stavovská čest a pravdomluv-
nost již nenechali odvézt do sběrného dvora jako 
nepotřebné harampádí.

Co s tím?
Mozek tvora Homo Sapiens se za 20 let nenafouk-
nul jako balón. Také rodiny zůstávají přibližně stále 
stejné, dokonce ještě menší. Je tedy evidentní, že 
symetrickou gigabitovou přípojku nikdo doma pro 
soukromé účely nevyužije. Nicméně do hry vstu-
puje ego tvorů lidského rodu – a když už taková 
„hlava rodiny“ má palác za 50 milionů, v garáži dvě 
auta – minimálně za 2 miliony každé – ne proto, 
že by je potřeboval, ale proto, aby okolí demon-

stroval, že „si to může dovolit“, koupí si domů také 
Gbit/s datovou přípojku.

Tím nemám nic proti gigabitovým přípojkám – 
naopak – pro firmy střední velikosti, školy, 
nemocnice a kamerové systémy dohledu atd., jsou 
jejich výstavba a provoz plně oprávněné. Jenže to 
již nejsou rezidenční přípojky… Je tedy na místě 
si položit otázku: Vyplatí se provozovateli posta-
vit takovou síť, aby mohl prodávat gigabitové 
přípojky? Jaké má portfolio zákazníků? Vrátí se mu 
vložené investiční prostředky? 

K čemu kdo bude takovou přípojku využívat 
a jakou skutečnou přenosovou kapacitu musí 
mít alokovánu? Vypustíme na chvíli kosmické 
sny o 100 Gbit/s síti a stejně rychlých routerech 
v lokální síti. Takových zákazníků nebude v běžné 
populaci příliš. Nicméně, pokud si takový nositel 
velkého ega bude chtít proti nějakému měřiči 
rychlosti kdesi na internetové síti naměřit rychlost 
své přípojky, měl by se výsledek takového měření 
velice blížit tomu 1 Gbit/s. Přípojka tedy musí 
být vybavena takovou technologií, která takovou 
přenosovou rychlost je schopna zabezpečit. A co 
ostatní provoz? Pokud dotyčný doma neprovozuje 
nějaký server s hanbatými filmy nebo cloudové 
centrum pro těžbu bitcoinů – a ani takové služby 
nejsou z hlediska nároků na datový přenos zvlášť 
náročné – bude určitě přenášet současně 3–4 
HDTV programy a spoustu „ořechů“ IoT komuni-
kace. Když k tomu ještě přibalíme nějakou externí 
cloudovou službu, holografické e-maily a kdoví co 
ještě, určitě nevygeneruje ani 100 Mbit/s trvalého 
datového provozu – spíše něco okolo 50 Mbit/s. 
Ale až tak někdy za pár let, nyní si jistě vystačí 
i s polovinou. To je také tajemství marketingové 
nabídky Vodafone, která na sítích kabelové tele-
vize, vybudovaných v uplynulých 30 letech společ-
nostmi UPC CZ, TES Media a Intercable (a dalších) 
si dovolí nabízet gigabitové přípojky. Ne, opravdu, 
zatím je k dispozici nemá – nicméně technologie 
Docsis 3.0 na stávajících sítích dokáže vytvořit 
přenosový kanál cca 1,4 Gbit/s a po technolo-
gické přestavbě sítě až 3,2 Gbit/s. Což znamená, 
že jedna taková CMTS by teoreticky byla schopna 
obsloužit cca 60 zákazníků, kteří si budou myslet, 
že mají trvalé gigabitové připojení a k tomu ještě 
nějaké ty „oříšky“. Jenže je to jen zdání. Pokud 
rozdělíte přenosovou kapacitu 1,4 Gbit/s mezi 60 
zákazníků, bude výsledkem co? No přístupová 
rychlost 23 Mbit/s. A zde přichází to kouzlo: Ti 
zákazníci potřebují Gbitový přístup jen v okamžiku, 
kdy si testují, že jim to jde „gigabitem“. Během 
normálního provozu prakticky ne. Ovšem pozor na 
přenosy HDTV videa – tam se přenosová rychlost 
neokecá – jedno HDTV video vyžaduje (podle 
stupně komprimace) nějakých 6–12 Mbit/s a navíc 

Zákazníci se 
naučili sledovat 

on-line video 
přenosy a to 

způsobilo 
revoluci.
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se zatraceně nízkou chybovostí! Proto je zapo-
třebí přenos videopaketů nějak prioritizovat 
před ostatním provozem – ostatním službám to 
nevadí, jen třeba otvírání webových stránek bude 
trvat o nějaký zlomek sekundy déle. Takže pokud 
si provozovatel ošetří prioritizaci video přenosů 
a ostatní služby nechá samovolně sdílet v úzkém 
přenosovém (agregovaném) datovém kanálu, 
98 % zákazníků nic nepozná a jsou se službou 
happy. Když jim to snad nejde tak, jak by si možná 
představovali, stačí jim doporučit, ať si otestují 
rychlost svého připojení oproti nějakému měřiči 
rychlosti v síti samotného provozovatele. Nu a ten 
vždy ukáže správné číslo... Všichni jsou spokojeni 
a marketing společnosti zvláště. U některých 
společností (UPC) to dokonce došlo tak daleko, že 
pracovníci helpdesku zákazníka oblbovali tvrzením, 
že v jejich síti se nepoužívá vůbec žádná agregace – 
což při připojení například 300 zákazníků s pří-
stupovou smlouvou 100 Mbit/s, připojených přes 
jeden 800 Mbit/s přenosový kanál, bylo tvrzení 
zvláště humorné… 

Co je klíčem k tomu, že takové nesmy-
sly provozovatelům sítí u zákazníků 
prochází?
Klíčové je chování zákazníka. Pokud by šlo o síť 
s omezenou šířkou přístupového kanálu (např. 
WiFi, kde je přenos navíc zatížen značnou chy-
bovostí danou rušením), tak jakékoli masivní 
(současně mnoha zákazníky) on-line sledování 
IPTV televize prostřednictvím takové sítě bude 
pro spolehlivost takové služby fatální. Nicméně 
je tu jedna infrastruktura, kde to provozovatelům 
sítě, resp. poskytovatelům služeb na takové síti 
prochází. Síť kabelové televize je totiž (vedle FTTH) 
k poskytování takové „gigabitové“ služby zcela ide-
ální! Ponechme na chvíli stranou fakt, že přípojky 
kabelové TV v ČR většinou nevedou do multimili-
onářských sídel, ale spíše naopak, a soustřeďme se 
na to, že síť CATV přináší zhruba 100 HDTV on-line 
programů, vysílaných ve formátu DVB-C v reálném 
čase – a to výrazným způsobem snižuje zatížení 
datového provozu služby přístupu k Internetu, což 
vede k tomu, že provozovatel takové sítě (na rozdíl 
od provozovatele, který vedle dat poskytuje jen 
služby IPTV) bude moci na jeden dopředný komu-
nikační kanál z CMTS Docsis 3.1 alokovat ještě 
mnohem více tzv. „gigabitových přípojek“. A to 
protože zákazníci sledují „lineární“, tedy on-line 
televizi prostřednictvím paralelního přenosu DVB-
C, nikoli via IPTV! Možná, že provozovatel si dovolí 
na jeden kanál CMTS připojit dokonce až okolo 
300 zákazníků… Pochopitelně, za předpokladu 
jejich pečlivého on-line monitorování, aby testy 
rychlosti stále „vycházely“. Tím se ovšem dostá-
váme k tomu, že vedle gigabitové technologie 
takový zákazník potřebuje mít z datového „koláče“ 

backbone sítě alokovánu (trvale) jen rychlost okolo 
20–30 Mbit/s… Toto vše bude mít v ruce poskyto-
vatel služeb a hodnocení služby na „první pohled“ 
zvnějšku bude prakticky nemožné. Uvidíme, jak 
se budou zákazníci tvářit, ale o jejich spokojenosti 
jsem přesvědčen...

Je logické, že podobným způsobem přistupují 
k managementu datového provozu i provozovatelé 
ostatních infrastrukturních sítí, kteří poskytují 
nabídky připojení rychlostí 100 až 500 Mbit/s … 
a bude jich v souvislosti s výstavbou sítí FTTH 
nepochybně dále přibývat. Jen budou muset být 
opatrnější, aby alokovali dostatek trvalé páteřní 
přenosové kapacity pro takové TV diváky nebo na 
optickém vláknu nabídli (obvykle na jiné vlnové 
délce) službu klasické kabelové televize, která 
z datového operátora sejme břímě „natvrdo vyhra-
zené rychlosti“ pro TV. V některých zemích to tak 
operátoři dělají – a navíc ušetří spoustu peněz za 
IPTV STB.

Je paradoxní, že požadavky MPO na dotovanou 
výstavbu sítí s vysokou přenosovou kapacitou 
(ergo kladívko v drtivé většině sítí optických) 
vyžadují dát zákazníkovi k dispozici nejméně 
přenosovou rychlost 100 Mbit/s v pozici „běžně 
dostupné rychlosti“ a jsou tedy vlastně tvrdší než 
u gigabitové přípojky Vodafone na síti kabelové 
televize. Pokud je příjemce dotace k výstavbě 
100 Mbit/s sítě poctivý (a ono mu ani nic jiného 
nezbývá) a předmětem dotace není upgrade sítě 
kabelové televize (nebo připojení dalších obcí, či 
ZSJ na stávající síť), bude muset jít kvůli TV příjmu 
do IPTV a v porovnání s gigabitovými přípojkami 
na kabelových TV sítích Vodafone, kde bude 
zřejmě stačit alokovat jen okolo 20–30 Mbit/s, 
tak provozovatel přípojek FTTH na tom bude 
téměř stejně (i když podle našich informačních 
zdrojů dokonce asi bude stačit „prioritizovaných“ 
15 Mbit/s), což je v procentuálním zatížení vybu-
dované datové konektivity oproti sítím kabelové 
televize relativně mnohem více. 

A nakonec už jen stručné shrnutí: 
i)  Aby provozovatel mohl zákazníkovi tvrdit, že 

mu poskytuje připojení s rychlostí XYZ, musí 
být schopen na síti nasadit technologii, která 
je schopna takový datový kanál zákazníkovi 
vyhradit alespoň po dobu, kdy bude zákazník 
rychlost své přípojky chtít otestovat. (To je to 
kritérium VHCN.) Vyplatí se to investorovi? 
Nu a proč ne? Zákazník se ve valné většině 
případů chová jako ovce a bude s provozova-
telem sítě spolupracovat. Další podmínkou 
je zajistit, aby zákazník nenarazil na omezení 
při užívání služeb, dostupných na Internetu. 
To je kritické zejména u video obsahu. Lze to 

... ať si otestují 
rychlost svého 
připojení oproti 
nějakému 
měřiči 
rychlosti v síti 
samotného 
provozovatele. 
Nu a ten vždy 
ukáže správné 
číslo... Všichni 
jsou spokojeni 
a marketing 
společnosti 
zvláště. 
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řešit prioritizací IP video provozu. K tomu není 
zapotřebí počítat více než cca 20–30 Mbit/s na 
jednoho zákazníka. To je výrazně méně, než 
smluvní rychlost připojení k Internetu. Stačí 
pokud provozovatel sítě / poskytovatel služby 
zákazníka nenaštve! 

ii)  Nezmění se chování zákazníka tak, že pohrdne 
klasickou „on-line“ televizí? To by znamenalo 
problém pro poskytování služeb prostřednic-
tvím sítí kabelové TV. Domnívám se, že to 
nehrozí. Minimálně v rámci životnosti stáva-
jících sítí tohoto typu. I ti zákazníci, kteří v 18 
letech věku odpověděli, že o on-line (lineární) 
TV nestojí, se na ni po pár letech rádi podívají, 
protože když mají rodiny a přijdou z práce 
domů, tak na nějaké jiné on-line zábavy už 
nemají moc chuti. 

iii)  Dojde k nějakému dalšímu výraznému růstu 
požadované datové konektivity? Nevím, ale 
zatím žádná taková služba není za dveřmi. Takže 
ten stávající scénář o primárním uspokojení 
ega zákazníků a poskytování jen zlomku sku-
tečné přenosové rychlosti díky řízené agregaci 
jistě ještě pár let vydrží. Proto není okamžitě 
nutné budovat namísto FTTH sítí GPON sítě 
10G-PON.

iv)  Budou zákazníci ochotni za takovou službu platit? 
Vrátí se investice do toho vložené? To je přece 
záležitost nastavení cenové úrovně provozova-
tele sítě a konkurence. A pokud máte síť kabelové 
TV, tak ani ten nejbohatší investor se nepožene, 
aby vaši lokalitu překryl z vlastních prostředků 
sítí FTTH. Pokud by mi bylo zase těch 35 let, 
šel bych do toho znovu a již se nenechal napálit 
zahraničními finančními žraloky.

v)  Bude to znamenat konec sítí Wi-Fi? Zcela 
jistě ne. Trh se bude konsolidovat a silnější 
skoupí slabší. Bezdrátové sítě budou společně 
se satelitním TV příjmem stále představovat 
nepříjemnou cenovou konkurenci pro provozo-
vatele kabelových optických a koaxiálních sítí… 
A s přípojkami VDSL to bude nejinak.

Přeji všem, kteří se věnují záležitostem, související 
s vysokorychlostním přístupem k Internetu, aby 
zůstali klidní a v pohodě. Věci totiž mají vždy ten-
denci, že nakonec nějak dopadnou. A období šílené 
akcelerace přístupových rychlostí připojení k Inter-
netu má své limity. Každé zboží člověk kupuje 
především tehdy, pokud ho potřebuje, vyhovuje 
jeho požadavkům a je srozuměn s cenou. A bude 
to platit i pro technologie, které dnes možná ještě 
ani neznáme…

Přeji všem, 
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záležitostem, 
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Příchod 5G byl operátory mobilních sítí, řečeno 
s mírou, vítán s nadšením. Již éra LTE působila 
revoluci v míře i způsobu nejen osobního využívání 
mobilních zařízení, ale i startem extrémního tržního 
růstu skupiny technologických společností „AGFA“ 
(čti Apple, Google, Facebook a Amazon), pro než by 
největší hrozbou mohly být protimonopolní vládní 
sondy jak umožnit vstup konkurence – něco, co se 
doposud příliš nedařilo. Přes očekávání však nená-
sledoval obdobný růst velké skupiny provozovatelů 
sítí, což u mnohých vyvolávalo i přes jejich intelek-
tuální a technologické vklady do rozvoje telekomu-
nikací podráždění z toho, že si vysloužili jen menší 
díl zásluh. Trochu emoční argument, ale na druhou 
stranu, to je svět tržní ekonomiky. 

Vzápětí pandemie měnila dosavadní vzorce komu-
nikace. V roce 2020 se světová digitální infrastruk-
tura stala důležitější než kdy jindy a nyní musí 
s úsilím kapacitně zvládat alespoň předvídatelnou 
budoucnost.

Kontury oboru telekomunikací se mění.
Kam směřují tradiční operátoři?

Jan Vašátko

Obr. 1 
Růst počtu mobil-
ních účastníků 
a prognóza. Na 
konci roku 2020 se 
v sítích 5G očekává 
celkem 190 mil. 
účastníků.

Zdroj: Ericsson 
Mobile subscriptions 
outlook. 

Evropská observatoř 5G (zřizovatelem je EK), ITU jako specializovaná agentura 
OSN, respektovaná oborová organizace FTTH Council Europe i reprezentant prů-
myslu Ericsson konstatují téměř ve shodě, že se v posledních měsících již seřadilo 
více sil, které svým potenciálem mohou proměnit celý obor telekomunikací hlouběji. 
Na trhu se etablují již nějakou dobu nezávislé subjekty, které využívají příležitostí, 
které nabízí liberalizace trhu i soutěžních a regulačních rámců a uvolňující se licenč-
ní režimy.
V příspěvku se pokusíme projít podklady a stanovisky respektovaných zdrojů zejmé-
na k míře a směru dopadů na obor a operátory zvláště v nových podmínkách pří-
pravy a výstavby infrastruktury.
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Doby, kdy národní telekomunikační trhy byly vyme-
zeny zavedenými telekomunikačními společnostmi, 
a hrstkou mobilních operátorů, jsou pryč. Co chvíli 
se objevují noví hráči, kteří využívají příležitosti, 
které nabízí liberalizace trhu, nové regulační rámce, 
případně uvolňující se licenční režimy.

Poskytovatelé internetových služeb ISP i operátoři 
mobilních virtuálních sítí se snaží najít své místo na 
trhu – obecně však ve stínu dominantních mobil-
ních operátorů. V tomto prostoru nastupují i další 
nezávislí inovátoři, resp. dodavatelé jako nositeli 
inteligentních síťových řešení jak pro průmyslové 
aplikace, tak i pro dodávky řešení kritické infrastruk-
tury do měst a inteligentních městských sítí. 

Již nějakou dobu se s výhledem na rozvoj zejména 
městských sítí 5G prezentují poskytovatelé kom-
plexní infrastruktury telekomunikačních stožárů 
zkráceně nazývaní „towercos“. Zpráva z FT uvádí, 
že rychle se rozvíjející evropská společnost Cellnex 
ve Francii – má v současné době (září 2020) tra-
jektorii cen akcií srovnatelnou s Big Tech. Cellnex 
buduje říši stožárů uprostřed chaosu a obratné 
řešení, které Cellnex zavedl, nastoluje podle 
názoru financující banky správnou třícestnou rov-
nováhu mezi cenou aktiv, výnosem aktiv a finan-
cováním aktiv, „aby bylo možné získat optimální 
výnosy z vlastního kapitálu“. Titul v letošním roce 
navzdory koronaviru získal 40 %.

Síly, které mají šanci trh rozhýbat
Pandemie již třetím čtvrtletím zasahuje finance 
telekomunikací stagnujícími, nebo dokonce sni-
žujícími se výnosy a novější kumulované faktory 
již mění obor v hlubší podobě. Postoje operátorů 
k tomuto vývoji sdělují aktuální průzkumy usku-
tečněné u výkonných manažerů globálně půso-
bících společností, publikované např. ve Zprávě 
o mobilitě společnosti Ericsson1, nebo společnosti 
Delta Partners2, která dokonce předpověděla, že 
pandemie může v blízkém výhledu vést ke sní-
žení ročních výnosů operátorů až o 10 procent 
a následně vést i ke strukturálním změnám. 

Tlak na Capex pro masívní výstavbu infrastruktury 
a zajištění odolnosti sítě se díky závislosti vyvolané 
pandemií na připojení k internetu zesiluje. 

Investice k pokrytí zvyšující se poptávky po 
datech za poslední dekádu směřovaly zejména do 
výstavby kapacitních optických sítí, a nové poža-
davky svým tlakem působily i na starší sítě. 

Rozpočtové náklady jsou nadále vyostřovány vyso-
kými náklady na nové technologie, zejména pro rea-
lizaci národních sítí 5G v nichž jsou operátoři zároveň 
vystaveni konkurenci nově vznikajících alternativních 
subjektů působících na stejném trhu. Operátory teď 
dělí způsob, jak se doposud k těmto změnám stavěli. 

Zde sehrává určitou roli nově nastupující forma 
rozšířené „liberalizace“ regulačních režimů, která 
podle Evropské observatoře 5G3 umožňuje, aby 
regulační orgány přidělovaly (nebo plánovaly 
přidělit) spektrum přímo podnikům pro lokalizo-
vané průmyslové použití. Soukromé sítě 5G jsou 
pro operátory novou příjmovou příležitostí, ale 
vyžadují nové obchodní modely.

Privátní sítě 5G jsou vyhrazené sítě založené na 
technologiích 5G, které fungují jako místní síť 
(LAN) a zajišťují zabezpečené připojení a splňují 
specifické potřeby (propustnost, latence, zabezpe-
čení, spolehlivost) v konkrétní oblasti. 

Podle sdělení německého regulátora Bundes-
netzagentur (BNetzA) bylo ve 100MHz spektru 
v pásmu 3700–3800MHz v polovině září uděleno 
74 licencí žadatelům o nasazení soukromých sítí 
5G, zejména společnostem Bosch, BMW, BASF, 
Lufthansa, Siemens a Volkswagen. To je proti údaji 
z dubna dvojnásobek.

Ve Francii byla kmitočtová pásma 2600 TDD MHz 
(pásmo 38, 2570–2620 MHz) nabídnuta metro-
politním podnikům regulačním orgánem ARCEP 
(Groupe ADP a Air France-KLM). Spektrum je 
udělováno prostřednictvím portálu otevřeného 
v květnu 2019. 

V Nizozemsku má být spektrum na 3 400–3 
350 MHz a 3 750–3 800 MHz rovněž zpřístup-
něno pro místní použití. Švédská aukce 5G pásem 
2,3 a 3,5 GHz vyhradí 80MHz na frekvencích 
3720MHz a 3800MHz pro místní a regionální 
licence. Proces byl původně naplánován na jaro 
2020. Došlo však ke zpoždění. 

Rovněž ve Velké Británii Regulátor OFCOM zpří-
stupní pásmo 3,8–4,2 GHz pro využití k místnímu 
nasazení a v dolním pásmu 26 GHz bude část 
vyhrazena pro soukromý a sdílený přístup.

Průzkum nových trendů 
Operátoři nahrazují tlak nedávných období na sni-
žování nákladů posilováním organizační a provozní 

Obr. 2 
Růst datového 

provozu na mobil-
ních telefonech 

(v GB za měsíc). Do 
roku 2025 bude 5G 

odbavovat odha-
dem 45 procent 
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ních dat (zatím bez 
vlivu datově nároč-

ných AR/VR)

Zdroj: Ericsson 
Mobile data traffic 

outlook 2020. 
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síly cestami uvolnění od známých omezení regu-
lace a svého dědictví a nepříznivé dynamiky nové 
konkurence. Spíše než adaptace obchodních modelů 
nastupují odvážnější strategie a jejich provedení4.

Důkladně sledovaným trendem je rychlý růst 
poskytovatelů využívajících pouze optická vlákna5, 
kteří jsou neformálně vedeni jako „altnety“, a stále 
více podporováni soukromým kapitálem. Mezi 
nedávné příklady patří investice do rozšiřování 
společností Community Fiber a CityFibre ve Velké 
Británii a také Deutsche Glasfaser v Německu.

Dále se jako model objevuje velkoobchodní 
optické vlákno s otevřeným přístupem6, které má 
však potenciál omezit duplicitní investice a zvýšit 
úspory z rozsahu a zároveň přispět k cílům státní 
správy v oblasti širokopásmového připojení. V září 
Daimler otevírá v Německu továrnu s privátní sítí 
5G. Síť 5G byla postavena společnostmi Ericsson 
a Telefonica Germany a je první na světě, která 
byla nastavena na výrobu automobilů.

Síť s otevřeným přístupem je v podstatě speci-
alizovaný obchodní model, ve kterém je konco-
vému uživateli poskytnuta vysoce výkonná síť. Na 
trzích, kde pokrytí vysokorychlostním připojením 
po mnoho let stagnuje pod 15 procenty (např. 
V Itálii, Velké Británii a Německu) je ekonomický 
přínos optického vlákna s otevřeným přístupem 
významný. Jde zřejmě o jeden z účinnějších způ-
sobů pokrytí venkovských oblastí, kde by poskyto-
vatelé služeb mohli generovat dostatečné příjmy 
na investice jen obtížně. 

Obdobně se objevují také velkoobchodní mobilní 
sítě „ neutrálního hostitele“, které jsou zdůvod-
ňovány především potřebami zahušťování sítě, 
zejména u využívaných milimetrových vlnových 
délek 5G. Small Cell Forum (SMF) dokonce před-
povídá,7 že „do roku 2026 bude až 30 procent 
instalované základny venkovních sítí malých buněk 
pravděpodobně provozováno nováčky v mobilním 
segmentu.“

Přímé přidělení kmitočtového spektra firemním 
uživatelům potlačuje vlastnictví spektra jako 
výhodu uváděnou v nabídkách operátorů a vysta-
vuje je zvýšené konkurenci samostatně nasazova-
ných sítí a systémových integrátorů, přičemž SMF 
přichází s předpokladem, že nováčci na trhu budou 
do roku 2026 provozovat více než 70 % vnitřních 
podnikových sítí.

Vedle cílů, kterými si operátoři vytvářeli pozice 
technologické společnosti, se noví hráči zbavují 
klasické role infrastrukturních operátorů vytváří 
netradiční pozice zejména přebíráním aktiv teleko-

munikační infrastruktury, počínaje pasívní infra-
strukturou, zejména telekomunikačních stožárů 
od operátorů. Nezávislí provozovatelé „towercos“ 
otevírají novou éru sdílení pasívní infrastruktury 
a podle průzkumu provedeného společností BCG8 
akcionáři uvádí, že již dosahují na finančních trzích 
pozitivní odezvu. Očekává se, že se vývoj stávají-
cích infrastrukturních modelů (např. vyčleňování 
a sdílení) zrychlí – což bude klíčovým faktorem pro 
optimalizaci hotovosti i návratnosti investic.

V tomto okamžiku spoléhání na obvyklé postupy 
nestačí, operátoři začínají být ochotni riskovat.

Úloha regulace, aneb bez podpory to 
nepůjde
Vlády a regulační orgány v Evropě do značné míry 
akceptovaly význam konektivity a učinily z něj 
klíčovou součást strategií řízení a obnovy ekono-
miky. K jejich naplňování by měly operátory moti-
vovat centrálně stanovené cíle pro plošné pokrytí 
vysokorychlostním připojením. Telekomunikač-
ním společnostem však chybí celosvětový dosah 
digitálních technologických gigantů při zavádění 
nových služeb, což je oblast, kde operátoři během 
posledních dvou desetiletí ztráceli příjmy. Čelí 
vyčerpávajícím investicím do sítě a nedostatku 
finanční flexibility v důsledku dluhové struktury 
kapitálu a dividendových závazků. 

Zejména s problémy pokrytí venkovského území 
se totiž vypořádávají po svém všechny evropské 
země. Sousední země Německo a poté zejména 
Francie řešily problém zhruba třemi různými 
způsoby. Francouzská vláda v roce 2015 vyčle-
nila 1 mld. dolarů na odstranění rozdílů v pokrytí 
3G. V roce 2018 se francouzská vláda dohodla 
se čtyřmi zavedenými operátory na prodloužení 
licenčního období výměnou za odstranění mezer 
v pokrytí a na společné instalaci více než 5 000 
stožárů a antén. Nyní (v září) francouzská vláda 
oznámila uvolnění dalších prostředků v hodnotě 
240 milionů EUR na rozšíření pokrytí optických 
sítí ve venkovských oblastech. Opatření je sou-
částí stimulačního plánu ve výši 100 miliard EUR 
na podporu hospodářského oživení země, z čehož 
40 procent poskytne nedávno schválený balíček 
obnovy Evropské unie ve výši 750 miliard EUR. Od 
příštího roku budou nové prostředky přiděleny 
k realizaci optických sítí prostřednictvím veřejné 
iniciativy na podporu vládní ambice rozšířit do roku 
2025 dosah služeb FTTH na všechny francouzské 
domácnosti. Jedná se o dodatečné částky ke 280 
milionům EUR oznámeným v únoru, kdy vláda 
potvrdila cíl 100% pokrytí vlákny.

Vláda Spojeného království vyčlenila na zavádění 
vysokorychlostního připojení s kapacitou giga-
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bitového připojení do regionů s nedostatečným 
pokrytím 5 miliard GBP (150 miliard CZK), a rovněž 
Španělsko směruje téměř 1 miliardu EUR ze stát-
ních a evropských prostředků na propojení oblastí 
bez současného nebo plánovaného pokrytí.

Italské ministerstvo pro hospodářský rozvoj (MISE) 
oznámilo zahájení svých dvou plánovaných pobíd-
kových schémat na podporu digitálního přístupu 
ve spolupráci se státní agenturou pro infrastruk-
turu Infratel. Země bude rovněž investovat 400 
milionů EUR pro výbavu více než 32.000 škol 
optickým připojením. I přes tyto kroky zbývá ještě 
mnoho iniciativy, podle výzkumu IDATE pro FTTH 
Council Europe má jednu z nejnižších hodnot míry 
penetrace FTTH / B ze všech evropských zemí. 

Stanovené a zpravidla ambiciózní cíle pokrytí však 
musí vedle finanční podpory v určitých případech 
doprovázet funkční a předvídatelné regulační 
prostředí. 

Italská vláda již delší dobu usiluje o konsolidaci 
Telecom Italia (TIM) a Open Fiber, přičemž kombi-
nace aktiv obou operátorů považuje za účinný způ-
sob, jak dosáhnout národních cílů vysokorychlost-
ního připojení bez zbytečných výdajů na zdvojování 
infrastruktury konkurenčními operátory. 

Na konci srpna vláda po složitých vyjednáváních 
nabídla TIM většinovou kontrolu nad společným 
podnikem. Poté operátor TIM po dohodách se 
soukromou kapitálovou skupinou KKR (počátkem 
září položila na stůl 1,8 miliardy dolarů) a alterna-
tivním operátorem Open Fiber (původně inicio-
vaným vládou) uvolnil cestu k uskutečnění plánu 
na vytvoření národního operátora jednotné fixní 
optické sítě AccessCo9.

Zatímco Evropské vlády působí v síťové infrastruk-
tuře operátorů trvale ve prospěch podpory konku-
rence, v nyní oznámeném plánu jde Itálie zřejmě 
proti evropskému telekomunikačnímu proudu. Fúzi 
budou beztak zevrubně zkoumat regulační orgány. 
Tento krok by rovněž mohl vytvořit precedens pro 
další zadlužené evropské telekomunikační společ-
nosti, příkladně BT ve Velké Británii, které chtějí 
získat hodnotu ze svých vlastních síťových aktiv, 
aniž by nad nimi ztratily kontrolu. Bližší informace 
budou možná odhaleny 14. října 2020 na konfe-
renci BUILDING ITALY'S CONNECTED FUTURE.

A konečně varování první vlny pandemie vyvolává 
nejen potřebu urychlení síťového pokrytí populace, 
ale nově zvyšuje tlak na univerzalitu vysokorych-
lostního přístupu, jako potřebě pro budoucí rozvoj, 
to znamená vzdělání, vědu a školství. Leckde již 
politici pocítili, že je poptávka po změně systému. 

Nová studie ITU10 ze září 2020 totiž předpokládá, 
že pro potřeby spojení zbývajících 3 miliard lidí 
ve věku od deseti let bude do konce desetiletí 
zapotřebí investice do infrastruktury v objemu 
428 miliard USD. K hlavním nákladům na pořízení 
kapacitní infrastruktury se přičítají další finanč-
ními prostředky na nové rámce politiky, reformy 
regulace, na širokou přípravu v oblasti digitálních 
dovedností a místní produkci obsahu. 

S tím vším se v jiných diskusích opět vynořují 
úvahy o přiřazení poslední míle univerzálního pří-
stupu k internetu do skupiny utilit, jako nezbytné 
veřejné služby, která má zaručovat zřejmě na vel-
koobchodním základě ekonomickou regulaci cen 
i podmínek pod právní kontrolou veřejné správy. 
Tyto úvahy mají své zastánce i odpůrce, asi to zase 
zůstane na politicích.

Konsolidace a prodeje
Široké zavádění optické infrastruktury je stejně 
nákladné jako nezbytné a síť 5G není jen jediná 
výzva, které operátoři čelí. V poslední době se 
rozběhla vlna konsolidací pevných a mobilních 
sítí. Skupina Vodafone přiznala, že její omezená 
optická aktiva mohou být překážkou rozšiřování 
sítě, a proto se pustila do řady akvizic a partner-
ství v kabelovém sektoru s Liberty Global a jejími 
dceřinými společnostmi. Partnerství společností 
BT a firmy EE ve Velké Británii byla do značné míry 
založeno na obsahu, ale zavedení služeb 5G v EE 
bude nepochybně těžit z přístupu k vláknům BT. 
Mezitím v Itálii podepsal nový tržní subjekt Iliad 
partnerskou dohodu s velkoobchodním operá-
torem Open Fiber. Rovněž operátoři fixních sítí 
přiznávají potenci k rozšiřování své optické sítě 
prostřednictvím konsolidace, příkladem je španěl-
ský Euskaltel. 

Pokračuje rovněž vytváření konsorcií a spojenectví. 
Italský velkoobchodní poskytovatel Open Fiber 
podepsal v září novou smlouvu se společností 
Nokia na urychlení budování infrastruktury FTTH 
s využitím nejnovějších technologií optického 
přenosu pro agregační vrstvy přístupové sítě Open 
Fiber. Nově zřízené konsorcium bude rovněž odpo-
vědné za instalaci a nasazení sítě, přičemž se Open 
Fiber zaváže přivést 1Gbps vlákno do více než 6 
000 lokalit ve všech italských regionech.

Dalším netradičním, ale důležitým trendem je 
prodej infrastruktury. Mnoho evropských ope-
rátorů přeměňuje svá aktiva pasívní a optické 
infrastruktury na samostatné podniky. Telefonica 
vložila stožáry a podpěry mobilní sítě do své dce-
řiné společnosti Telxius, naproti tomu v Deutsche 
Telekom a Vodafone část svých aktiv vložených 
do stožárů oddělili a snaží se prodat část z nich 
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prostřednictvím kotace nebo soukromého prodeje. 
Odprodeje zvyšují finanční efektivitu, protože ope-
rátoři mohou tato aktiva používat pro své vlastní 
operace a současně je prodávat ostatním.

Tolik současně probíhajících změn je evidentně na 
hraně transparentnosti tržních operací a Evropský 
telekomunikační regulační úřad BEREC v srpnu 
znovu vyzval Evropskou komisi, aby přijala opat-
ření k zajištění nezávislosti národních telekomuni-
kačních regulačních orgánů. BEREC již v minulosti 
vybídl k nápravě národní vlády v několika zemích, 
které do práce regulačních orgánů zasahovaly, 
zejména v případech dražení 5G spektra.

Po nástupu výše uvedených trendů operátoři 
znovu získávají kontrolu podporou i uplatňováním 
nových řešení, mezi něž patří zejména
•  Zakládání joint ventures s dalšími hráči na 

optické infrastruktuře (např. Bouygues s Cellnex 
ve Francii) včetně společných investic a jiných 
forem partnerství (například T-Mobile s Primein-
vest v Nizozemsku Iliad s InfraVia ve Francii nebo 
Deutsche Glasfaser s regionálními energetickými 
firmami v Německu);

•  Soutěžení o získání podnikových zakázek nebo 
zákazníků, i když se nasazení provádí na spektru, 
které ve vlastnictví operátorů není – tak, jak to 
dělá Vodafone ve Velké Británii a v Německu. 
V Česku plánuje Vodafone spuštění 5G dnem 1. 
října s využitím dynamického sdílení spektra;

•  Funkční nebo strukturální oddělování společností 
telekomunikačních stožárů, často ovšem s akcen-
tem na zachování jejich kontroly a možnosti 
hotovostní výplaty, ať už prostřednictvím pri-
vátních (např. Telefonica prostřednictvím jejího 
částečně vlastněného podniku Telxius) nebo 
veřejných trhů (např. TIM a Vodafone prostřed-
nictvím INWIT a plánovaného IPO – Initial Public 
Offering, tj. procesu veřejné nabídky v nové emisi 
(mj. společnosti Vantage Towers);

•  Přímé sdílení pasívní technologie aktuálně 
v rádiové přístupové síti bez nutné výpomoci 
nezávislých třetích stran – zejména v rurálních 
oblastech, přičemž dobrým příkladem jsou pro-
jekty sdílených venkovských sítí ve Velké Británii 
a Německu;

•  Nástup nových iniciativ EU, které pomohou 
snižovat náklady na výstavbu mobilních i pev-
ných sítí. Zpráva o stavu unie 2020 uvádí, že 
se v současné době se významná část těchto 
investic ztrácí v neefektivnosti procesu zavádění. 
Členské státy by měly ve smyslu Doporučení 
EK11 řešit v například nepřiměřené náklady za 
používání veřejného prostranství, zjednodušení 
procesu podávání žádostí o povolení výstavby sítí 
nebo podporu transparentnosti prostřednictvím 
jediného informačního místa;

•  Podpora otevřeného a interoperabilního rozhraní 
v rádiové síti. Iniciativa Open RAN, nyní těží 
z evropské podpory standardizace komunikač-
ních rozhraní mezi komponenty více dodavatelů 
v rádiové přístupové síti, mj. se týká optických 
vláken, Ethernet a TCP / IP za účelem snižování 
nákladů na zřizování, uvolnění inovací v síti 
a řešení síťové bezpečnosti. V posledních srpno-
vých dnech se s plánem o přistoupení k protokolu 
Open RAN pro přístupovou síť připojil Deut-
sche Telekom (zejména antény a komponenty 
pro sítě 2G, 3G, 4G a 5G). Obdobně postupují 
japonský Rakuten v partnerství s Telefónikou. 
Ostatně významnou událostí iniciativy OpenRAN 
v zámoří bylo konání FCC Fóra pro 5G dne 14. září 
za účasti čelných odborníků nejen z USA; 

•  Dobrovolné strukturální dělení operátora na 
maloobchod a provoz infrastruktury pro zvýšení 
úspory z rozsahu operací a cílení na změkčení 
závazků regulace pro vyšší tržní koncentraci na 
úrovni sítě. Podle úspěšného modelu separace 
CETIN v České republice převádí skupina PPF 
síťové aktivity v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku 
(býv. Telenor) do nové skupiny PPF Telecom 
Group. Provedením náročného úkolu byl pověřen 
bývalý CEO CETIN Juraj Šedivý.

Závěr
Několik prvních povzbudivých signálů odhalilo, že 
obor telekomunikací zůstal i přes výpadek ekono-
miky z počátku roku v dobrém stavu. Z technic-
kého hlediska sítě zůstaly v kurzu. Do roku 2023 
se počet přípojek v Evropě na trhu FTTH/B zvýší 
o 190 % s počtem 134 milionů účastníků (IDATE 
forecast). 

Valná většina zde uváděných hledisek, resp. názorů 
však poukazuje na skutečnost, že se obor teleko-
munikací podstatně mění, do soutěže na trzích 
nastupují noví hráči, kde razantně rozšiřují svou 
přítomnost. Operátoři odmítají probíhající změny 
nečinně sledovat a nad děním získávají opět kon-
trolu. Jejich budoucnost bude záviset na úspěchu 
těchto snah.

Hlediska uváděná v tomto příspěvku načrtla pouze 
trendy dělení horizontálních úrovní oboru, z nichž 
každá má své odlišné investiční charakteristiky 
zvládané transformacemi probíhajícími zatím 
v interních změnových procesech společností. 

Průzkumy uskutečněné u senior manažerů 
významných poskytovatelů telekomunikačních 
služeb naznačují, že se vedle interních procesů již 
vytváří v aktivním prostředí akvizic a fúzí nová 
produktová partnerství, která podstatněji mode-
lují nová rozhraní se zákazníkem. Nová studie, 
která sceluje paralelní průzkumy spotřebitelské 
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poptávky po službách podporovaných 5G, pouka-
zuje na očekávané přínosy pro podniky i veřejnost, 
které mohou prostřednictvím 5G dosáhnout, a kde 
budou jejich hodnoty hledat12.

Asociace evropských operátorů ETNO však tvrdí, 
že velmi chybí harmonizovaný a efektivní přístup 
k zavádění a co nejlepšímu využívání síťových inves-
tic a dodává, že by se ambice v oblasti konektivity 
s Evropskou komisí v čele neměla ztratit v regulač-
ních detailech a „přepnout“ regulační režimy na 
nový a harmonizovaný přístup na celém jednotném 
trhu13. Není překvapením, že tradiční operátoři 
budou mít v programech urychlení síťových realizací 
zájem o další vládní pobídky. Avšak nová infra-

strukturní řešení, příkladně cloud, edge a kvantová 
výpočetní technika, rovněž i podpora iniciativ Open 
RAN představují nové technologie, které by mohly 
současný stav dále radikálně měnit. 

Následující měsíce nepochybně pomohou situaci 
vyjasnit, ale již nyní můžeme vsadit na to, že stejně 
jako v předchozích krizích si operátoři najdou způ-
sob, jak problémům čelit prostřednictvím restruk-
turalizace a inovací produktů, zaměřením na lidi 
a způsoby jejich práce. 

Do budoucna bude rovněž nejlepším vzkazem, aby 
všechny státy přijaly filozofii, podle níž telekomu-
nikace nemohou být zaostávající službou.

Poznámky:
 1  https://www.ericsson.com/49da93/assets/local/mobility-report/documents/2020/june2020-ericsson-mobility-report.pdf
 2 https://www.deltapartnersgroup.com/sites/default/files/DP_Global_Senior_Telco_Executives_COVID_Survey_0.pdf
 3 https://5gobservatory.eu/5g-private-licences-spectrum-in-europe/
 4  https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/08/18/09/11/Changing-telecoms-industry-landscape-traditional-operators-horizon-

tal-layers?_
 5 https://www.computerweekly.com/news/252481447/UK-altnets-increase-full-fibre-coverage-by-50
 6 https://www.adlittle.it/en/open-access-fiber
 7  https://www.smallcellforum.org/press-releases/scf-new-entrants-will-operate-more-than-70-of-indoor-enterprise-

-networks-by-2026/
 8 https://www.bcg.com/publications/2020/tmt-value-creators-unlocking-building-value-telecom
 9 https://www.euractiv.com/section/digital/news/italys-tim-cdp-agree-preliminary-deal-on-single-broadband-plan/
 10 https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR16-2020-ITU-publishes-Connecting-Humanity-study.aspx
 11  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-

-deploying-very-high-capacity
 12 https://www.nokia.com/networks/research/5g-consumer-market-research/
 13 https://etno.eu/news/all-news/678:joint-statement-telecoms-eu-recovery.html?
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Již před 3 roky jsme přešli z tištěných návodů na QR kódy, 
které jsou umístěné na našich optických a datových rozva-
děčích a s jejichž pomocí si můžete návody zobrazit u sebe 
na svém chytrém zařízení. Návody tak dnes tiskneme už jen 
na vyžádání a v některých zemích, kde to není z právního 
hlediska možné.

Snaha pomoci přírodě, lidem a ekonomice 
podniku
Jedním z důvodů, proč jsme se do QR kódů pustili, byla snaha 
pomoci našemu životnímu prostředí, omezit obrovské množ-
ství papírů, a tím pádem i uspořit náklady. Přičemž se bavíme 
o částce zhruba čtvrt milionů korun za rok. To hraje v souvis-
losti s tlakem na cenu významnou roli. Především u levněj-
ších produktů, jako jsou optické zásuvky, se může cena tisku 
návodu počítat na procenta z celkové prodejní ceny.

Navíc montážní technik dělá stále dokola tu stejnou věc. 
A pokud by součástí každého produktu byl tištěný návod, 
spousta z nich by skončila v koši a šlo by o zcela nehospo-
dárnou věc.

Štítek s QR kódem zůstává součástí produktu napořád, 
což je další velká výhoda. Takže kdyby se chtěl kdokoli k již 
nainstalovanému produktu vrátit, může si návod znovu 
načíst na obrazovku svého chytrého zařízení. K již nainstalo-
vanému produktu také může přijít někdo, kdo tento produkt 
neinstaloval a takto umístěný návod mu může posloužit 
k seznámení se s produktem. To se hodí v procesu neustálé 
údržby a modernizace vašich optických sítí.

Součástí návodů je multimediální obsah
Obrovskou výhodou je fakt, že tento návod je digitální a je 
tedy do něj možné vložit více multimediálního obsahu. 
Návody bývají mnohdy černobílé, nečitelné, škaredé, 
trpí chybami tiskáren, šetří se na barvě,... Naše návody 
jsou plné barevných obrázků a příkladů instalace, takže 

je přímo vidět, jak by samotná instalace měla vypadat. 
Dalším benefitem, co se týče multimediálního obsahu, 
jsou odkazy na naše montážní videa, které máme v našem 
YouTube kanálu.

Návody jsou vždy nejaktuálnější
Další velkou výhodou je, že návod samotný pod QR kódem 
se může vyvíjet a dále zdokonalovat. Přičemž všichni, kdo si 
produkt koupili, mají pomocí QR kódu vždy přístup k nej-
aktuálnější verzi. Naši partneři nás v minulosti několikrát 
požádali o doplnění návodu. Ihned po naší aktualizaci si 
všichni jejich montážní technici mohli tento vylepšený 
návod stáhnout a čerpat z něj. Ale nejen oni, ale všichni 
uživatelé tohoto produktu.

Na produktech jsou samostatné QR kódy pro jednotlivé 
jazyky. Tím také odpadá problém řady návodů, kdy v jed-
nom dokumentu je mix jazyků, ve kterém je někdy obtížné 
se vůbec vyznat.

V případě potřeby je možné návod vytisknout
Samozřejmě nevýhodou je, že ke zobrazení návodu v terénu 
potřebujete internet a data. V případě, že to v místě insta-
lace není možné, musíte si návod předem vytisknout a na 
instalaci se připravit. Tedy když nějaký koordinátor stavby 
vysílá svého technika do míst, kde není internet a tech-
nik produkt nezná, je určitě dobré návod vytisknout. I pro 
tyto případy můžeme na vyžádání dodat návod i v tištěné 
podobě. 

Za uvedené 3 roky, kdy s návody pomocí QR kódů pra-
cujeme, jsme museli řešit snad jen nesnáze při zapojování 
několika lidí, kteří obecně hůře pracovali s moderními 
technologiemi. Jinak máme ze všech zemí, kde působíme, 
pozitivní ohlasy. My sami jsme přesvědčeni, že když si tyto 
naše návody otevřete, musíte cítit pokrok. Stejný pokrok 
jako v samotných FTTx řešeních.

První díl naší série „We solve your 
network issues“ jsme věnovali na 
první pohled ne tak zajímavému 
tématu. Nicméně jak dále uvidíte,  
rozhodně tomu tak není.

Naše nejlepší 
praxe s návody

Karel Pospíšilík, Petr Kabilka
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Vážíme si každého z našich klientů – toho, kdo nám pošle precizní poptávku, i toho, 
se kterým ji musíme ladit za pochodu. Shrnuli jsme proto pár příkladů, jak správně 
komunikovat, s jasným cílem, abyste měli svoji poptávku vyřízenu co nejdříve.  

Tři skupiny zákazníků
První skupina zákazníků je plná optimismu a obvykle 
posílá svoji poptávku bez podrobnější specifikace. Zadání 
vypadá například takto: „Nabídněte mi optickou spojku 
na 12 vláken!“ nebo „Chci rozvaděč pro 24 konektorů!“ 
Na základě takového požadavku ani nevíme, zda jde 
o vnitřní nebo venkovní rozvaděč, rozvaděč pro svařování 
nebo terminaci konektorů,...

Zákazník z druhé skupiny má sice znalosti z telekomunikací, 
ale zapomíná. Zadává pouze část specifikace. Například: 
„Nabídl byste mi optickou spojku pro 12x SC / APC konektorů, 
12 svárů. Použijeme vstupní kabel 12 mm a 12 drop kabelů.“

Třetí skupinu zákazníků můžeme označit jako “best practi-
ces”. Přichází s perfektní poptávkou, která vypadá například 
takto:
• 200 ks venkovní optické spojky na stěnu - IP 54
•  12x připojení SC / APC (6x SC / APC duplex adaptéry)
• Zahrňte adaptéry, ale bez pigtailů
• Vhodné pro vlákna G652D
• 12 teplem smrštitelných svárů v jedné kazetě
• Vstupní kabely: 1x 12 mm
• Výstupní kabely: 12x 3 mm

Jednoduchá a elegantní řešení
Pokud nám zákazník poví něco o svém projektu, může nám 
tím hodně pomoci najít nejlepší řešení. Někdy totiž zjistíme, 
že místo původně požadovaného venkovního rozvaděče mu 
postačí o dost levnější vnitřní rozvaděč. Nebo zjistíme, že 

chce rozvaděč s menší kapacitou, ale na svůj projekt potře-
buje kapacitu vyšší.

Vždy doporučujeme CENOVĚ DOSTUPNÉ A ELEGANTNÍ 
PRODUKTY.

Je také velmi dobré vystrojit vzorek vším potřebným – 
vstupními a výstupními kabely, managementem, sváry,... 
A nejlepší je, pokud má zákazník i jeden prázdný vzorek 
a může si jej vystrojit zcela sám. Tím odfiltrujeme všechny 
nesrovnalosti hned a nemusíme pak opravovat celou sérii 
již dodaných produktů.

Zamyslete se nad otázkami z našeho formuláře
Na základě těchto našich zkušeností jsme vytvořili jed-
noduchý formulář se všemi potřebnými údaji. Pokud tedy 
chcete ušetřit čas, zkuste vytvořit svoji poptávku s těmito 
specifikacemi:
• Vnitřní / venkovní?
• Kapacita konektorů?
• Kapacita svárů?
• Počet a průměr vstupních kabelů nebo trubek?
• Počet a průměr výstupních kabelů nebo trubek?
• Výrobek je na zeď, na sloup, jako pilíř nebo ve verzi 19“?
• Materiál musí být ocel nebo plast?
• Bude před-instalován pomocí adaptérů?
• Bude před-instalován s pigtaily?
•  Specifikace adaptérů (PC nebo APC, SC nebo LC, simplex, 

duplex nebo quad)?
• Typ vlákna (G652d nebo G657A1, A2)?

Jak najít cenově dostupné 
a elegantní produkty

Karel Pospíšilík, Pavel Schuster
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Micos Telcom – MTeH MINI
nová generace vnitřních nástěnných 
optických rozvaděčů.

Představujeme

Jedinečný kompaktní design a možnosti před-instalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže,  
a snížit tak náklady na instalaci až o 50 %.

•  MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů i svařování optických vláken.

•  Z výroby ho lze dodat před-instalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.

•  Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených prostor.

•  Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika s odbornými dovednostmi, 
který pracuje se splittery, sváry a pigtaily, a menšími pro technika bez odborných dovedností, který 
připojuje zákaznické drop kabely.

Kde používat MTeH MINI
MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných 
domech. Lze ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky  
a ribonové kabely) a pro GPON sítě s před-instalovaným splitterem.

Micos Telcom

MTeH MINI
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Obr.1 
Příklad použití 

MTeH MINI 
jako patrového 

rozvaděče

Micos Telcom může dodat všechny komponenty takovéto sítě

Vnitřní horizontální optický 
kabel (přímo do bytu 
zákazníka)

Vnitřní vertikální optický  
kabel (například riser kabel)

Přívodní kabel

Hlavní optický rozvaděč

Optická zásuvka

Nástěnný optický  
rozvaděč MTeH MINI
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Jak instalovat MTeH MINI
Za zrychlením celého instalačního procesu stojí hlavně prvek plug & play. Jeho efekt se dostaví jak v řešení 
bez svárů tak v řešení se sváry.

Plug & play řešení se splitterem
•  MTeH MINI s před-instalovaným splitterem instalujete na stěnu / do kabelové šachty / na schodiště 

pomocí montážních otvorů po stranách rozvaděče. Nemusíte tedy do něj již jakkoli vstupovat.
•  Před-konektorovaným kabelem propojíte splitter s hlavním rozvaděčem a následně připojujete zákaz-

nické drop kabely (prvek plug & play). K tomu slouží samostatně otevíratelná menší dvířka. Nemusíte 
tedy již zasahovat do prostoru s optickými vlákny.

•  Instalační proces dokončíte v bytě zákazníka připojením ke koncovému prvku.

Řešení se splitterem s navařením vstupu, řešení ukončené pigtaily
•  Optická vlákna kabelu ukončujete svařením jedním svárem na vstup splitteru nebo svařením více vláken 

na pigtaily.
•  Následně pokračujete jako v řešení bez svárů, kde opět využijete prvek plug & play.

Řešení pouze svařování
• Optická vlákna kabelu ukončujete pouze svařením na vlákna drop kabelu.

Obr. 2 
Plug & play řešení 
se splitterem

Obr. 3 
Řešení ukončené 
pigtaily 

Obr. 4 
Řešení pouze 
svařování 

Ke všem řešením je k dispozici animace, která vám názorně ukáže flexibi-
litu MTeH MINI a jak s ním pracovat. S budováním sítí vám také pomůže 
interaktivní leták FTTH GPON na webu www.micostelcom.cz a montážní 
videa na kanálu Micos Telcom na YouTube (viz QR kód).
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Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních 
technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání 
dat. Výměna informací probíhá v prostředí globálních systémů, které 
zajišťují přenos informací o jednotlivých letech, pasažérech, součas-
né provozní situaci na jednotlivých letištích i ve vzdušném prostoru, 
environmentálních vlivech, ale také informace o počasí. Speciální 
telekomunikační infrastruktura umožňuje vynikající plánování ome-
zených zdrojů a kapacit letecké dopravy v krátkodobém i dlouhodo-
bém horizontu. Díky centrálnímu řízení toků letadel se efektivnost 
využití nebe nad Evropskou unií zlepšuje. Daří se postupně zvyšovat 
propustnost vzdušného prostoru i letišť, a také postupně omezovat 
zpoždění letů. 

Moderní technologie postupně přechází z glo-
bálních na lokální úroveň a jsou čím dál více 
integrovány do nejhlubších detailů provozních 
procesů. Novou výzvou je další digitální propo-
jování a poskytování dat cestujícím ve městech 
a regionech. I Letiště Václava Havla Praha se snaží 
o vývoj aplikací a poskytování dat cestujícím tak, 
aby se zvýšila jejich spokojenost a pohodlí, a aby 
se také zvýšily i příjmy z nákupů v průběhu pobytu 
na letišti před samotným letem. 

Letiště spolu s hlavním městem stojí před úkolem 
zajistit efektivní dopravu bez úzkých míst a envi-

ronmentálně exponovaných lokalit. Právě zde 
moderní telekomunikační technologie nabízí svůj 
potenciál. Uveďme několik konkrétních příkladů 
digitalizace dílčích procesů, jež jsou ukázkovým 
příkladem chytrého letiště.

Digitalizace provozu 
V posledních letech probíhá na Letišti Václava 
Havla v Praze velice intenzivni proces digitalizace. 
V hojné míře se využívá nejnovějších telekomuni-
kačních technologií jako například využití techno-
logie beaconů pro navigaci cestujících v prostorách 
letiště, ale také pro celkové zvyšování a zkvalit-

VZDUCH JE NAŠE MOŘE DAT
Václav Řehoř, Miroslav Svítek, Peter Vittek
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ňování zákaznické zkušenosti. V oblasti bezpeč-
nosti a odbavení cestujících bude v následujících 
letech klíčové využití biometrie, nebo technologií 
sledujících tok cestujících, s cílem zvýšit jejich 
pohodlí, ale také bezpečnost. V oblasti poskyto-
vání informací plánuje letiště širší využití chatbotů, 
v oblasti zabezpečení zase integraci komponent 
síťové infrastruktury do platformy SIEM (Security 
Information and Event Management). 

Dochází také k digitalizaci interních procesů, 
dokumentů i pohledů do provozu prostřednictvím 
nejmodernějších audiovizuálních zařízení, chytrých 
senzorů i digitálních a telekomunikačních techno-
logií. Projekt „Digitální zaměstnanec“ má naproti 
tomu primárně za cíl využít moderních digitálních 
prvků a technologií pro efektivnější a rychlejší 
komunikaci s více než dvěma tisíci zaměstnanci 
Letiště Praha. 

Letiště na své digitální strategii spolupracuje, 
a inspiraci hledá u světových letišť jako je napří-
klad korejské letiště Incheon International Air-
port anebo americké Hartsfield-Jackson Airport 
v Atlantě. 

Digitalizace prodeje
Kromě interních procesů a provozu se digitali-
zace týká také prodeje, kde se letiště zaměřuje na 
diverzifikaci cestujících a nabídnutí služeb, produktů 
a zážitků dle příslušných zákaznických segmentů. 
Novým konceptem je také „downtown shopping 
at the airport“, kde může letiště využívat k prodeji 
exaktních dat o toku cestujících, typech destinací, 

typech leteckých linek a přímo na letišti nabízet 
digitální Marketplace. Kromě intuitivního nakupo-
vání, které v současnosti tvoří největší podíl, se tedy 
letiště díky novým technologiím může zaměřit na 
vytvoření platformy pro plánované nakupování. 

Digitalizace pro zlepšení péče o cestující
Dalším důležitým krokem bylo spuštění testovací 
fáze digitální navigace, která doplňuje statické 
informační panely a dle aktuálního složení ces-
tujících informuje v šesti jazykových mutacích. 
Cestujícím na odletu například navigace ukazuje, 
do jaké odletové čekárny se mají dostavit a kolik 
minut chůze si tento přesun vyžádá. Cestující po 
příletu se naopak dozví, jakým směrem a za jak 
dlouho se dostanou do dalších částí letiště, napří-
klad k pasové kontrole, u jakého pásu si mohou 
vyzvednout zavazadla, nebo jaké je v Praze počasí. 

Digitalizace v oblasti zákaznické zkušenosti 
a komunikace s cestujícími již nyní přispívá k velmi 
pozitivnímu mezinárodnímu hodnocení pražského 
letiště. Letiště se pravidelně umísťuje na předních 
místech v pravidelných průzkumech spokoje-
nosti cestujících ASQ (Airport Service Quality), 
které organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI 
(Airport Council International) jako jednu z nej-
prestižnějších světových iniciativ zaměřených 
na výzkum a hodnocení spokojenosti zákazníků 
se službami poskytovanými na těch nejvýznam-
nějších světových letištích. Výsledky ASQ jsou 
publikovány čtvrtletně a pro účastnící se letiště 
jsou významným ukazatelem v dalším nastavování 
služeb a zlepšování jejich kvality. Vysoké hodno-
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cení pražského letiště potvrdila také prestižní cena 
ACI Airport Service Quality Award, kterou letiště 
obdrželo v roce 2018.

Digitalizace, telekomunikace a datové 
propojení letiště s městem – „Chytrá 
Evropská“
Velkou výzvou je také datové propojování letiště 
s městem. Oba subjekty se stávají lídry zavádění 
chytrých technologií i společného využívání propo-
jených dat. V rámci ambiciózního projektu „Chytrá 
Evropská” by mělo letiště dosáhnout mnohem dál 
za hranice svého perimetru. Prvním příkladem je 
využití integrovaných dat o délce trvání cesty ze 
zadaného místa ve městě až k nástupu do letadla 
v reálném čase. 

Projekt Chytré Evropské má za cíl vytvořit 
virtuální model této ulice včetně jednotlivých 
subsystémů jako je např. železniční stanice Vele-
slavín nebo Letiště Václava Havla a v praxi ověřit 
fungování modelovacího rámce pro analýzu cho-
vání dopravy v reálném čase. Navrhovaný soubor 
komponent bude schopen přijímat data z dostup-
ných senzorů (dopravních detektorů, kamer, 
kooperativních vozidel i dalších IoT elementů 
dopravního systému), tato data konsolidovat do 
jednotné struktury tak, aby je bylo možné použít 
jako vstupní hodnoty pro dopravní simulace. Jed-

ním z výsledků bude virtuální dopravní systém, 
modelující dopravu v dané oblasti a využívající 
stejná data i algoritmy řízení jako jsou ty, které 
jsou využívány v reálném provozu. Na tomto 
modelu bude možno vyzkoušet alternativní scé-
náře včetně jejich vyhodnocování ve virtuálním 
prostoru. Nejvýhodnější řešení z pohledu předde-
finovaných parametrů bude následně implemen-
továno v reálném řízení dopravy. Dopravní model 
bude automaticky kalibrován na aktuální data 
a bude stále připraven pro ověřování alternativ-
ních scénářů.

Samotné prostředí digitálního dvojčete bude mít 
databázové jádro, obsahující informace o modelu 
území, 3D objektech a další znalosti dle vznikají-
cích datových standardů BIM (Building Information 
Modelling). Architektura celého systému je navr-
žena s přihlédnutím k očekávanému zpracovávání 
velkého množství dat. Vzhledem k optimalizaci 
a očekávanému navyšování kapacit bude prefe-
rováno cloudové úložiště, splňující geografické 
a bezpečnostní požadavky cílového segmentu 
zákazníků.

Integrace dat, informací a znalostí ze systémů Leti-
ště Václava Havla do konceptu Chytré Evropské 
umožňuje vznik celé řady nových aplikací využitel-
ných jak cestujícími, tak i samotným letištěm. Obr. 2 

Digitální navigace 
Letiště Praha

Z 
JI

N
Ý

C
H

 O
BO

R
Ů

5 8  | 



3  |  2 0 2 0

Z JIN
Ý

C
H

 O
BO

R
Ů

I když se téma samořiditelných silničních vozidel těší velkému zájmu 
médií a veřejnosti, plně automatizovaná silniční vozidla ještě nejsou 
běžně nasazována do ostrého provozu. Co je ale nyní aktuální a stá-
vá se realitou, je nasazování kooperativních inteligentních doprav-
ních systémů ITS (dále „C-ITS“). Kooperativní vozidla představují 
významnou inovaci v dopravě. Už delší dobu je možné pozorovat 
dlouhodobý a do budoucna nevyhnutelný trend nebudovat zaříze-
ní pro řízení a usměrňování silničního provozu přímo na dopravní 
infrastruktuře (jako např. proměnné dopravní značky), ale naopak 
přenést a zobrazovat řídící pokyny řidiči přímo do vozidla. Zmíněný 
trend v sobě obsahuje mnohem více rovin než jen rovinu dopravní, 
a sice rovinu výzkumu, vývoje a inovací, rovinu digitalizace, rozvoje 
podnikání, vzdělávací, aj. Je zjevné, že tento trend představuje rov-
něž silný potenciál rozvoje pro ty subjekty nebo regiony, které se do 
něj ve všech zmíněných rovinách zapojí.

Dlouhodobou vizí ČR je být znalostní společností, 
jejíž klíčovou hodnotou je vědění a jejíž hospo-
dářství je založeno na znalostech. Naplnění této 
vize je možné pouze v případě, že se ČR soustředí 
na rozvoj a posílení odvětví založených na znalos-
tech, tj. na vývoj nových technologií (high-tech) 
a moderních služeb s vysokou přidanou hodnotou. 
Výzkumné, vývojové a výrobní činnosti spojené se 
systémy C-ITS významnou měrou přispějí k výše 
uvedenému dlouhodobému cíli. 

Silniční doprava kopíruje tak do určité míry rozvoj 
železniční a letecké dopravy, které mají velmi 
dobře propracované systémy zabezpečení pro-
vozu. Ačkoliv chyba řidiče přispívá k více než 90 % 
dopravních nehod, nelze očekávat drastické snížení 
nehodovosti (vedle lidské chyby je v před-nehodo-
vém ději řada dalších okolností týkajících se stavu 
dopravní infrastruktury, vozidla a okolnosti vyplý-
vající z momentální situace v silničním provozu). 
Žádné technické zařízení není absolutně spoleh-

Kooperativní systémy 
ITS – vidět, slyšet … a nebourat!

Ing. Martin Pichl, Ph.D.
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Obr. 1  Testování kooperativních systémů na železničním přejezdu v Bělušicích
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livé. Absolutní bezpečnost v silničním provozu by 
znamenala stav, kdy nebude docházet k žádnému 
pohybu účastníků silničního provozu. Tento stav 
je ale naprosto nemyslitelný. Z tohoto důvodu je 
třeba navrhovat technická zařízení jak ve vozidle, 
tak na souvisejících zařízeních na silniční infra-
struktuře takovým způsobem, aby žádná předvída-
telná porucha v rámci fungování systému nevedla 
k nebezpečnému stavu. Příkladem metodického 
přístupu pro silniční dopravu k zajištění bezpeč-
nosti může být způsob řízení a organizování želez-
ničního provozu. Absolutní srovnání není možné 
ani přesné, protože na rozdíl od řidiče silničního 
motorového vozidla jízda vlaku není řízena pouze 
rozhledem strojvedoucího (pouze v přesně stano-
vených mimořádných případech). Strojvedoucí se 
nemůže samostatně rozhodnout, ve který okamžik 
uvede vlak do pohybu, a může s vlakem odjet jen 
v případě, jsou-li splněny všechny podmínky pro 
odjezd vlaku. Během jeho jízdy se pak musí bez-
podmínečně řídit příslušnými návěstidly. 

Silniční provoz je systémem dynamickým. Aby byl 
zajištěn bezpečný provoz a bezproblémový chod 
systému jako celku, musí jednotliví účastníci vzá-
jemně interagovat a být předvídatelní v tom, jaký 
manévr hodlají provést. Se zvyšující se hustotou 
provozu nepřetržitě roste množství kolizních situací 
a nehod, kde příčinou mohou být například špatné 
meteorologické podmínky, které zhoršují podmínky 
jízdy nebo projíždí-li řidič dopravně komplikovaným 
místem, které nezná, zvláště v zahraničí. 

V současnosti je podstatná část dopravních nehod 
způsobena chybou člověka. Tento problém by 
měly řešit právě systémy C-ITS. Jedním z hlavních 

přínosů zavádění systémů C-ITS je především 
očekávání zvýšení bezpečnosti provozu. Systémy 
C-ITS jsou založené na komunikaci (obousměrné 
výměně dat) týkající se aktuální situace v silnič-
ním provozu1, a to mezi samotnými vozidly a také 
mezi vozidly a zařízeními na silniční infrastruktuře. 
Systémy C-ITS přímo nezasahují do systémů řízení 
vozidla, příslušná reakce je na rozhodnutí (pře-
dem varovaného) řidiče. Řidiči je tak poskytnuto 
prostřednictvím varování více času pro reakci na 
nečekanou situaci v silničním provozu. A to i za sní-
žené viditelnosti, kdyby třeba jinak sám za lepších 
podmínek reagoval správně a včas.

Systémy C-ITS mají potenciál předcházet závaž-
ným dopravním nehodám. V tomto ohledu je 
nutné nasadit takovou technologii, která je již 
ověřená, a tudíž bezpečná. V opačném případě 
by mohli být běžní řidiči vystaveni nebezpečným 
situacím v silničním provozu, na které by nasazený 
systém nemusel reagovat podle stanovených pod-
mínek a předpokladů.

Základní filosofie budování C-ITS:
• jednoduché, ale spolehlivé řešení,
•  jednotné řešení (technická a organizační přeshra-

niční interoperabilita),
• bezpečné řešení (uživatelé systému důvěřují).

Konečný uživatel (např. řidič) musí vnímat, že jsou 
pro něj systémy ITS důvěryhodné.

Systémy C-ITS musí být navzájem kompatibilní, a to 
jak na národní úrovni, tak i v mezinárodním provozu. 
Řidič očekává kontinuální zajištění služby v odpoví-
dající (stanovené) kvalitě po celou dobu svojí cesty 

6 0  | 

Obr. 2  Dopravní informační centrum Brno včetně C-ITS back office pro kontrolu a zajištění funkčnosti 
kooperativních systémů v Brně
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bez ohledu na místo, kde se právě nachází. Tato 
skutečnost podtrhuje nutnost koordinovaného 
budování komplexních systémů C-ITS na základě 
mezinárodních standardů. I když tyto standardy 
jsou vytvářeny na celosvětové nebo evropské 
úrovni, může ČR podobu standardů ovlivnit.

Velmi důležitou oblastí mezinárodní spolupráce 
je problematika testování prototypů výrobků 
nebo rozsáhlých systémů s cílem odzkoušet 
jejich očekávanou funkčnost v reálném prostředí. 
V těchto případech je poptávaný výrobek (systém 
apod.) ve stádiu, kdy byl dokončen úvodní výzkum 
problematiky (analytická, koncepční a definiční 
fáze) a výsledky výzkumu se mají reálně otestovat 
pomocí prototypů v reálném prostředí (v praxi) 
tak, aby byla buď potvrzena správnost navržených 
technických parametrů, nebo aby byly výrobky 
na základě tohoto praktického odzkoušení ještě 
modifikovány a dále ověřovány z pohledu zaručení 
požadované funkčnosti. 

Mezinárodní spolupráce má zásadní význam pro 
podporu získávání průmyslového know-how, pro 
stimulaci rozvoje a využívání systémů C-ITS. Inten-
zivní přeshraniční spolupráce může vést k zahájení 
pilotních projektů EU, které řeší dopravní problémy 
jednotlivých států nebo regionů s přeshraniční 
dimenzí.

Úkolem státní správy je reagovat na přicházející 
trendy a podporovat nasazování systémů C-ITS 
prostřednictvím výzkumu a inovací i rozsáhlých pře-
shraničních testovacích a ověřovacích provozů. V této 
oblasti musí spolupracovat s dalšími subjekty, a to 
jak s kraji, městy a obcemi, tak soukromým sektorem 
a výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

V souvislosti s kooperativními vozidly lze uvést 
konkrétní příklady projektů, ve kterých je ČR 
zapojena. Tyto projekty jsou zaměřeny na aktivní 
přípravu podmínek pro nasazení a následné tes-

tování, ověřování a postupné zavádění systémů 
C-ITS, a to v mezinárodním kontextu. 

Na národní úrovni se problematikou koopera-
tivních systémů ITS zabývala ČR výzkumným 
projektem MD úspěšně ukončeným v roce 2013. 
Účelem projektu výzkumu a vývoje s názvem 
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí 
vozidlových spolupracujících systémů zajišťují-
cích komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo 
s inteligentní dopravní infrastrukturou – BaSIC“ 
bylo ověření teoretických znalostí technické 
kompatibility a nasazení moderních systémů ITS 
v podmínkách ČR, provedení technických a práv-
ních analýz umožňujících nasazení C-ITS systémů 
a následné ověření pilotním provozem na vybrané 
části dálnice D0 (okruh kolem Prahy). 

Následně byl v roce 2017 vybudován kooperativní 
koridor ITS na české nejvytíženější dálnici D0 mezi 
dálničními tahy D1 a D5. Současně došlo k vyba-
vení některých vozidel údržby (vč. informačních 
a výstražných vozíků) pohybujících se po tomto 
koridoru technologiemi C-ITS. Jedná se o vozidla 
ze Středisek správy a údržby dálnice (SSÚD) Rudná 
a Mirošovice. Tento projekt ověřil jak technologic-
kou připravenost ze strany ŘSD ČR, tak i možnost 
integrace nových technologií na stávající zařízení. 
Tento projekt velmi napomohl při vytvoření imple-
mentačního rámce projektu C-Roads. 

Český projekt „C-Roads Czech Republic“ spolu-
financovaný z nástroje CEF (Connecting Europe 
Facility) je součástí evropské platformy C-Roads, 
jejímž cílem je vytvořit mezi jednotlivými evrop-
skými projekty harmonizovaný funkční systém pro 
přeshraniční využití služeb C-ITS, a připravit tak 
prostředí pro nástup kooperativních a v budouc-
nosti i plně automatizovaných vozidel.

V rámci projektu jsou na úsecích mezi silničním 
okruhem kolem Prahy, do Plzně na dálnici D5, do 
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Obr. 3  Vozidlo a tramvaj při testování kooperativních systémů v Ostravě
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dálnici D1 umístěna zařízení na straně infrastruk-
tury, která vysílají signály a poskytují informace 
vozidlům, čímž bude vytvořen základ platformy 
pro testování vysoce automatizovaného řízení. 
Pokročilé mobilní sítě (např. LTE, LTE-V2X) jsou 
pilotně nasazeny a ověřovány na vybraných 
dálničních úsecích, včetně úseků směrem k hranici 
s Německem (D5-A6 směr Mnichov) a Rakouskem 
(I/52-A5 směr Vídeň). Projekt je dále zaměřen na 
využití C-ITS pro městskou infrastrukturu v Brně. 
Oproti dalším evropským projektům z rodiny 
C-Roads se projekt C-Roads Czech Republic navíc 
zabývá problematikou využití systémů C-ITS 
v prostředí MHD a na železničních přejezdech. 
Projekt koordinuje Ministerstvo dopravy a spolu-
pracuje na něm 8 partnerů: AŽD (s přidruženou 
společností Radom s.r.o.), Brněnské komuni-
kace, ČVUT v Praze – Fakulta dopravní, Intens 
Corporation, O2 Czech Republic, ŘSD ČR, SŽDC 
a T-Mobile Czech Republic. Asociovaným part-
nerem projektu je také společnost ŠKODA Auto, 
Dopravní podnik Ostrava a.s., Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s. a Dopravní podnik města 
Brna, a.s.

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým 
návrhem, implementací a pilotním provozováním 
systémů C-ITS, ale tento provoz je vyhodnoco-
ván a tato zpětná vazba z reálné praxe slouží pro 
stanovení technických specifikací, pro vytvoření 
podkladů k evropským normativním dokumentům 
a případně i pro oblast právních předpisů, oblast 
testování a zavádění bezpečnostních prvků pro 
systémy C-ITS.

Projekt C-Roads Czech Republic je úzce spojený 
s mezinárodní iniciativou „Platforma C-Roads, jež 
je výsledkem společné aktivity členských států 
ČR, Rakouska a Německa (zvláště spolkové země 
Dolní Sasko). Struktura a zaměření mezinárodní 
Platformy C-Roads, která má sídlo ve Vídni, vznikla 
dne 14. prosince 2015 v Praze.

Cílem platformy C-Roads je vytvořit mezi jednotli-
vými evropskými projekty harmonizovaný funkční 
systém pro přeshraniční využití služeb C-ITS, 
a připravit tak prostředí pro nasazení tzv. koope-
rativních vozidel. Ve všech pilotních oblastech 
jednotlivých projektů C-Roads, včetně projektu 
„C-Roads Czech Republic“, jsou zaváděny systémy 
C-ITS podle technických specifikací a norem, 
které jsou harmonizované pro nasazení C-ITS ve 
všech členských státech EU. Tyto normativní jsou 
zpracovávány pracovními skupinami Platformy 
C-Roads. Pro rozvoj C-ITS v ČR je zásadní, aby byla 
ČR i nadále zapojena do Platformy C-Roads 2. ČR 
tak zůstane nejen přístup k informacím, ale zvláště 

možnost ovlivnit podobu technických dokumentů 
platformy. 

ČR byla první zemí, která se v rámci projektu 
C-Roads nezaměřila pouze na dálnice. Kromě 
prostředí MHD a železničních přejezdů bylo do 
projektu zapojeno jako první město Brno pro-
střednictvím Brněnských komunikací, a.s. a města 
Ostrava a Plzeň jako asociovaní partneři pro-
střednictvím svých dopravních podniků. V těchto 
městech tak vznikla infrastruktura, kterou je 
možné využít v dalších výzkumných a testovacích 
pracích. Že je tento směr (využití C-ITS ve měs-
tech) správný a žádaný, ukazuje právě zaměření 
nástupnického mezinárodního projektu C-Roads 
2, jenž se bude přednostně zaměřovat na využití 
C-ITS ve městech.

Obr. 4  Reálné testování zprávy řidiči, která ho 
varuje před možnou kolizí s blížící se tramvají na 
příměstské tramvajové trati Dopravního podniku

Projekt C-Roads bude v budoucích letech hýbat 
inteligentní dopravou. A jak? O tom se bude 
možné přesvědčit v červnu 2021 právě v Brně, kde 
souběžně s URBISem poběží mezinárodní akce 
„C-ITS Road Show“, které se zúčastní mimo jiných 
významných hostů i komisařka EU pro dopravu. 
Cílem této akce je reálně představit interope-
rabilitu, umožnit návštěvníkům sledovat reálné 
fungování C-ITS a představit jak vozidla vybavená 
jednotkami C-ITS, tak i příslušnou infrastrukturu 
(např. zařízení C-ITS na silniční síti) včetně technic-
kých exkurzí. 

Bylo by velkou ztrátou, kdyby se nastartovaný 
proces se v ČR zastavil. Pokračování umožní 
dlouhodobé uplatnění know-how českého průmy-
slu v oblasti C-ITS, které má velké zahraniční 
renomé. V úsilí nesmí polevit ani veřejný sektor. 
Zvláště města a obce, které jsou v současnosti 
hlavním motorem rozvoje C-ITS. Velkým příno-
sem by bylo i zapojení Prahy do těchto činností. 
Doufejme, že se v dohledné době podaří roz-
běhnout práce na připravovaném projektu na 
Evropské třídě. 

6 2  | 
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Kraj Vysočina již od roku 2010 spolupracuje s tchajwanskými part-
nery v oblasti technologických inovací pro veřejné služby. Zaměřu-
jeme se zejména na využití chytrých řešení ve zdravotnictví, tech-
nickém vzdělávání či energetických úspor. Naším cílem je jednak 
využít či testovat dané technologie v krajském prostředí, vedle toho 
se pak také inspirovat organizačními vazbami a procesy při realizaci 
obdobných projektů na krajské úrovni. Některá zajímavá zdravot-
nická řešení, která na Tchaj-wanu úspěšně fungují, vám představíme 
v tomto článku. Je třeba dodat, že toto není kompletní výčet všech 
eHealth projektů v tchajwanském zdravotnictví, jde o aktivity, které 
by mohly být přímou inspirací pro krajskou i národní úroveň zdra-
votnického systému.
Objednávkový on-line systém do 
nemocničních ambulancí
Objednávání k lékaři prostřednictvím internetu 
funguje pro tchajwanské pacienty od první dekády 
21. století. Vzhledem k existenci pouze jedné 
zdravotní pojišťovny slouží jako unikátní identi-
fikátor pacienta jeho číslo zdravotního pojištění. 

Občan má pak možnost využít jak objednání se 
ze svého PC či chytrého telefonu, tak například 
přímo v nemocnici prostřednictvím tzv. kiosku. 
Tento přístup byl pro Kraj Vysočina přímou inspi-
rací a od roku 2012 právě ve spolupráci s tcha-
jwanským Institutem pro informační průmysl 
provozujeme na Vysočině službu eAmbulance 

Úspěšné příklady využití chytrých 
technologií ve zdravotnickém 
systému Tchaj-wanu

Václav Jáchim, Odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina
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krajských nemocnic jedním objednávacím systé-
mem a každý pacient má po registraci do systému 
pod svým rodným číslem možnost objednat se 
do ambulancí krajských nemocnic na den a čas, 
který mu nejlépe vyhovuje. Vzhledem k tomu, že 
v ambulancích lékaři vědí, kolik pacientů v danou 
chvíli přijde (samozřejmě kromě akutních případů), 
je tento automatický systém výhodný pro paci-
enta i nemocnici. Objednávání prostřednictvím 
kiosků nevyužíváme, ale pacienti se mohou přímo 
v nemocnici objednat například na další kontrolu 
na informačním centru dané nemocnice. O úspěš-
nosti této služby hovoří více než 90 tis. uživatelů 
v kraji a více než 250 tis. objednávek za 8 let pro-
vozu systému. 

Centrální distribuční systém ochran-
ných roušek v době koronavirové 
pandemie
Velmi zajímavým systémem v tchajwanském zdra-
votnictví je zejména v době celosvětové pandemie 
centrální systém poskytování ochranných pomů-
cek, zejména obličejových masek. Aby Tchaj-wan 
zajistil pro svých více než 23 milionů obyvatel 
dostatek ochranných masek a nedošlo přitom 
k problému s nedostupností těchto pomůcek či 
umělému navyšování cen a následnému obohaco-
vání se na pandemii, jsou masky dodávány cent-
rálně z národní úrovně. Každý obyvatel má nárok 
na příslušný počet masek na týden. Platbě a vydání 
masek předchází ověření čísla zdravotního pojištění 
obyvatele tak, aby nedošlo k překročení daného 
týdenního limitu. Masky lze též po předchozí regis-
traci do internetového systému či mobilní aplikaci 
přeobjednat k výdeji na konkrétní čas i místo, což 
celý systém zefektivňuje a navíc zabraňuje tvorbě 
dlouhých front.

Využití technologií pro otevřené posky-
tování informací pacientů Univerzitní 
nemocnice Taipei
Univerzitní nemocnice Taipei je soukromá zdra-
votnická nemocnice, jde o špičkové zdravotnické 
zařízení, které jsme měli možnost na Tchaj-wanu 
poznat. Tato nemocnice využívá v poskytování 
služeb pacientům i vnitřní organizaci svých procesů 
nejnovější trendy v medicíně, které nám mohou 
být inspirací, kam budou zdravotnické služby 
v budoucnu směřovat. Jmenujme alespoň některé 
konkrétně. Veškerá péče o pacienta je prováděna 
s maximálním důrazem na kvalitu, jednoduchost 
a maximální otevřenost. On-line objednávání 
i on-line konzultace s lékařem jsou samozřejmosti. 
Velmi zajímavá je služba pacientova dashboardu. 
Jde v podstatě o webovou aplikaci, ve které má 

každý pacient seřazeny a popsány jednotlivé 
úkony, kterými bude v rámci léčby procházet. Jde 
o jednotlivá vyšetření, medikaci, postup celé léčby. 
Pacient je tedy maximálně otevřeně informován 
a ví, jak a zejména proč jeho léčba postupuje. 
Nemocnice také používá pokročilé technologie 
umělé inteligence k predikci vývoje zdravotního 
stavu pacienta na určitý čas dopředu (např. 48 
hodin), lékařský tým se tedy může připravit na 
možné varianty zdravotního stavu, které pravdě-
podobně nastanou a tím zrychlit reakce v případě 
nenadálých komplikací. Využití robotiky a techno-
logií virtuální reality pomáhá lékařským týmům 
minimalizovat riziko chyby, centrální analýza dat 
případů pak slouží také pro další interní vzdělávání 
lékařských týmů, které spolupracují multioborově. 

Řešení problematiky kyberbezpečnosti 
v tchajwanském zdravotnictví
Kybernetická bezpečnost zdravotnictví a jed-
notlivých nemocnic je jedním z klíčových témat 
dneška, což ukázaly případy některých českých 
nemocnic v roce 2020, které byly několik dnů či 
týdnů prakticky paralyzovány následkem kyber-
netických útoků. Na příkladu tchajwanského 
systému národní kyberbezpečnosti si můžeme 
demonstrovat, za jak důležitý a citlivý je zdravot-
nický systém na Tchaj-wanu považován. Zdra-
votnictví je na Tchaj-wanu označeno jako kritická 
infrastruktura a tedy pro něj platí nejpřísnější 
pravidla kybernetické bezpečnosti. Základem jsou 
4 principy – konstantní monitoring, sdílení infor-
mací, včasná varování a odezva na problém. Vedle 
klasické národní struktury pro kyberbezpečnost, 
která v sobě tradičně zahrnuje Security Operation 
Center (SOC), ISAC: Information Sharing and 
Analysis Center a CERT: Computer Emergency 
Response Team, pak vedle tohoto systému na 
Tchaj-wanu existuje paralelní struktura H-SOC, 
H-ISAC a H-CERT, která dohlíží a reaguje na bez-
pečnost pouze nemocnic a zdravotnických zařízení. 
Všechny klíčové bezpečnostní záležitosti jsou 
samozřejmě konzultovány s národní autoritou, ale 
tyto specializované týmy zajišťují tchajwanským 
nemocnicím vyšší míru obrany a daleko rychlejší 
reakce na incidenty, než by bylo možné řešit 
z obecné úrovně. Systém jde dokonce tak daleko, 
že velké klíčové nemocnice mají vlastní kyberbez-
pečnostní centra, a pro ty ostatní jsou připravena 
SW řešení spravovaná specializovaných vývojovým 
pracovištěm. Na úplný závěr ještě dodejme, že 
v současné době diskutujeme problematiku s tcha-
jwanskými odborníky a zajímáme se jak o využití 
procesních modelů v českém a „vysočinském“ 
prostředí, tak i o otestování funkčnosti některých 
jejich SW nástrojů v krajských nemocnicích.
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 Inteligence Brief: Je Česká republika připravena 
na 5G? (Zpráva GSMA 24. 9. 2020) Česká republika 

má přibližně 14,8 milionu mobilních přípojek, penetraci 
mobilních telefonů 138 procent, penetraci mobilních vyso-
korychlostních připojení 80 procent a pokrytí 4G sítí 99,6 
procenta. Prognóza penetrace přípojek 5G do konce roku 
2025 je 22 procent, což je ve srovnání s ostatními zeměmi 
Evropské unie (EU) docela působivé.

Obr.: Technologie jako % z celkových mobilních přípojek 
v Česku (Zdroj GSMA) 
Prvním operátorem na trhu 5G se stal O2 Czech Republic. 
Zahájil komerční služby 5G v červenci s využitím stávajících 
frekvencí LTE v pásmech spektra 800 MHz, 1800 MHz, 
2100 MHz a 2600 MHz. Vodafone zase oznámil, že do 1. 
čtvrtletí 2021 odpojí svoji 3G síť: očekává, že bude fre-
kvence muset využívat efektivněji, protože je připraven 
zahájit provoz sítě 5G v říjnu. 
Česká republika se rovněž připojuje k několika vybraným 
zemím EU v rezervování spektra pro podnikové použití. 
Stávající požadavky Průmyslu 4.0 a schopnost sítí 5G mají 
slibnou synergii. Aby operátoři za těchto podmínek získali 

hlavní výhodu, musí být aktivní v následujících oblastech: 
•  Rozvíjení partnerství a spolupráce s dodavateli, dalšími 

hráči např. softwarovými a platformovými společnostmi 
a rovněž s výrobci pro případy použití 5G pro inteligentní 
továrny

•  Aktivně provádět zkoušky aplikací a řešení v Průmyslu 4.0, 
např. automatizace, datové analýzy, AI, robotiku, drony atd. 

•  Nenechat se zastavit zpožďováním aukcí a poučit se 
z toho co dělali operátoři v jiných zemích, tím, že zaváděli 
vyspělá řešení s využívaním dostupného spektra.  
Telekomunikační prostředí v České republice je robustní 
a zdá se, že je připraveno na spuštění 5G. 

EU  Evropská komise prosazuje opatření v oblasti 5G 
(EK 18. 9. 2020) Evropská komise v dokumentu, který 

nastiňuje doporučení pro rozvoj vysokorychlostních optic-
kých a 5G služeb, vyzval země Evropské unie, aby pracovaly 
na společném přístupu k řešení překážek, které v součas-
nosti brání zavádění. Nové doporučení vyzývá země EU, 
aby do 30. března 2021 vypracovaly soubor „osvědčených 
postupů“. Mělo by zahrnovat společný přístup k opatře-
ním zaměřeným na snižování nákladů a zvyšování rychlosti 
zavádění; poskytovat včasný přístup k rádiovému spektru 
5G a podporovat investice operátorů do rozšiřování síťové 
infrastruktury; a zavést přeshraniční koordinaci přidělování 
rádiového spektra na podporu inovativních služeb 5G.

EU  EK prověří Google a další on-line platformy (EK 17. 
9. 2020) Rovné podmínky na digitálním trhu, jasná 

pravidla pro nakupování na internetu nebo bezpečnost 
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CETIN má nového generálního ředitele
Novým generálním ředite-
lem společnosti CETIN a.s. 
byl k 1. 9. 2020 jmenován 
Martin Škop. Nahradil 
Juraje Šedivého, který se 
bude naplno věnovat řízení 
regionální skupiny CETIN 
Group.

Novým generálním ředite-
lem a členem představen-
stva společnosti CETIN a.s. 
se od 1. 9. 2020 stal Martin 
Škop, který má rozsáhlé 
mezinárodní zkušenosti 

v oboru telekomunikací a IT. Po ukončení studia na ČVUT 
působil na různých manažerských pozicích v mobilním 
operátoru Eurotel, od roku 2000 pracoval v Českém Tele-
comu na pozici výkonného ředitele pro plánování a rozvoj 
sítě. Mezi lety 2005 až 2015 byl ve společnosti Telefónica 
jako výkonný ředitel odpovědný za oblasti ICT a rozvoje 
infrastruktury v České republice, působil jako CTO na Slo-

vensku, kde se podílel na vybudování nového operátora O2 
Slovakia, a od roku 2013 zastával pozici CTO v Telefónica 
Germany. 

Od ledna 2015 byl členem vrcholového vedení ruského 
operátora Beeline, kde byl na pozici CTIO odpovědný za 
rozvoj a provoz fixních a mobilních sítí a IT. Současně od 
roku 2017 působil jako předseda představenstva tamní 
infrastrukturní společnosti NTC. 

Ve funkci generálního ředitele Martin Škop nahradil 
Juraje Šedivého, který zůstává předsedou představen-
stva CETIN a.s. a jako člen představenstva a generální 
ředitel regionální CETIN Group se bude naplno věno-
vat řízení a provozu skupiny CETIN Group ve střední 
a východní Evropě. 

Jedná se o plánovaný krok navazující na dokončení struk-
turální separace tří mobilních operátorů, kteří pod značkou 
Telenor působí v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a vznik 
CETIN Group, sdružující infrastrukturní společnosti CETIN 
v České republice, CETIN Maďarsko, CETIN Bulharsko 
a CETIN Srbsko.
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on-line prostředí. Všechny tyto oblasti by měl řešit nový 
legislativní balíček označovaný jako Akt o digitálních služ-
bách. Evropská komise by jej měla zveřejnit v prosinci 2020, 
a to v návaznosti na veřejnou konzultaci, která potrvá do 
8. září. Komise by také do konce roku měla představit nový 
nástroj, který by měl chránit evropský trh před vznikem 
monopolů. 
Akt o digitálních službách (Digital Services Act) je dosud 
nejambicióznější pokus EU o regulaci internetových 
gigantů, jakými je Google, Facebook či Amazon.

EU  Evropská komise si dává více času na řešení 
Google Fitbit (EK 24. 9. 2020) Evropská komise (EK) 

prodloužila lhůtu pro dokončení vyšetřování akvizice spo-
lečnosti Fitbit společností Google ve výši 2,1 miliardy USD, 
a to do 23. prosince, tedy více než 13 měsíců po prvním 
oznámení dohody. Původní lhůta pro širší sondu byla 9. 
prosince. 
Evropská komise zahájila minulý měsíc hloubkovou sondu, 
která citovala obavy z dohody rozšiřující již tak silnou pozici 
Google na trhu online reklamy a umožňující mu přístup 
k většímu okruhu osobních údajů.  
Google počítal s uzavřením obchodu v průběhu roku 2020. 
Od té doby však řada orgánů po celém světě vznesla obavy 
a zahájila vyšetřování dopadů na hospodářskou soutěž 
a ochranu osobních údajů.

EU  Slovenský telekomunikační regulátor má nového 
předsedu (RÚ 21. 09. 2020) Ing. Ivan Marták se 

ujal funkce předsedy Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (RÚ). Mezi hlavní priority 
nového předsedy patří implementace nového Evropského 
kodexu elektronických komunikací (EECCA) do zákona 
a každodenní praxe, zpřístupnění všech 5G frekvencí 
(tj. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvního 
pololetí 2022 a udržet konkurenční prostředí s minimálně 
čtyřmi mobilními síťovými operátory. Nový předseda 
plánuje podporovat pokles maloobchodních cen mobilních 
služeb pod úroveň PPP váženého průměru EU.

EU  Vláda Spojeného království potvrzuje členství 
v nové pracovní skupině pro diverzifikaci tele-

komunikací (23. 9. 2020) Vláda Spojeného království 
potvrdila jmenování bývalého generálního ředitele BT Iana 
Livingstona předsedou nové pracovní skupiny pro diverzifi-
kaci telekomunikací, která je zřízena s cílem diverzifikovat 
britský dodavatelský řetězec v oblasti telekomunikací a sní-
žit závislost země na vysoce rizikových prodejcích. 
Orgán bude vládě v případech úsilí při snižování vlivu 
společnosti Huawei na trh poskytovat odborné rady. „Plán 
musí být rychle přejít od strategie k implementaci,“ ale aniž 
by se vydal špatnou cestou, vysvětlil ministr pro digitální 
infrastrukturu Matt Warman Warman jako politik. 
Vláda představí po svém červencovém obratu v zákazu 

technologií 5G Huawei letos na podzim novou bezpeč-
nostní legislativu. Operátoři jsou vázáni rozhodnutím, že 
od začátku příštího roku již nebudou moci kupovat zařízení 
Huawei 5G a do konce roku 2027 musí odstranit ze sítí 
veškerou prvky Huawei 5G.

EU  Telefónica Deutschland zahajuje kampaň s cílem 
informovat starší lidi o mobilní komunikaci (22. 9. 

2020) Telefónica Deutschland uvedla, že zahájila kam-
paň informující starší lidi o mobilní komunikaci. Je sou-
částí iniciativy „Digitální mobilita ve stáří“, v rámci které 
pořádá společnost O2 a Nadace digitálních příležitostí 
(Stiftung Digitale Chancen) roadshow po celém Německu. 
První zastávkou je náměstí ve Wittstocku an der Dosse 
v Braniborsku.

EU  Dvě třetiny německých vysokorychlostních 
železničních stanic zajištují připojení k sítí 5G (DT) 

Podle studie provedené online spotřebitelským portá-
lem Verivox je šedesát šest procent železničních stanic 
na vysokorychlostních a rychlých vlakových linkách ICE 
v dosahu sítí 5G. Gigabitová služba je dostupná prostřed-
nictvím sítě Deutsche Telekom na stanicích v Berlíně, 
Darmstadtu, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku a Lipsku 
a dvě v Kolíně nad Rýnem. Na 40 procentech zkoumaných 
stanic však byly maximální dostupné rychlosti pouze mezi 
150 Mbit/s a 375 Mbit/s. 

EU  Německo se rozhodlo do roku 2022 vypnou síť 
3G (Total Telecom 18. 9.) Deutsche Telekom (DT) 

se oznámením data ukončení provozu 3G sítě připojil ke 
konkurenci Telefonica Deutschland a Vodafone Germany. 
Operátor 18. září oznámil, že bude usilovat o vypnutí své 
3G sítě do léta 2021, což je i v souladu s cílem Vodafone 
Germany, oznámeným před několika měsíci. Totéž uvedla 
Telefonica Deutschland. To znamená, že by se Německo 
mohlo za něco více než jeden rok spoléhat na provoz sítí 
LTE a 5G. 
DT využije frekvenční spektrum 3G pro sítě LTE a 5G. 
V oblastech dříve pokrytých 3G nahradí pokrytí 4G.

EU  Telefónica Deutschland si vybrala pro upgrade 
sítě SW od společnosti Ciena (TD 18. 9. 2020) 

Společnost Telefónica Deutschland připravuje přechod 
přenosové síť na otevřenou, softwarově definovanou síť 
(SDN) a částečně disagragovanou architekturu optických 
sítí od různých dodavatelů. Touto transformací síťových 
operací řeší rostoucí datový provoz a poptávku po vyso-
kých přenosových rychlostech.  
SW řešení Blue Planet, které je součástí programu iFusion 
společnosti Telefónica umožní poskytovateli služeb vedle 
snížení provozních nákladů zároveň optimalizovat síť tak, 
aby poskytovala srovnatelné služby s 5G, streamování 
videa a online hry. 
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 Intel získává americkou licenci na dodávku pro 
Huawei (Reuters 22. 9.) Společnost Intel je jednou 

z prvních, jíž byla udělena zvláštní americká licence na 
další dodávky určitého vybavení společnosti Huawei, 
poté, co minulý týden došlo k zpřísnění omezení čínského 
dodavatele. 
Povolení jsou nyní nutná k provedení transakce se spo-
lečností Huawei nebo registrovanou pobočkou zahrnující 
jakékoli zařízení využívající americkou technologii poté, co 
15. září vstoupily v platnost přísnější sankce vůči Číně.  
Řada dalších výrobců čipů, včetně Qualcomm, Micron 
Technology, Samsung, SK Hynix, Macronix International, 
MediaTek a Semiconductor Manufacturing International 
Corp, údajně rovněž podaly žádosti, ale dosud nebyl uve-
den jejich aktuální stav. 

EU  Společnost Orange Slovensko rozšiřuje síť LTE 
na více než 97 % populace (Zive.aktuality.sk. | 21. 9. 

2020) Společnost Orange Slovakia rozšířila pokrytí své LTE 
sítě na 97,1 procenta populace země, uvádí Operátor se 
blíží trhu O2 Slovakia, který má pokrytí 97,4 procenta. 
Pokrytí společnosti Slovak Telekom tvoří celkem 94,6 pro-
cent populace a operátor 4ka je na zhruba 80 procentech. 
LTE síť Orange Slovensko pokrývá celkem 141 měst a obcí 
a 1 945 vesnic.  
Společnost Orange Slovakia také zvýšila kapacitu své sítě 
ve městech Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Tam je 
k dispozici širokopásmové připojení až 300 Mbit/s.

EU  Polsko očekává 20 miliard PLN na digitalizaci 
z Fondu pro obnovu EU (EK 21. září 2020) Podle 

informací zveřejněných Evropskou komisí Polsko očekává, že 
v letech 2021–2023 získá z Fondu EU pro obnovu přibližně 23 
miliard EUR. Polská vláda oznámila, že až 20 procent z této 
částky bude přiděleno na digitalizaci, včetně rozšíření 5G, digi-
talizaci veřejné správy a digitalizace budov. To se rovná zhruba 
20 miliard PLN v místní měně pro digitální vývoj.

EU  Deutsche Telekom chce docílit vyšší úroveň 
technologické nezávislosti prostřednictvím pro-

tokolu Open RAN (Teltarif.de.) Deutsche Telekom počítá se 
zvýšením své nezávislosti v přístupové sítí tím, že se zaváže 
k zavedení protokolu Open RAN (např. antény, komponenty 
pro sítě 2G, 3G, 4G a 5G). CEO Tim Hoettges, uvádí, že již 
zahájili spolupráci s velkým konsorciem. Pro zavádění 5G 
RAN v Německu si Deutsche Telekom vybral pro upgrade 
sítě dodavatele společnost Ericsson řešením dle nového 
technologického standardu 5G Ericsson Radio System. 

 Odpojení čínského telekomunikačního zařízení 
přijde USA na přibližně 1,8 miliardy USD (FCC 

20. 9.) Komise FCC vydala zprávu, která zdůraznila, že 
provozovatelé v USA již v rámci zákona o zabezpečené 
a důvěryhodné komunikační síti z roku 2019 požádali 

o prostředky na úhradu ve výši přibližně 1,6 miliardy 
USD. 
Kongres však ještě musí schválit tolik potřebné pro-
středky na podporu převážně malých operátorů. 
Ajit Pai, předseda FCC důrazně vyzval Kongres, aby 
poskytl přiměřené finanční prostředky na náhradu 
operátorům za výměnu jakéhokoli zařízení nebo služeb 
určených jako hrozba národní bezpečnosti. FCC odha-
duje, že výměna zařízení od společností Huawei a ZTE 
bude pro americké operátory stát celkově přibližně 1,8 
miliardy dolarů.

 Spouští se 6G Symposium (AT&T Communications 
LLC 8. 9. 2020) 6G Symposium pořádá InterDigi-

tal a WIOT Institute na Northeastern University a bude 
představovat různorodou skupinu jednotlivců a organizací, 
které budou prezentovat a diskutovat o potenciálu 6G 
technologií a jejich řízení. 
Dvoudenní virtuální konference se bude konat od 20. 
do 21. října 2020 a bude obsahovat hlavní projevy, sérii 
panelů a VIP rozhovory o příslibu a cestě k bezdrátové 
technologii 6G. 
Mezi současné podporovatele a účastníky sympozia patří 
Air Force Research Lab, AT&T, Cisco, Ericsson, Facebook, 
IEEE Future Networks Initiative, Keysight, Nokia-Bell Labs, 
NTT-DoCoMo, NVIDIA, Open Networking Foundation, 
Raytheon, Red Hat, Samsung, Small Cell Forum, Verizon 
a další. 

 Čínská Huawei nezískala v Česku bezpečnostní 
prověrku. Proces ukončila společnost sama (ČTK 

16. 9.) Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei 
nezískal v Česku od Národního bezpečnostního úřadu 
(NBÚ) bezpečnostní prověrku. Nyní zvažuje, že požádá 
o nižší stupeň prověření. V roce 2018 před používáním 
softwaru i hardwaru od Huawei varoval Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). 
Podle zpráv firma Huawei nedávno sama požádala, aby 
byl proces udělení prověrky zastaven, protože se pro ni 
nevyvíjel příznivě. „Společnost Huawei nyní zvažuje různé 
scénáře, které jsou založené na našich obchodních potře-
bách,“ uvedl mluvčí firmy Tomáš Kolder. 

EU  Privátní síť 5G společnosti Daimler AG, která byla 
jako první na světě nastavena na výrobu automo-

bilů, vybudovaly Ericsson a Telefonica Germany (Daimler 
AG 9. 9. 2020) Továrna je navržena tak, aby byla efektivní 
z hlediska zdrojů, propojená a flexibilní, a udává směr 
budoucí výroby automobilů ve společnosti Mercedes-Benz, 
uvedl generální ředitel společnosti Daimler Ola Källenius.  
Produkční data jsou v soukromé síti chráněna před neo-
právněným přístupem.  
Pracovníci proto dostávají informace a pokyny přímo do 
svých tabletů. Systém může neustále aktualizovat stav 
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výroby a plánovat údržbu strojů tak, aby bylo možné mini-
malizovat přerušení výroby. 
Nová továrna 56 v Sindelfingenu stála 730 milionů EUR, 
její výstavba trvala dva a půl roku a má velikost 30 fotba-
lových hřišť. Výroba může být pro uspokojení poptávky 
přepnuta pro výrobu všech modelů se všemi typy pohonů 
v rámci několika dnů. 

 Nadace Open Networking Foundation se zamě-
řuje na SD-RAN (ONF 26. 8. 2020) Přední operátoři 

a technologické společnosti podpořili novou iniciativu 
nadace Open Networking Foundation (ONF) zaměřenou 
na vývoj klíčových softwarových platforem pro 4G a 5G 
otevřené nasazení RAN. 
Zakládajícími společnostmi nadace jsou Facebook, Goo-
gle, Intel, NTT, Radisys a Sercomm, China Mobile, China 
Unicom, Deutsche Telekom a AT&T. 
ONF uvedla, že její projekt se promítne do práce aliance 
O-RAN a projektu Telecom Infra (TIP). 

 Vodafone spustí 5G síť v říjnu (Vodafone 9. 9. 2020) 
Vodafone jako první v Česku přitom využije tech-

nologii Dynamic Spectrum Sharing. Od začátku října bude 
signál 5G dostupný v pěti městech. 
Jako první se nová síť dostává do Karlových Varů, Ústí 
nad Labem a Jeseníku, tedy ke třem vítězům soutěže 5G 
pro 5 měst, kterou loni vyhlásilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě s Karlo-
vými Vary, Ústím nad Labem a Jeseníkem Vodafone spo-
lupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe. 
Navíc Vodafone přidává i nejobydlenější oblasti České 
republiky – Prahu a Brno.

EU  Rakouský odpor vůči infrastruktuře stožárů 5G 
dosahuje 39 % (durchblicker.at 14. 9. 2020) Podle 

průzkumu online portálu pro porovnávání cen durchblicker.
at provedeného mezi 860 respondenty je 39 procent Raku-
šanů proti výstavbě stožárů a konstrukcí 5G. Deset procent 
respondentů uvedlo, že se bojí 5G, a 26 procent „se trochu 
bojí“. Geograficky je podpora 5G vyšší ve východní části 
země než na západě.

 GSMA mění termíny kongresů MWC21 v Barce-
loně a Šanghaji (GSMA 23. 9. 2020) Asociace mobil-

ního průmyslu GSMA se rozhodla změnit termín termínů 
svých kongresů Mobile World Congress (MWC) v Barceloně 
a Šanghaji, v důsledku pandemie Covid-19. Ve svém pro-
hlášení GSMA uvedla, že MWC21 v Šanghaji se bude nově 
konat od 23. do 25. února 2021, a MWC21 v Barceloně je 
naplánována na 28. června až 1. července 2021. Cílem je 
uspořádání největší akci GSMA – MWC21 jako události 
s fyzickou přítomností, i když s „virtuálními prvky, které 
doplňují ohromnou poptávku po svolání osobního setká-
vání.“ uvedl organizátor.

 Small Cell Forum vydává novou specifikaci 5G na 
podporu otevřeného RAN (SCF 23. 9. 2020) Fórum 

zveřejnilo první vydání specifikace 5G nFAPI 1.0, nového 
síťového rozhraní, které využívá široce přijaté rozhraní 
FAPI MAC / PHY API používané ve velké většině světových 
malých buněk založených na SoC. V souvislosti se zájmem 
mobilních operátorů o otevřený RAN a disagregaci je 5G 
nFAPI Split 6 jednou z několika možností funkčních rozdě-
lení a byl zařazen do užšího výběru jako kandidát na další 
hodnocení. Očekává se, že nová specifikace umožní včas-
nou implementaci pro vyhodnocení mobilními operátory 
i dalšími subjekty. 

 3GPP Release 17 se zpožděním; podrobnosti 
stanovené na prosinec „Zmrazení“ neboli datum 

dokončení pro Release 17 Stage 3 bylo stanoveno na září 
2021, ale rozhodnutí o míře zpoždění podle stanoviska 
příspěvku 3GPPk datu 21. září bude zváženo v prosinci 
a padne rozhodnutí, zda bude vydání R17 odloženo o tři, 
šest nebo více měsíců. 
Funkce vydání 17 jsou vylepšení Integrovaného přístupu 
a Backhaul (IAB), stejně jako Fáze 2 network slicing, práce 
na bezpilotních bezdrátových systémech, satelitní kompo-
nenty v architektuře 5G a vylepšené služby V2X, a další. 
„Tato situace není ideální, ale nejsou to ideální časy“, uvedl 
Georg Mayer, vedoucí manažer standardů společnosti Hua-
wei a předseda 3GPP SA. 
Předsedové se již dohodli, že v první polovině roku 2021 
se uskuteční e-meetingy, ale je naděje, že za příští tři 
měsíce může 3GPP začít plánovat návrat k osobním 
schůzkám.

 Qualcomm představuje Snapdragon 750G s 5G 
(22. 9. 2020) Společnost Qualcomm Technologies 

oznámila dokončení nové mobilní platformy 5G v prémiové 
řadě střední třídy, Snapdragon 750G. Nový procesor, který 
je navržen tak, aby podporoval herní funkce, např. HDR 
a on-device AI, se v chytrých telefonech objeví ještě do 
konce roku 2020.

EU  Pachatelé napadající infrastrukturu stožárů 5G 
mohou být identifikování pomocí UV světla  

Významné případy vandalismu stožárů 5G, zejména ve 
Velké Británii a Nizozemsku, vedly bezpečnostní společ-
nost SmartWater k přijetí ráznějších řešení. SmartSpray 
společnosti SmartWater označí pachatele neviditelnou 
kapalinou s jedinečným identifikačním kódem a napadené 
zařízení uhasí. Policie může následně kapalinu identifikovat 
pomocí specifického UV světla, což pomáhá spojit pode-
zřelé přímo s konkrétním poškozením trestné činnosti. 
Firma za účelem zvýšené ochrany infrastruktury stožárů 
rozšířila svůj dlouhodobý vztah se společností EE a Three. 
Ve své předchozí spolupráci pomohla snížit krádež kovo-
vých a kabelových aktiv o 77 %.
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Zdeněk Vaníček – Přípravy na budoucí zavedení 5G sítě ve Vallettě
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ČLENOVÉ 

NEXT 

GENERATION 

CLUBU

 

Registrujte se na webu https://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:

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

B) Chci být řadový člen se vstupem na akce zdarma (2.000,- Kč/rok)**

C)  Chci se stát VIP členem s možností inzertního  
a PR balíčku (70.000,- Kč/rok) ***

 *  Jedno číslo pro jednoho přihlášeného abonenta.
 **  Cena bez DPH. Možnost zaslání až 5 kusů časopisu. Zahrnuje výhody účasti na akcích,  

možnost zařazení informací v rubrice krátké zprávy.
 ***  Cena bez DPH. VIP člen až 20 ks výtisků časopisu. Navíc zahrnuje propagační  

VIP balíček – 2× A4 strana inzerce a 1× PR článek v rozsahu 1xA4 (v každém čísle).

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.



Roste vám s dětmi i objem dat? 
Dopřejte jim všechna data, 

která potřebují.

Pořiďte jim Stabilní rychlý internet.

Operátora 
si vybíráte 

sami


