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2020 – velmi zvláštní rok 
Rok 2020 nám nachystal velké nadělení v podobě pandemie 
COVID-19. A jak je vidět, tak brzy z tohoto problému asi „nevy-
bruslíme“. Jsme svědky nepřipravenosti a bezradnosti vlád, jak 
takovou situaci řešit. Dokonce i odborné instituce jsou zaskočeny 
a bez plánů. To není z mé strany žádná kritika, ale jen konstatování 
a překvapení. Předpokládám, že státní instituce zřízené pro to či 
ono jsou tu právě proto, aby ve svých oborech uměly profesionálně 
konat. Nakonec od toho platíme daně.

Co však funguje, je vyhlašování stavu nouze a někdy nelogických 
mimořádných opatření. Již na jaře jsme viděli, jak byl stát nescho-
pen mít patřičné zásoby ochranných prostředků a schopnosti se 
ujali ti všehoschopní. Začalo se kšeftovat, protože to právě nou-
zový stav umožňuje. Co však opravdu kritizuji, je to, že neexistuje 
v období stále prodlužovaného stavu nouze takové vládní rozhod-
nutí, aby se v prvé řadě odebíralo zboží a služby od firem sídlících 
v České republice, které zde vyrábějí a zaměstnávají lidi. V mediích 
jsme mohli postřehnout poměrně dost takových případů, kdy 
česká výrobní firma měla cenu o pár korun vyšší než firma z Asie, 
a proto nedostala zakázku od státu. A už vůbec mi to nesedí s pro-
hlášeními nejvyšších českých náčelníků, že máme jezdit do českých 
hotelů a ubytoven, které stejně zavírají, a že máme kupovat české 
výrobky. Je to pokrytectví. Jak máme docílit nejlepších cen, když se 
neustále zvyšuje minimální mzda, a tím následně i další kategorie 
mezd, stále přibývá nepřímých daní. Myslím si, že právě v takové 
situaci, jako jsme nyní, by měly být využity nejdříve v maximální 
míře naše lidské zdroje a firmám zajištěna možnost udržet zaměst-
nanost. Stejně tak by měla být logicky nastavena opatření, kterými 
se omezuje kontakt mezi lidmi. Nediskriminovat drobné obchody 
a služby před obchodními velikány, apod. A hlavně při nastavování 
těchto opatření používat selský rozum a zkušenosti podnikatelů.

Na druhé straně jsme letos byli svědky toho, jak nám kvalitní 
telekomunikace mohou opravdu pomáhat. Nejen obecně pro 
takzvaný home-office, ve školství, v e-obchodu, ale hlavně, jak 
by mohly pomáhat ve zdravotnictví. Skutečné eHealth by možná 
zachránilo mnoho životů nejen napadených virem, ale i jinak 
nemocným, pokud by došlo včas k pomoci. Domáhání se ošetření 
nebo informací, jak se léčit, jsem zažil osobně. Buď se neberou tele-
fony (protože toho mají doktoři opravdu hodně), nebo se dlouze 
hledají informace, kde nalézt místo a volný termín pro testování… 
Proto jsem nakonec rád, že jsem celý život pracoval právě pro 
telekomunikace, chcete-li pro elektronické komunikace. Právě 
rok 2020 ukázal, jak je nezbytně nutné mít vybudovanou robustní 
infrastrukturu optickou či bezdrátovou. I když bych určitě nechtěl 
tímto podporovat distanční školství pro základní a střední školy či 
společenské setkávání se sklenkou vína přes SKYPE.
Proto se těšme na lepší časy v příštím roce. 
Přeji vám všem pevné zdraví! Štěstí pak už nějak seženeme… 

Kouzelné Vánoce  
a vše dobré v novém roce! 

Svatoslav Novák
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Michel Van Bellinghen
Předseda Rady 
Belgický institut pro poštovní služby a telekomunikace (BIPT)

předseda BEREC pro rok 2021

Michel Van Bellinghen, magistr práv (Université Catho-
lique de Louvain-la-Neuve), začínal na univerzitě v roce 
1990 jako výzkumný pracovník a poté se stal asisten-
tem Právnického střediska pro trestní právo.

V roce 1992 se stal asistentem poradce na Ministerstvu 
spravedlnosti a do BIPT nastoupil v roce 1997. V letech 
1999 až 2003 zastával pozici experta v soukromé kan-
celáři tehdejšího federálního ministra pro telekomuni-
kace Rika Daemse a poté nastoupil do funkce asistenta 
vedoucího soukromé kanceláře. Od roku 2003 do roku 
2009 byl poprvé nominován za člena Rady BIPT. Na 
základě tohoto mandátu zůstal úzce přidružen k Radě 
a několik let dohlížel na právní oddělení regulačního 
orgánu.

V roce 2013 působil jako člen Rady. V lednu 2017 byl 
jmenován předsedou Rady BIPT.

V roce 2020 byl zvolen Michel Van Bellinghen mís-
topředsedou a nadcházejícím předsedou Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací BEREC v roce 2021.

Magistr Michel Van Bellinghen  
poskytl rozhovor 
TELEKOMUNIKACE  
& ICT – NEXT GENERATI@N 
Telekomunikace.

Michel Van Bellinghen, Master of Laws (Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve), started off at the 
university in 1990 as a researcher, and then became an 
assistant at the UCL Laws Centre for Criminal Law.

He became an assistant advisor at the Ministry of 
Justice in 1992 and joined the BIPT in 1997. From 1999 
to 2003 he held the position of expert at the private 
office of then Federal Telecommunications Minister Rik 
Daems, and afterwards took up the function of Assis-
tant Head of the Private Office. From 2003 until 2009 
he was nominated Member of the BIPT Council for the 
first time. Following this mandate he remained closely 
affiliated to the Council and supervised the legal de-
partment of the regulator during a number of years.

In 2013 he held a position on the Council as a Member. 
In January 2017 he was assigned Chairman of the BIPT 
Council.

In 2020, Michel Van Bellinghen has been elected to 
serve as a Vice-Chair and the incoming BEREC Chair 
2021.

Michel Van Bellinghen MA  
gave an interview to 
TELECOMMUNICATIONS  
& ICT – NEXT GENERATI@N 
Telecommunications.

Připravil a dodatečnými poznámkami doplnil Zdeněk Vaníček. 
Prepared and supplemented by additional remarks by Zdeněk Vaníček.
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Především bych vám rád jménem 
našeho časopisu a čtenářů NEXT GENE-
RATI@N Telekomunikace blahopřál 
k vysoké a velmi významné funkci před-
sedy Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komu-
nikací (BEREC) a popřál, i s ohledem na 
současnou kritickou situaci v Evropě, 
pevné zdraví a hodně úspěchů.

S jakými hlavními výzvami vstoupíte do roku 
2021?

Ohlížíme-li se zpět za poslední desetiletí, vidíme, že 
se telekomunikační sektor drasticky vyvíjí. V rychle 
se rozvíjejícím digitálním prostředí považuji za 
zásadní sledovat vývoj v sektoru elektronických 
komunikací a navazujících odvětvích. S přihlédnutím 
k hlavním výzvám a vývoji v příštích letech, jako jsou: 
5G a související regulační aspekty, konvergence sítí, 
regulace digitálních platforem, měnící se chování 
spotřebitelů v důsledku technologického rozvoje, 
kybernetická bezpečnost, hodnotový řetězec inter-
netu, udržitelnost …

V roce 2021 bude monitorování dopadu evrop-
ského kodexu pro elektronické komunikace 
(EECC) v popředí práce BEREC. Velká část naší 
činnosti se posune od poskytování pokynů k posu-
zování budoucího technologického a tržního vývoje 
souvisejícího s ustanoveními pro koncové uživatele 
v oblasti elektronických komunikací a zejména 
digitálního ekosystému. Usnadnění úspěšné imple-
mentace, důsledné uplatňování kodexu a zaměření 
na udržitelnost budou důležitými horizontálními 
principy, které zůstanou vysoko na radaru naší 
celkové práce.

Dalším klíčovým cílem politiky je zajistit to, aby 
byly včas k dispozici sítě s vysokou kapacitou 
a služby 5G. Sdružení BEREC si uvědomuje, co je pro 
dosažení cílů Gigabit 2025 stále zapotřebí, a bude 
i nadále podporovat zavádění optických vláken a 5G. 
Od letošního roku dochází k obrovskému nárůstu 
dezinformací, které se šíří v souvislosti s 5G a EMF 
(Exposure to ElectroMagnetic Fields).1 Jde o nebez-
pečný vývoj, který vyžaduje koordinovanou odpo-
věď – na evropské, vnitrostátní i regionální úrovni, 
mezi zdravotnickými službami, telekomunikačními 
odborníky a mediálními odborníky – aby bylo možné 
jej odhalit a řešit.

Myslím, že hlavní výzvou v souvislosti s digitální 
transformací bude potřeba hlubší spolupráce 
mezi regulačními orgány. To se stane nesmírně 

First of all, on behalf of our magazine and 
NEXT GENERATI@N Telecommunica-
tions readers, I would like to congratu-
late you on the high and very important 
role of Chairman of the Body of European 
Regulators for Electronic Communica-
tions (BEREC) and wish you, also in view 
of the current critical situation in Europe, 
good health and every success.

What are the main challenges you will enter into 
2021?

Looking back at the past decade, we have seen the 
telecommunications sector evolving drastically. In 
a fast moving digital environment, I see it crucial 
to track developments within the electronic 
communications sector and adjacent sectors. 
Taking into account the main challenges and 
developments of the upcoming years, such as: 5G 
and the regulatory aspects related to that, net-
work convergence, digital platform regulation, the 
changing behaviour of consumers due to techno-
logical developments, cybersecurity, the internet 
value chain, sustainability … 

In 2021, monitoring the impact of the EECC will 
be at the forefront of BEREC’s work. Much of our 
work will shift from providing Guidelines towards 
assessing future technological and market devel-
opments, related to end-user provisions within the 
scope of electronic communications and the digital 
ecosystem in particular. The facilitation of success-
ful implementation, the consistent application of 
the Code and the focus on sustainability will be 
important horizontal principles that remain high on 
the radar of our overall work. 

An additional key policy objective is to ensure that 
very high capacity networks and 5G services 
are available timely. BEREC is mindful of what is 
still needed to achieve the Gigabit 2025 objectives 
and will continue to promote the roll-out of fibre 
and 5G. As of this year, there’s a huge spike in the 
amount of disinformation that is being spread relat-
ing to 5G and EMF. This is a dangerous evolution 
that needs a coordinated answer – both on Euro-
pean, national and regional level, between health 
services, telecom experts and media experts – in 
order to debunk and tackle it. 

I think the main challenge relating to the digi-
tal transformation will be the need for a more 
profound cooperation between regulators. This 
will become hugely relevant in the area of regu-

1 
K věci vystavení účinku 

elektromagnetických 
polí se vyjádřila  Národní 
referenční laboratoř pro 
neionizující elektromag-

netická pole a záření 
Státního zdravotního 

ústavu a reagovala 
tím na rostoucí obavy 

a dotazy týkající se 
připravenosti České 

republiky v rámci 
ochrany zdraví před elek-

tromagnetickým polem 
(neionizujícím zářením) 

sítí 5G (pozn. SN).

I.
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důležitým v oblasti regulace digitálních platforem, 
zejména správců přístupu do digitálního světa 
(takzvaných „gatekeepers“). Úkolem regulačních 
orgánů při regulaci digitálních platforem je regulaci 
napravit. Je to velmi složitá oblast s řadou různých 
problémů, o nichž se v současné době diskutuje 
pod záštitou „digitálních platforem“. Moderování 
obsahu, problémy s ochranou soukromí a otázky 
týkající se konkurence se spojují. Na všechny tyto 
různé otázky je třeba se dívat jednotlivě, ale také 
společně, protože jakýkoli regulační zásah v jedné 
oblasti by se mohl snadno přelévat do druhé. Proto 
si myslím, že je nezbytně nutné, abychom spolupra-
covali horizontálně, přes tradiční regulační hranice, 
abychom našli vyvážený způsob řešení těchto 
problémů. Od loňského roku se BEREC stále více 
zaměřuje na spolupráci s dalšími úřady – budeme 
v tom pokračovat.

Dalším módním slovem je udržitelnost: stalo se 
klíčovým slovem při vývoji jakékoli strategie. Ve 
světle Zelené dohody2 a souvisejícího návrhu Komise 
uvažujeme o tom, jak přispět k větší udržitelnosti 
přidáním environmentálního zaměření do jeho 
pracovních toků a chodu BEREC jako organizace, 
s přihlédnutím k cílům Evropské unie, které Komise 
navrhla v Zelené dohodě. Technologie je odpovědí 
na udržitelnost: vlákno a 5G by mohly umožnit udr-
žitelnější řešení a zvýšení produktivity, což by snížilo 
nepříznivé účinky na životní prostředí. Tento nový 
regulační přístup je zásadní, chceme-li dosáhnout 
cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.

A konečně je třeba vyhodnotit dopad pandemie 
COVID-19 na sítě elektronických komunikací. 
Evropská komise ve své nedávné roční strategii 
udržitelného růstu do roku 2021 uznala, že pande-
mie COVID-19 urychlila trendy směrem k digitální 
transformaci. Od pandemie COVID vidíme více než 
kdy jindy potřebu podporovat plnou konektivitu. 
V BEREC provedeme inventuru a vyhodnotíme 
vše. Na podzim roku 2021 plánujeme předložit 
zprávu, která bude obsahovat poznatky získané 
z propojení během pandemie. Myslím, že musíme 
zvýšit připravenost na budoucí podobné události 
a rozvíjet dlouhodobou připravenost sítí pro krizové 
scénáře. V příštím roce bude BEREC věnovat zvláštní 
pozornost post-covidovým opatřením k odstranění 
digitální propasti. BEREC uvažuje o zahájení prací 
na studii zaměřené na budoucnost, která by mohla 
vnitrostátním regulačním orgánům pomoci při navr-
hování optimálních podmínek pro digitální začlenění 
všech občanů.

lating digital platforms, especially the so called 
“gatekeepers”. The challenge here for regulators in 
regulating digital platforms is getting the regula-
tion right. It is a very complex area with a host of 
different issues currently being discussed under 
the umbrella of “Digital Platforms”. Content 
moderation, privacy issues and questions about 
competition all come together. All these different 
questions must be looked at individually, but also 
jointly, as any regulatory intervention on one area 
could easily spill over on another. Hence, I think 
it is imperative that we co-operate horizontally, 
across the traditional regulatory boundaries, to find 
a balanced way to address the problems at hand. 
Since last year, BEREC put an increasing focus on 
collaboration with other authorities – we will con-
tinue to do so.

Another buzzword is sustainability: it has become 
a key word in developing any strategy. In light of 
the Green Deal and the proposal from the Com-
mission related to that, we are considering how 
to contribute to more sustainability by adding an 
environmental focus to its workstreams and the 
running of BEREC as an organisation, taking into 
account the objectives of the European Commis-
sion proposed in the Green Deal. Technology is 
the answer to sustainability: fiber and 5G could 
enable more sustainable solutions and productivity 
gains, which would lower the adverse effect on the 
environment. This new approach in regulation is 
essential if we want to achieve the United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Lastly, the impact of the COVID-19 pandemic on 
the networks is also something that should be eval-
uated. The European Commission has recognised 
in its recent Annual Sustainable Growth Strategy 
2021 that the COVID-19 pandemic has accelerat-
ed the trends towards the digital transformation. 
Since the COVID pandemic, we see more than ever 
the need to promote full connectivity. In BEREC, 
we will take stock and evaluate. In the autumn of 
2021, we plan to provide a Report that contains 
lessons learned related to connectivity during the 
pandemic. I think we need to increase preparedness 
for future similar events, and develop the long-
term readiness of networks for crisis scenarios. 
Next year, BEREC will also give particular atten-
tion to post-Covid measures to close the digital 
gap. BEREC is considering launching a study with 
a forward-looking approach which could help NRAs 
in designing optimal conditions for the digital 
inclusion of all citizens.

2  
Evropský parlament 
v listopadu 2019 vyhlásil 
klimatickou nouzi 
a požádal o její řešení. 
Komise v prosinci 2019 
představila Zelenou 
dohodu pro Evropu 
(European Green Deal), 
která zahrnuje seznam 
konkrétních kroků 
s cílem dosáhnout v EU 
do roku 2050 klimatické 
neutrality. Předsedkyně 
Komise Ursula von der 
Leyenová slíbila, že se při 
dosahování klimaticky 
neutrální ekonomiky do 
roku 2050 „na nikoho 
nezapomene“. V lednu 
2020 byly předsta-
veny i finanční aspekty 
dohody. Nejvíce mají být 
dotčeny země a regiony, 
které jsou orientovány 
na průmysl a využívají 
fosilní paliva (pozn. ZV).
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Dne 19. října 2020 uspořádalo sdružení 
BEREC výroční fórum zúčastněných 
stran (Annual Stakeholder Forum) za 
účelem výměny představ se zúčastně-
nými stranami o práci a plánech sdru-
žení BEREC a diskuzi o tématech sou-
visejících s telekomunikačním trhem. 
Fórum začalo úvodními poznámkami 
evropského komisaře pro vnitřní trh 
Thierry Bretona a vašimi, představili 
jste pracovní program pro nadcházející 
rok, zatímco současný předseda BEREC 
Dan Sjöblom rozvedl perspektivu tele-
komunikací při řešení krize COVID-19.

Jaké jsou klíčové závěry a sdělení tohoto důležité-
ho fóra?

Tyto výroční konference vždy poskytují dobrou 
příležitost, abychom „pocítili teplotu v místnosti”, 
tedy se dozvěděli, kolik uhodilo a získali tak dobrý 
přehled o nejnaléhavějších problémech v tomto 
odvětví.  Opravdu oceňuji interakci (i když virtuální) 
a otázky ze sektoru související s našimi aktivitami: 
poskytuje cennou zpětnou vazbu o práci BEREC, 
kterou bereme zpět do našich kanceláří.

Během svého úvodního vystoupení měl komisař 
Thierry Breton velmi jasno v tom, co je třeba udě-
lat: urychlit zavádění optických vláken a zavádění 
sítí 5G. Tyto investice se uskuteční na pozadí nového 
telekomunikačního kodexu, který vstoupí v platnost 
v Evropě do konce tohoto roku. Jak řekl komisař 
Breton: k mobilizaci investic potřebujeme efek-
tivní systém. Harmonizovaná pravidla v Evropě. 
Mohu vás ujistit, že jako nastupující předseda BEREC 
udělám vše pro to, abych zajistil dosažení našeho 
celkového cíle – důsledného uplatňování regulač-
ního rámce v elektronických komunikacích!

Co jsem si odnesl z otázek a odpovědí je to, že 
účastníci fóra ocení naši práci na „5G radaru“,3 
nicméně existuje velká výzva k odstranění admini-
strativní a regulační zátěže při zavádění služeb 5G. 
Totéž platí pro optickou infrastrukturu. V souvis-
losti s tím se připravuje několik důležitých prací: 
Komise v roce 2021 zveřejní přezkum směrnice 
o snižování nákladů na širokopásmové připojení,4 
která by měla snížit zátěž provozovatelů při zavá-
dění infrastruktury.

Hlavním tématem letošního fóra byla regulace 
digitální platformy. Zákon o digitálních služ-
bách,5 nový soubor pravidel, bude významným 
měničem her pro Evropu i pro zbytek světa. Náš 

On 19 October 2020 BEREC held its 
annual Stakeholder Forum to exchange 
ideas with stakeholders on the BEREC 
work and plans, as well as to discuss 
topics relevant to the telecommunica-
tions market. The Forum started with 
the introductory remarks by the Euro-
pean Commissioner for Internal market 
Thierry Breton and you introduced the 
Work Programme for the upcoming 
year, whilst the current BEREC Chair 
Dan Sjöblom elaborated on the per-
spectives of the telecommunications in 
handling the COVID-19 crisis. 

What are the key conclusions and messages of this 
important Forum?

These annual conferences always provide a good 
opportunity to feel the temperature in the room and 
to get a good overview of the most pressing issues in 
the sector. I really appreciate the interaction (even 
though virtual) and questions from the sector relat-
ed to our activities: it provides valuable feedback 
on BEREC’s work that we take back to our offices.

During his introduction, Commissioner Thierry 
Breton was very clear about what needs to be 
done: accelerate fiber deployment and the rollout 
of 5G networks. These investments will happen in 
the backdrop of the new Telecommunications Code 
that will kick into effect in Europe by the end of this 
year. As Commissioner Breton said: to mobilise 
investments, we need an efficient system. Har-
monised rules in Europe. Well, I can assure you, as 
an Incoming BEREC Chair, I will do everything in my 
capacity to ensure our overall objective – of a con-
sistent application of the regulatory framework in 
electronic communications – is reached! 

What I took away from the Q&A session, is that 
the stakeholder appreciate our work on the “5G 
radar”, however, there is a big call to eliminate the 
administrative and regulatory burden to deploy 
5G services. The same goes for fibre infrastructure. 
Related to that, there is some important work in 
the pipeline: the Commission will publish a review 
of the Broadband Cost Reduction Directive in 2021 
that should lighten the burden of operators to roll 
out infrastructure. 

The main topic of this year’s Stakeholder Forum 
was digital platform regulation. The Digital Ser-
vice Act, the new rulebook, will be a major game 
changer for Europe, and for the rest of the World. 

3 
Viz též:  

https://www.ctu.cz/5g 
(pozn. ZV).

4 
Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 
2014/61/EU ze dne 15. 
května 2014 o opatře-
ních ke snížení nákladů 

na budování vysokorych-
lostních sítí elektronic-

kých komunikací, Úřední 
věstník EU L 155, 23. 5. 

2014, s. 1–14  
(pozn. ZV).

5 
The Digital Service Act –  

https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/

digital-services- 
act-package  

(pozn. ZV).

II.
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hlavní řečník, profesor Kovacic, vysvětlil, že právní 
předpisy o hospodářské soutěži nestačí k řešení 
problémů na trhu. Dotkl se mnoha souvisejících 
aspektů, jako jsou osobní údaje, ochrana spotře-
bitele, regulace ex ante. Vznesl mnoho otázek, 
nad nimiž se musíme zamyslet. Změna pravidel 
se netýká evropského protekcionismu, ale jde tu 
o vytvoření odpovědnosti a transparentnosti.

Jak bylo zmíněno během panelové diskuse, model 
správy DSA (The Digital Service Act) nebude 
procházkou parkem, ale vyžaduje silnou koordinaci 
mezi institucemi v členských státech a na evrop-
ské úrovni – jde o vícevrstvý model, jak ho popsal 
komisař Breton.

V tomto světle mi dovolte odkázat na naše sta-
novisko k DSA, které jsme zveřejnili v září. Naším 
cílem je přispět k regulační debatě o digitálních 
platformách a dále upřesnit podrobnosti regulace 
digitálních platforem ex ante. Chceme pokračovat 
v práci s evropskými institucemi a dalšími přísluš-
nými zúčastněnými stranami na tomto tématu.

Our keynote speaker, Professor Kovacic, explained 
that competition law is insufficient to address the 
problems in the market. He touched upon many 
related aspects such as data, consumer protection, 
ex ante regulation. He raised many questions we 
need to reflect on. Changing the rules is not about 
European protectionism, but about creating ac-
countability and transparency. 

As mentioned during the panel debate, the 
governance model of the DSA will not be walk in 
a park, but requires strong coordination between 
institutions in the Member States and the European 
level – a multi-layered model, as Commissioner 
Breton described it. 

In this light, let me refer to our Opinion on the 
DSA, published in September. We aim to contrib-
ute to the regulatory debate on digital platforms, 
to further refine the details of ex ante regulating 
of digital platforms. We want to continue to work 
with the European institutions and other relevant 
stakeholders on this topic.

6  
Vláda ČR schválila 9. 
listopadu 2020 návrh 
zákona, kterým se mění 
Zákon č. 127/2005 
Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně 
některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektro-
nických komunikacích), 
ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další 
zákony, který připravilo 
Ministerstvo průmy-
slu a obchodu. Tímto 
zákonem ČR transponuje 
do svého právního řádu 
směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2018/1972 ze dne 11. 
prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex 
elektronických komuni-
kací (pozn. ZV).

III.
Dne 16. října 2020 přijala Rada regulač-
ních orgánů BEREC stanovisko BEREC 
k návrhu doporučení Evropské komise 
o relevantních trzích produktů a služeb 
podléhajících regulaci ex ante. Jak je 
uvedeno v Evropském kodexu elek-
tronických komunikací (EECC), přijme 
Komise nové revidované doporučení do 
prosince 2020. Podle kodexu „Členské 
státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 
2020 právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí“ 
a bude tato opatření používat od 21. 
prosince 2020. Již zmíněná globální 
pandemie nyní komplikuje život ve 
všech aspektech.

Je pravděpodobné, že ne všechny členské státy do-
drží lhůtu k zavedení EECC.6 Jaký dopad to podle 
vás bude mít nejen na analýzy relevantních trhů 
elektronických komunikací, ale na toto odvětví 
obecně?

Uplatňování kodexu se v některých členských 
státech skutečně kvůli pandemii zpozdí. V kodexu 
je pro BEREC důležitý nový cíl, kterým je podpora 
propojení, kromě dalších tří „tradičních“ cílů, které 
sledujeme již deset let (posílení vnitřního trhu, pod-
pora dlouhodobé hospodářské soutěže, ochrana 
koncových uživatelů).

On 16 October 2020, the BEREC Board 
of Regulators has adopted the BEREC 
Opinion on the draft European Com-
mission’s Recommendation on relevant 
product and service markets susceptible to 
ex-ante regulation. As stated in the Euro-
pean Electronic Communications Code 
(EECC), the Commission shall adopt a new 
revised Recommendation by December 
2020. Under the Code “Member States 
shall adopt and publish, by 21 December 
2020, the laws, regulations and admin-
istrative provisions necessary to comply 
with this Directive” and shall apply those 
measures from 21 December 2020. The 
already mentioned global pandemic is 
now complicating life in all aspects. 

It seems likely that not all Member States will 
meet the EECC transposition deadline. In your 
opinion, what impact will this have not only on 
the analyzes of the relevant electronic communi-
cations markets, but on the sector in general?

The application of the Code will indeed be delayed 
in some Member States, due to the pandemic. In 
the Code, there’s an important new objective for 
BEREC, which is to promote connectivity, in addi-
tion to the other three ‘traditional’ objectives that 
we have been pursuing already for a decade (e.g. 
strengthening the internal market, promoting long 



4  |  2 0 2 0  |  9

Zkušenosti s pandemií COVID-19 ukázaly zásadní 
význam digitálních technologií ve společnosti 
a trvalou potřebu investic do konektivity. 
BEREC může k tomuto cíli přispět několika způ-
soby. V říjnu jsme zveřejnili naše názory na návrh 
doporučení o relevantních trzích.7 Poskytujeme 
také naše odborné znalosti v mnoha iniciativách 
Komise, které jsou v současné době připravovány, 
jako je nařízení o roamingu, směrnice o snižování 
nákladů na širokopásmové připojení, doporučení 
o přístupu, ...

I když BEREC podporuje důsledné provedení směr-
nice EECC8 a aktivně sdílí informace o pokroku 
mezi vnitrostátními regulačními orgány, máme 
malý skutečný vliv na proces transpozice v EU, 
protože to je v pravomoci členských států. Naší 
hlavní rolí při zajišťování harmonizovaného pro-
vádění EECC je tvorba pokynů. BEREC obdržel 
v této oblasti velmi konkrétní úkoly; jmenovitě 
navrhnout pokyny pro použití několika různých 
pravidel a pojmů v rámci, jako je například defi-
nice koncového bodu sítě a sítí s velmi vysokou 
kapacitou, použití kritérií pro společnou investici 
a zeměpisných průzkumů, abychom jmenovali ale-
spoň některé. Do konce tohoto roku musí BEREC 
dodat všechny požadované pokyny spoluzáko-
nodárce, celkem je jich jedenáct! Tyto pokyny 
pomohou sektoru získat regulační stabilitu 
a předvídatelnost ve prospěch investic (soukro-
mých i veřejných) do VHCN („Very High Capa-
city Networks“). Tato práce bude mít podstatný 
dopad na to, jak budou různá pravidla uplatňo-
vána vnitrostátními regulačními orgány v praxi, 
a této práci dáváme nejvyšší prioritu. V říjnu byl 

term competition, end users protection). 

The experience with the COVID-19 pandemic has 
demonstrated the critical importance of digital 
technologies in society and the continued need 
for investments in connectivity. BEREC can 
contribute to that objective in several manners. 
In October, we published our views on the draft 
Recommendation on the relevant markets. We also 
provide our expertise in many Commission initia-
tives that are in the pipeline at the moment, such 
as the Roaming Regulation, the Broadband Cost Re-
duction Directive, the Access Recommendations, ...

While BEREC encourages a consistent transposition 
of the EECC and actively shares information among 
NRAs on the progress, we have little actual influence 
over the transposition process in the EU as this is with-
in the remit of the Member States. Our main role in 
ensuring a harmonised implementation of the EECC is 
by developing Guidelines. BEREC has received very 
specific tasks in this area; namely to draft guidelines 
for the application of several different rules and terms 
in the framework, such as the definition of Network 
Termination Point and Very High Capacity Networks, 
the application of the Co-investment criteria and Ge-
ographical Surveys, to name a few. By the end of this 
year, BEREC has to deliver all the required Guidelines 
by the co-legislator, 11 in total! These Guidelines will 
help the sector to get regulatory stability and pre-
dictability for the benefit of investments (private and 
public) in VHCN. This work will have a substantial im-
pact on how the different rules in the framework will 
be applied by NRAs in practice and we give this work 
our highest priority. An important one was published 

7  
Doporučení Komise ze 

dne… o relevantních 
trzích produktů a služeb 

v odvětví elektronic-
kých 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 komu-
nikací, (2020/XXX/EU); 
názory BEREC zveřejnil 
16. října 2020: https://
berec.europa.eu/eng/

news_and_publications/
whats_new/7682-berec-

-adopts-its-opinion-
-on-the-draft-ec-

-recommendations-
-on-relevant-product-
-and-service-markets-

-susceptible-to-ex-ante-
-regulation  
(pozn. ZV). 

8  
Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 
2018/1972 ze dne 11. 

prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex 

pro elektronické komuni-
kace, Úřední věstník  

EU L 321, 17. 12. 2018,  
s. 36–214  

(pozn. ZV).

Obr. 1 
Sídlo úřadu  
BEREC v Rize
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zveřejněn důležitý dokument: pokyny, které mají 
pomoci zajistit důsledné regulační použití EECC, 
pokud jde o zavádění VHCN.

Dalším příkladem, který bych měl zmínit, jsou 
pokyny pro sdružené investování. Ustanovení se 
týkají společných investic a jsou skutečně zásad-
ním stavebním kamenem digitální budoucnosti 
v Evropě. Usnadní zavádění nových pevných sítí 
s velmi vysokou kapacitou tím, že zvýší předvída-
telnost pravidel pro společné investice a podpoří 
sdílení rizik při zavádění těchto sítí.

BEREC bude dále sledovat dopad a účinnost EECC 
s cílem shromáždit dostatečné kvantitativní a kvali-
tativní údaje pro budoucí přezkumy (jak to vyžadují 
články 122 –123 kodexu).

in October: the guidelines to help ensure the consist-
ent regulatory application of the EECC regarding the 
deployment of VHCN. 

Another one that I should mention are the Guidelines 
on co-investment. The provisions regarding co-in-
vestment are really an essential building block for 
Europe's digital future. It will facilitate the roll-out of 
new, very high capacity fixed networks by making rules 
for co-investment more predictable and promoting risk 
sharing in the deployment these networks. 

BEREC will further monitor the impact and the 
effectiveness of the EECC with a view to collecting 
sufficient quantitative and qualitative data for 
future reviews (as required under Article 122-123 
of the EECC).

IV.
Regulace sítí a služeb elektronických 
komunikací není jen odbornou a technic-
kou záležitostí, ale má také velmi silné 
politické konotace. Odráží se to napří-
klad v souvislosti s příchodem sítí 5G. 

Jak vidíte geopolitické faktory, které ovlivňují 
ekosystém dodavatelů EU pro telekomunikač-
ní zařízení a software? Je realistické mít zcela 
lokalizované produkty? Jde jen o USA a Čínu, nebo 
to také odpovídá dalším trendům alternativních 
dodavatelských řetězců v Jižní Koreji, Británii, 
Japonsku a Indii?

Naše práce jako telekomunikačních regulačních 
orgánů je skutečně stále více zpolitizována. Je 
to proto, že technologické změny, kromě jiného 
digitalizace, mají zásadní vliv na naši společnost 
a ekonomiku. Tento proces se v nadcházejících 
letech pouze zvýší a zrychlí.

Tam, kde se diskuze o telekomunikační politice kdysi 
omezovala na odborníky na ICT, regulační orgány 
a ministra odpovědného za ekonomiku, jsou digitální 
témata stále více součástí strategických diskuzí 
na úrovni hlav států. Vzhledem k absenci hranic 
kyberprostoru a rostoucímu dopadu telekomunikací 
nebo kybernetických incidentů má smysl, že digitální 
témata, jako je 5G a kybernetická bezpečnost, se 
nyní dostaly na špici globálních politických agend. 
Technologie posouvá mezinárodní rovnováhu 
sil a stala se klíčovým tématem v mezinárodních 
obchodních jednáních a zahraniční politice.

Ostrá konkurence s USA a Čínou nutí Evropu 
a členské státy, aby zaujaly strategický přístup 
a proměnily technologický rozvoj na příležitosti. Už 

The regulation of electronic communica-
tions networks and services is not only 
an expert and technical matter, but also 
has very strong political connotations. 
This is reflected, for example, in connec-
tion with the arrival of 5G networks. 

How do you see geopolitical factors driving the EU 
vendor ecosystem for telecoms equipment and 
software? Is it realistic to have completely localised 
products? Is this just about US & China, or does it 
also fit with other trends seen in South Korea, UK, 
Japan & India for alternative supply chains?

Indeed, our work as telecom regulators is becom-
ing more and more politicised. That’s because tech-
nological changes, among other the digitalization, 
have a profound effect on our society and econo-
my. This process will only increase and accelerate in 
the coming years. 

Where telecom policy discussions were once 
limited to ICT experts, regulators and the Minister 
responsible for economics, digital topics are in-
creasingly part of strategic discussions at the level 
of heads of state. Given the absence of borders of 
the cyberspace and the increasing impact of tele-
communication or cyber incident, it makes sense 
that digital themes such as 5G and cyber security 
have now moved to the top of the global political 
agendas. Technology is shifting the international 
balance of power and has become a core theme in 
international trade negotiations and foreign policy.

The heated competition with the US and China is 
forcing Europe and the Member States to take a stra-
tegic approach to turn technological developments 



4  |  2 0 2 0  |  1 1

nemůžeme být naivní, což se ukázalo v posledních 
letech. Proto jsou nyní ministři mnohem citlivější 
na téma digitální suverenity nebo strategické 
nezávislosti.

Jednotný digitální trh by mohl Evropě nabídnout 
dostatek prostoru, aby konkurovala zbytku světa 
a byla součástí řešení evropské závislosti v digitál-
ním odvětví.

Kromě toho jsme s implementací 5G Toolbox viděli, 
že členské státy přijímají další bezpečnostní poža-
davky na technologie 5G.

V této souvislosti bude správné dodat – kolik 
práce se vynakládá na odstranění rozdílů mezi 
vnímáním a realitou 5G? Kde to bude fungovat, 
jaké výzvy zůstanou (např. pokrytí v budově) 
a jaká očekávání jsou nereálná (např. latence 1 
milisekunda kdekoli)? Co se stane, když existuje 
více soukromých sítí 5G než veřejných – jak se 
mění regulační prostředí?

Hlavní výzvy pro 5G se týkají včasného zavedení 
5G a problémů EMF souvisejících se spektrem. 
Vývoj technologického standardu páté generace 
(5G) pro celulární sítě a zavedení nových kmitočto-
vých pásem oživilo diskusi o potenciálních účincích 
expozice elektromagnetickým polím (EMF) na 
lidské zdraví.

2020 představuje rok, ve kterém by měl být 
dokončen proces udělování spektra pro 
průkopnická pásma 5G. Ve skutečnosti je 
v současné době uděleno pouze 27 % spektra 
dostupného pro 5G.9 Státy jsou v zavádění sítí 5G 
v různých fázích. Všimli jsme si, že v některých 
zemích proces přidělování spektra představoval 
příležitost přidat bezpečnostní požadavky pro 
vertikály.

Existuje několik překážek, které mají tendenci 
zpomalit zavádění 5G v Evropě: země odkládají své 
aukce kvůli diskusi o bezpečnostních požadavcích, 
nyní pandemii COVID-19, a rostoucího množ-
ství dezinformací ohledně 5G, strachu z emisí… 
Hlavními cíli jsou neplatnost konspiračních teorií 
a zamezení šíření dezinformací (např. údajného 
spojení mezi 5G a COVID19).

Je nesmírně důležité si uvědomit, že 5G je příleži-
tostí a možností jiných řešení, chytřejších a udr-
žitelnějších. S celosvětovými výnosy 5G odha-
dovanými na 225 miliard EUR v roce 2025 je 5G 
klíčovým aktivem pro Evropu, aby mohla konkuro-
vat na globálním trhu.

into opportunities. We can no longer be naïve that 
has become clear over the past years. That’s why 
Ministers are now much more sensible to the topic 
of digital sovereignty or strategic independence.

A digital single Market could offer enough space 
for Europe to compete with the rest of the world 
and be part of a solution to European dependence 
in the digital sector.

In addition, with the implementation of the 5G 
Toolbox, we have seen that Member States are 
taking additional security requirements for 5G 
technologies. 

In this context, it will be correct to add – how much 
work is being done to close the gaps between per-
ception & reality of 5G? Where will it work, what 
challenges remain (e. g. indoor coverage), and what 
expectations are unrealistic (e. g. 1 millisecond 
latency anywhere)? What happens when there are 
more private 5G networks than public networks – 
how does the regulatory environment change? 

The main challenges for 5G are related to the timely 
rollout of 5G and are spectrum-related EMF is-
sues. The development of the fifth-generation (5G) 
technology standard for cellular networks and the 
introduction of new frequency bands has revitalized 
the discussion on the potential effects of electro-
magnetic fields (EMF) exposure on human health. 

2020 represents the year in which the spectrum 
award process should be finalised for the 5G pio-
neer bands. In reality, currently speaking, only 27 % 
of the spectrum available for 5G has been awarded. 
Countries are at different stages in the roll-out of 
5G networks. We noticed that in some countries, the 
spectrum assignment process presented an opportu-
nity to add security requirements for verticals. 

There are a couple of hurdles that tend to slow 
down the 5G rollout in Europe: countries postpon-
ing their auctions due to discussion on the security 
requirements, now the COVID-19 pandemic, and 
an increasing amount of disinformation regarding 
5G, fear regarding emissions… The invalidation of 
conspiracy theories and the avoidance spread of 
misinformation (e.g. the alleged link between 5G 
and COVID19) are major targets. 

It is extremely important to realize that 5G is about 
opportunities and enabler of other solutions, 
smarter and more sustainable. With worldwide 
5G revenues estimated at €225 billion in 2025, 5G 
is a key asset for Europe to compete in the global 
market. 

9  
Zdroj:  

5G Observatory,  
DG CONNECT,  

September 2020  
https://5gobservatory.

eu/observatory-over-
view/5g-scoreboards/
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V mnoha případech si veřejnost neuvědomuje, že 
existují pokyny pro omezení jejich vystavení elek-
tromagnetickým polím. BEREC proto pevně věří, že 
jedním z klíčových kroků by mělo být informování 
široké veřejnosti o stávajících mezinárodně uzná-
vaných pokynech. BEREC se domnívá, že přesné 
veřejné informace o nové technologii a její inter-
akci s EMF jsou klíčem k úspěšnému sociálnímu 
a společenskému přijetí sítí 5G.

Společný poziční dokument mezi Skupi-
nou pro politiku rádiového spektra (Radio 
Spectrum Policy Group – RSPG) a BEREC zdů-
razňuje existenci mezinárodních studií o účin-
cích EMF. BEREC zejména zdůrazňuje existenci 
pokynů vypracovaných Mezinárodní komisí pro 
ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), 
neziskovou organizací uznanou Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), která jedná 
nezávisle na jakékoli vládě a jejímž cílem je 
chránit lidské tělo před potenciálně škodlivými 
účinky expozice EMF. Společný dokument před-
stavuje předchůdce budoucí práce pro BEREC 
a uznává, že spolu s dalšími příslušnými orgány 
(zdraví, životní prostředí, radiační ochrana) je 
důležité zůstat otevřený slyšení a porozumění 
těmto obavám evropských občanů. BEREC 
bude v rámci svých pravomocí i nadále řešit 
potenciální překážky bezdrátového nasazení. 
V roce 2021 chce BEREC v rámci svého strate-
gického pilíře podpory plné konektivity pokra-
čovat v práci na tom, jak nejlépe komunikovat 
vědecky založené limity expozice EMF doporu-
čené odborníky.

Pokud jde o zavedení 5G, BEREC sestavil 5G 
radar, aby nastínil vývoj 5G podle očekávaného 
časového horizontu. To pomůže vnitrostátním 
regulačním orgánům stanovit prioritu regulač-
ních aspektů, které by mohly vyžadovat pozor-
nost. Klíčovým cílem je zajistit to, aby 5G sítě 
a služby byly dostupné včas. Tyto zaváděcí cíle 
jsou součástí cílů Gigabit 2025. BEREC bude 
i nadále podporovat zavádění 5G. Za účelem 
dosažení tohoto cíle si BEREC klade za cíl 
přijmout v roce 2021 průřezový přístup k regu-
lačním aspektům 5G, jako jsou pevná a mobilní 
konvergence, velkoobchodní přístup k sítím, 
(trvalý) roaming, sdílení sítí, realizace síťového 
segmentu a další vývoj související s trhem. Cílem 
tohoto postupu je implementace výše uvede-
ného radaru a podpora plné konektivity v Evropě 
předvídáním regulačních změn, které mohou být 
nutné k udržení kroku s inovacemi.10

In many cases, members of the public are una-
ware of the fact that there are guidelines in place 
to limit their exposure to EMF. BEREC therefore 
strongly believes that one of the key actions 
should be to make the general public aware of ex-
isting internationally accepted guidelines. BEREC 
considers that accurate public information on the 
new technology and its interplay with EMF, is key 
for the successful social and societal acceptance 
of 5G networks. 

In a joint position paper between RSPG and 
BEREC, the existence of International study 
reviews on EMF effects were emphasized. In 
particular, BEREC highlights the existence of 
guidelines produced by the International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP), a non-profit organization recognized by 
the World Health Organization (WHO) that acts 
independently of any government, and which are 
aimed to protect the human body against poten-
tially harmful effects of exposure to EMF. The 
joint paper represents a precursor to future work 
for BEREC, recognizing that, together with other 
competent authorities (health, environmental, 
radiation protection), it is important to remain 
open to hearing and understanding such concerns 
of European citizens. BEREC will, within its com-
petence, continue to address potential barriers 
to wireless deployments. In 2021, BEREC intends 
to continue to work on how best to communicate 
science-based EMF exposure limits recommended 
by experts, under its strategic pillar of promoting 
full connectivity. 

Regarding the rollout of 5G, BEREC drew up 5G 
radar to plot the 5G developments according to the 
anticipated time horizon. This will help the NRAs 
to prioritize the regulatory aspects that might need 
attention. A key objective is to ensure that 5G net-
works and services are available in a timely manner. 
These roll out objectives are part of the Gigabit 
2025 objectives. BEREC will continue to promote 
the roll-out of 5G. In order to achieve this objec-
tive, BEREC aims to adopt a transversal approach to 
the regulatory aspects of 5G in 2021, such as fixed/
mobile convergence, wholesale access to net-
works, (permanent) roaming, network sharing, the 
realization of network slicing, and other market – 
related developments. The aim of this exercise is 
to implement the above-mentioned radar and to 
promote full connectivity in Europe by anticipating 
regulatory changes that may be required to keep 
pace with innovation. 

10  
„Regulační orgány 
usnadní zavedení 5G“, 
uvedl předseda BEREC 
Dan Sjöblom během 
svého hlavního projevu 
na 5G Techritory Forum. 
Akce, 3. ročník 5G 
ekosystému regionu 
Baltského moře, který 
je považován za přední 
5G fórum v Evropě, se 
konal ve dnech 11. – 12. 
Listopadu 2020 online. 
Tématem letošního fóra 
byl první ročník 5G  
(pozn. ZV – rovněž 
účastník 5G Techritory 
Forum).
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Předchozí otázka se týká otázky tak-
zvané „digitální suverenity“: Odkazuje 
na schopnost Evropy jednat v digi-
tálním světě nezávisle a měla by být 
chápána jak z hlediska ochranných 
mechanismů, tak z hlediska ofenzív-
ních nástrojů na podporu digitálních 
inovací (včetně spolupráce se spo-
lečnostmi mimo EU). Setkal jsem se 
s docela odlišnými pohledy na tuto 
problematiku – od velkého nadšení až 
po jistě kontroverzní tvrzení, že – pro-
miňte – „myšlenka ‚evropské digitální 
suverenity‘ je neopodstatněná, pokud 
to neznamená dát monopol konkrétní 
společnosti nebo entitě“.

Jaká je role a místo BEREC v této nesmírně důleži-
té, klíčové, politické prioritě?

A také – s odkazem na evropskou digitální suvere-
nitu… Jak suverénní je EU?

To je pro mě velmi obtížná otázka, na kterou musím 
odpovědět. Na politické úrovni vidíme, že nyní je 
obzvláště vhodná doba, aby EU přijala opatření k posí-
lení svého průmyslového trhu a zajistila, že budeme 
méně závislí na jiných kontinentech, zejména ve 
strategických odvětvích. Tento přístup je veden sna-
hou zlepšit naši evropskou digitální odolnost, chránit 
podniky, občany, vlády (průmyslový výzkum, duševní 
vlastnictví, volby, demokratické instituce…).

The previous question relates to the 
issue of the so-called 'digital sover-
eignty': It refers to Europe's ability to 
act independently in the digital world 
and should be understood in terms of 
both protective mechanisms and offen-
sive tools to foster digital innovation 
(including in cooperation with non-EU 
companies). But I have encountered 
quite different views on the issue – 
from a great enthusiasm to a certainly 
controversial claim that – do forgive 
me – “the idea of 'European Digital 
Sovereignty' is unfounded, unless it 
means giving a monopoly to a specific 
company and/or entity”. 

What is the role and place of BEREC in this hugely 
important key political priority?

And also – with reference to the European Digital 
Sovereignty... How sovereign is the EU?

That's a very difficult question for me to answer. 
On a political level, we see that now is a particular-
ly pertinent time for the EU to be taking up meas-
ures to bolster its industrial market and ensure 
we become less dependent on other continents, 
especially in strategic sectors. That approach is 
driven by wanting to improve our European digital 
resilience, to protect businesses, citizens, govern-
ments (industrial research, intellectual property, 

V.

Obr. 1 
Jednací sál  
BEREC
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Z našeho pohledu, jako regulátoři chceme zajistit 
konkurenci a aby konkurence fungovala dobře, měli 
bychom být opatrní, abychom zachovali konku-
renci v celém hodnotovém řetězci sítí a služeb 
elektronických komunikací.

Jako regulační orgány bychom měli zachovat chlad-
nou hlavu. Dáváme si pozor na to, abychom jedné 
společnosti uložili cílená omezení (Evropa není 
typem kontinentu, který by vylučoval nebo připra-
voval vyloučení určitého podniku nebo společnosti 
z trhu zavedením cílených omezení, na základě 
vnitřního pocitu nebo jen šikany společnosti; jsme 
otevřená ekonomika, která dodržuje kromě jiného 
obchodní pravidla stanovená ve WTO.). Jsme ote-
vřená ekonomika. Pokud uložíte nějaká omezení, 
potřebujete stoprocentní jistotu, že regulační 
opatření jsou oprávněna.

Členské státy EU silně upřednostňují evropský pří-
stup, pokud jde o to, zda podniknout či nepřijmout 
další opatření na ochranu naší kritické síťové 
infrastruktury.

elections, democratic institutions…).

From our perspective, as regulators, we want to 
ensure competition and in order to competition 
to work well, we should be carefull to preserve 
competition in the entire value chain of electronic 
communications networks and services. 

As regulators, we should keep our head cool. We 
are wary to impose targeted restrictions on one 
company (Europe is not the kind of continent that 
would exclude or deprive a certain business or 
company from the market by imposing targeted 
restrictions based on a feeling or just to bully 
a company; we are an open economy that respect 
the trade rules established in WTO, amongst 
others.). We are an open economy. If you impose 
any restrictions, you need 100% certainty that the 
regulatory actions are justified.

EU Member States have a strong preference for 
a European approach on whether or not to take 
further steps in order to protect our critical net-
work infrastructure.

VI.
Obecně se uznává, že vliv techno-
logických společností působících 
mimo EU se stal pro tvůrce politik 
EU znepokojením, zejména pokud jde 
o jejich dopad na datovou ekonomiku 
a inovační potenciál EU, na soukromí 
a ochranu údajů v EU a na zřízení bez-
pečného a bezrizikového digitálního 
prostředí. 

Podporuje BEREC tento obecný trend a považuje 
jej za jeden z nástrojů rychlého a úplného zota-
vení po pandemii koronaviru, která v roce 2020 
zasáhla EU?

Obecně považujeme hospodářskou soutěž na trhu 
za důležitou. V posledních letech se však prokázalo 
to, že některé z větších technologických společ-
ností se staly správci přístupu do digitálního světa 
s obrovskou mocí nad našimi životy. Jak výkonná 
viceprezidentka Vestager11 často zdůrazňovala, 
mohou ovlivňovat nejen naše chování, naše příle-
žitosti, ale také naši demokracii tím, že budou řídit 
naše volby nebo politické debaty.

Dalším aspektem, na který Evropská komise pou-
kazuje, je to, že nikoli vždy existují zaručené rovné 
podmínky, pokud jde o vstup na trh, a podmínky, 
které se vztahují na určité společnosti ze zemí 
mimo EU.

It is generally recognized that the 
influence of non-EU tech companies 
has become a concern for EU poli-
cy-makers, especially with regard to 
their impact on the EU's data economy 
and innovation potential, on EU privacy 
and data protection and on the estab-
lishment of a secure and safe digital 
environment. 

Does BEREC support this general trend and sees it 
as one of the tools for rapid and complete recov-
ery after the coronavirus pandemic which hit the 
EU in 2020?

As a general principle, we deem competition on the 
market is important. However, what has become 
clear over the past years is that some of the larger 
tech companies have become gatekeepers, with 
enormous power over our lives. As Executive 
Vice-President Vestager has often pointed out, 
they can influence not only our behaviour, our 
opportunities but also our democracy, by guiding 
our elections or political debates. 

Another aspect that the European Commission 
has pointed out, is that there is not always a guar-
anteed level playing field regarding market entry 
and the conditions that apply to certain non-EU 
companies. 

11 
Výkonná místopředsed-
kyně Evropské komise 
pro oblast – Evropa 
připravená na digitální 
věk Margrethe Vestager 
(pozn. ZV).
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Technologické společnosti v EU by měly být 
schopny konkurovat společnostem ze zemí mimo 
EU. První součástí odpovědi by mohl být jednotný 
digitální trh. Kromě toho by Evropa a digitální inici-
ativy měly být vhodně podporovány kromě jiného 
prostřednictvím financování při budování center 
digitálních inovací.

EU tech companies should be able to compete 
with non EU companies. A digital single market 
could be the first part of an answer. Besides, digital 
and industrial initiatives should be appropriately 
supported by Europe, among other by fundings, by 
building Digital Innovation Hubs.

VII.
12 

Sdružení evropských 
regulačních orgánů 

v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) 

a Evropská komise vydali 
19. března 2020 společné 

prohlášení v souvislosti 
se zvýšenými nároky 

na připojení k internetu 
kvůli pandemii Covid-19 

s ohledem na pravidla 
síťové neutrality: viz 
https://www.ctu.cz/

tiskova-zprava-spolecne-
-prohlaseni-berec-ek-

-k-sitove-neutralite-v-
-aktualni-krizove-situaci.

Irský komisař pro komunikaci Jeremy 
Godfrey nedávno napsal, že „někteří 
američtí komentátoři tvrdí, že internet 
v Evropě je pod větším napětím COVID-
19 kvůli pravidlům síťové neutrality“, 
a dospěl k závěru, „že to je špatně“. 

Jak to hodnotíte, a to také v kontextu společného 
prohlášení Evropské komise a BEREC a nařízení EU 
o „síťové neutralitě“? 12

Jsou evropské elektronické komunikace dostateč-
ně robustní a spolehlivé, aby mohly i nadále hrát 
svoji roli v kritických dobách globální pandemie, 
jejichž vývoj je obtížné předvídat?

Stručně řečeno, moje odpověď je „ano, samo-
zřejmě“. Kapacita jednotlivých sítí, které tvoří 
Internet, se volí podle technických pravidel. Jako 
preventivní opatření obvykle vyžadují dvojnásob-
nou kapacitu průměrné špičkové poptávky. To 
znamená, že v sítích se mohou vyskytnout špičky, 
například když vychází populární online hra. 
Pravidla síťové neutrality na těchto preventivních 
opatřeních nic nezmění.

Pandemie COVID-19 zvýšila hlavně denní 
používání Internetu prostřednictvím videoho-
vorů a streamování. Dopad na večerní vrchol 
byl méně dramatický. Vzhledem k již existující 
nadmořské výšce a hbitosti provozovatelů sítí 
přidávat další kapacitu (např. spektrum) tam, 
kde a kdy je to nutné, si sítě v Evropě poradily 
dobře a nadále poskytovaly telework a e-lear-
ningové služby. A zaznamenal jsem, že v USA 
poskytla komise FCC další spektrum na podporu 
zvýšeného využívání širokopásmového připojení, 
zatímco v Evropě se to obecně neuplatňovalo. 
Prostor pro překonání špiček se nicméně snížil 
a požadavek Evropy na omezení šířky pásma 
streamingu je třeba chápat jako další preventivní 
opatření zaměřené na zachování co největšího 
prostoru nad hlavou. Není to známka hrozícího 
selhání. Mezitím již byla dávno zrušena omezení 
šířky pásma, aniž by to mělo negativní dopad na 
stabilitu sítí.

Irish Communications Commissioner 
Jeremy Godfrey recently wrote that 
“some US commentators claimed 
that the internet in Europe was under 
greater COVID-19 strain because of net 
neutrality rules” and concluded that it 
was wrong. 

How do you rate it, also in context of the EC and 
BEREC Joint Statement and of EU “Net Neutrality” 
Regulation?

Are European electronic communications robust 
and reliable enough to continue to play their part 
in the critical times of a global pandemic, whose 
development is difficult to predict?

In short, my answer is “yes, of course”. The capac-
ity of the individual networks that make up the 
Internet is chosen according to engineering rules. 
As a precaution, these typically require the double 
capacity of average peak demand. This means 
that the networks can accommodate spikes, such 
as when a popular online game is released. Net 
neutrality rules don’t make any difference to these 
precautionary measures. 

The COVID-19 pandemic has mainly increased 
Internet daytime usage through video calls and 
streaming. The impact on the evening peak was 
less dramatic. Because of pre-existing headroom 
and the agility of network operators to add extra 
(e.g. spectrum) capacity, where and when needed, 
networks in Europe have coped well, continuing to 
provide telework and e-learning services. And I not-
ed that in the US, the FCC has granted additional 
spectrum to support increased broadband usage, 
whereas in Europe this was generally not applied. 
But nevertheless, the headroom to cope with 
spikes has reduced and Europe’s request to limit 
streaming bandwidth must be seen as an additional 
precaution aiming to conserve as much headroom 
as possible. Not as a sign of imminent failure. 
Meanwhile the bandwidth limitations have already 
long been lifted without any negative impact on 
the networks stability. 
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Na závěr – v nedávném společném 
dokumentu BEREC a RSPG uvádějí, že 
„přesné veřejné informace o nové tech-
nologii a její interakci s elektromag-
netickými poli (EMF) jsou také klíčem 
k úspěšnému přijetí sítě 5G“. 

Jelikož komerční spuštění 5G již v mnoha člen-
ských státech začalo, na co bude BEREC v této 
souvislosti klást největší důraz?

Stane se vývoj technologického standardu 5G 
pro mobilní sítě skutečně „změnou hracího pole 
evropského hospodářství a společnosti“?

Odkazuji na odpověď na otázku IV.

Pokud tomu tak není, klíčovým politickým cílem je 
zajistit, aby byly velmi vysokokapacitní sítě a služby 
5G dostupné včas a v souladu s evropskými hod-
notami a zájmy (bezpečnost, ochrana koncového 
uživatele, výzvy v oblasti životního prostředí atd.).

Očekává se, že 5G vytvoří ekosystém pro tech-
nické a obchodní inovace zahrnující vertikální 
trhy a širokou škálu digitálních služeb, jako je 
internet věcí a pevný bezdrátový přístup. Jako 
takový bude 5G základním kamenem digitální 
konektivity a hlavní hnací silou ekonomického 
růstu. Aby bylo zajištěno, že k tomuto vývoji 
může dojít, musí být zaveden také vhodný regu-
lační rámec, např. regulace spektra, regulace 
přístupu k zajištění přístupu na stránky, sdílení 
infrastruktury atd.

Finally, in a recent joint paper, BEREC 
and RSPG state that “accurate public 
information on the new technology 
and its interplay with electromagnetic 
fields (EMF) is also key for the success-
ful acceptance of 5G network“. 

Since the commercial launch of 5G has already 
started in many Member States, what will BEREC 
put most emphasis on in this context?

Will the development of the 5G technology 
standard for cellular networks really become 
a “game changer for the European economy and 
society“?

See answer on IV. above. 

A, if not, the key policy objective is to ensure that 
very high capacity networks and 5G services are 
available in a timely manner and in line with Euro-
pean values and interests (security, protection of 
the end-user, environmental challenges, etc.).

5G is expected to create an ecosystem for technical 
and business innovation involving vertical markets 
and a broad range of digital services, such as Internet 
of things and fixed wireless access. As such, 5G will 
be the cornerstone for digital connectivity and a ma-
jor driver of economic growth. In order to ensure 
these developments can take place, an appropriate 
regulatory framework needs to be in place as well, 
e.g. spectrum regulation, access regulation to ensure 
access to sites, infrastructure sharing, etc.

VIII.

Exkluzívní rozhovor s předsedou BEREC na rok 2021 
Michelem Van Bellinghenem  
pro NEXT GENERATI@N Telekomunikace zajistil,  
připravil a dodatečnými poznámkami doplnil  
Zdeněk Vaníček.

An exclusive interview with BEREC Chairman for 2021  
Michel Van Bellinghen  
for NEXT GENERATI@N Telekomunikace was arranged,  
prepared and supplemented by additional remarks  
by Zdeněk Vaníček.
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Kdy a proč vznikla myšlenka se věnovat systémům pro 
evidenci sítí?

Tak to už je hodně dávno a taky poměrně nedávno, jak se 
to vezme. Na začátku devadesátých let jsme byli firma, 
která definovala jistým způsobem trh s provozně technic-
kými informačními systémy tehdy na bázi GIS. Dá se říct, 
že jsme těm GIS systémům dávali vyšší přidanou hodnotu 
a posouvali je do business-critical sféry podniků. Pro nás 
to nebyly nikdy jen mapy a grafická technická dokumen-
tace. Snažili jsme se i tehdy jít do procesní roviny potřeby 
zákazníka a vyvíjeli aplikace pro podporu provozu na bázi 
grafických informačních systémů, sáhli jsem si i na svět real-
-time aplikací a začali spojovat GIS a jeho aplikace například 
s dispečinky. Pak od půlky 90 let jsme se začali věnovat čím 
dál tím víc telekomunikacím na úkor utilit a pak přišla ta 
poměrně nedávná doba. Zhruba před 8 lety jsme ale narazili 
na jiný problém, do té doby jsme byli partneři významných 
světových dodavatelů software a najednou, jak už to bývá 
s velkými korporacemi, se rychlost vývoje jejich produktů 
nepotkávala s obrovskou akcelerací technologií a nových 
procesů v telekomunikacích. A stáli jsme u nové výzvy: 
Vyvinout vlastní nový moderní produkt, který ty dosavadní 
lídry trhu nahradí. Rozhodli jsme si udělat analýzu, co nový 
produkt musí umět a na to postavit očekávaný obchodní 
úspěch. Šli jsme osvědčenou cestou, při poznání toho, co 
konkurence (tehdy to konkurence ještě nebyla) neumí. 
Z této analýzy přání zákazníků jsme postavili specifikaci 
našeho nového produktu. Musím říct, že jsme měli opravdu 
párkrát štěstí, stáli při nás naši skvělí zaměstnanci a taky 
naši fantastičtí zákazníci, tam jsme se hodně učili a snažili 
se jim vyhovět. Tak takto vznikl produkt CROSS. Takže na 

otázku, kdy a jak ještě jednou, je to de fakto 25 let projekto-
vých a business poznatků vedoucích k tomu, co dnes děláme 
naplno a posouváme prostřednictvím partnerů do celého 
světa. CROSS je dnes etablovaný produkt v oblasti Network 
Intelligence Systems a nadále jej rozvíjíme podle potřeb 
nejdynamičtějšího segmentu průmyslu – telekomunikací. 

Pak ale následoval další krok, produkt jsme měli vyvinutý, 
nasazený u pár zákazníků a my jsme chtěli víc, dostat jej na 
světové trhy. Proto jsme z naší firmy oddělili produkt a zalo-
žili startup – společnost CROSS Network Intelligence (CNI). 
Takže jsme nejen oddělili produkt od mateřské firmy, ale 
přibrali společníky (architekta řešení Karla Hodaně a nyněj-
šího CEO Jana Ulče) . Firmu jsme otevřeli investorům, ti se 
rychle připojili a dnes je CNI pevná firma jak po produktově-
-technologické linii, tak i v majetkové struktuře. Jedna věc je 
třeba vypíchnout, příchodem Jana Ulče se CNI stala mezi-
národní firmou, v managementu dnes jsou Angličané, Češi, 
Izraelci a nebýt Covid doby, jsme už letos etablovaní i v USA. 
Takže to je další cíl.

Kolik máte dnes zákazníků a ve kterých zemích se vám daří.

Na počet zákazníků je složitá odpověď, je jich dost a taky 
málo, podle toho z jaké strany se na to díváme. Dost je 
jich na to, jak krátkou dobu CNI funguje jako samostatná 
firma s odpovědností za vývoj produktu, jeho produkt line 
a zázemí produktové firmy jak je zvykem. Je to malá fab-
rika se vším všudy, ale to zná každý, kdo podobnou firmu 
vlastní, nebo řídí. V čem jsme jiní, než jsme bývali jako tra-
diční firma je, že náš technický i obchodní tým je nezávislý 

CROSS, systém pro podporu řízení 
sítě který míří do světa!

Otázky kladl Svatoslav Novák

 Pražský tým CNI
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na lokaci a jsme vlastně on-line všichni na dálku 
spolu. Vývoj má stále základnu v Ostravě, část 
je v Praze, kde sídlí vedení firmy, a obchodní tým 
je rozmístěn po celém světě, ti s námi být fyzicky 
nemusí. Tou on-line koncepcí šetříme náklady 
a taky hodně času. K nemalé povinnosti CNI patří 
i prodej a vybudování partnerské sítě, a to jsme 
začali realizovat poměrně nedávno – po vstupu 
investorů před 3 lety. Takže dnes máme přibližně 
20 telekomunikačních zákazníků od typu Tier 1 
(národní operátoři) po Tier 2 (regionální operá-
toři) a dnes i telekomy nové generace – SD WAN 
Carrier. Ty čím dál více, protože potřeba auto-
matizace procesů při zřizování služby je jen jedna 
z mnoha výhod, který náš systém zákazníkovi při-
náší. Taky se nám otevírají trhy s business příleži-
tostí při splitu operátorů – rozdělení (unbundling) 
na obchodní a síťovou infrastrukturu. To je přesně 
místo, kde otevřený Network Intelligence systém 
má své místo.

Takže odpověď, ke dnešku kolem 20 zákazníků 
a trend je rostoucí, každý rok se nám doposud daří 
více než 100 % nárůst tržeb.

K druhé části, k lokaci a zemím. Tradičně, začali 
jsme v Česku, tady jsme doma a myslím, že 
úspěšní a známí, nedílnou součástí teritoria je 
i historicky Slovensko. Máme dobré partnery 
a naše síť v celém světě roste, roste i s úspěchy 
CROSS, ale tak to bývá. Daří se nám v Dánsku, 
Polsku, Skandinávii, Pobaltí, postupně proni-
káme i do zemí původní EU a mimo Evropu, to 
je naše obchodní priorita. Máme od letoška 
i prvního zákazníka v Africe, právě z oblasti SD 
WAN. Letos nás ale stejně jako celý svět potkal 
Covid a ukázalo se, že i tak složitý projekt jako 
je implementace Network Inventory se dá 
zvládnou on-line a to bez jediné přímé návštěvy 

u zákazníka. Podařilo se nám projekt dodat, to 
znamená instalovat a zmigrovat legacy systémy 
na dálku během 6 měsíců! Za mě neuvěřitelná 
věc a úspěch potvrzující kvalitu CROSS a týmu, 
který jej dodával. Ale o tomto více Honza, který 
projekt dokonce na dálku obchodně získal, ale 
i on-line podepsal smlouvu v Bahrajnu.

Jaký je váš poslední významný úlovek….

Poslední je v Česku PRE a v cizině AFR-IX, ale 
největší letošní zákazník je BNET. V Bahrainu došlo 
v roce 2019 k rozhodnutí rozdělit majoritniho ope-
rátora Batelco do dvou entit: retailového operátora 
se stejným jménem tj Batelco a správce infrastruk-
tury BNET (podobně jako se před časem rozdělila 
O2 v České republice na O2 a CETIN).

CROSS Network Intelligence díky partnerovi Bea-
ringpoint dostal šanci se podílet na novém BSS/OSS 
řešení pro BNET. Cílem v OSS oblasti bylo s BNE-
Tem a Bearingpointem vymyslet a vybudovat od 
základu OSS/BSS řešení, podporující automatické 
zřizování služeb pro ostatní operátory působící na 
tamním trhu.

Mezi hlavní výzvy tohoto projektu patřilo
•  nemožnost spolupracovat On-site díky pande-

mii Covidu, tudíž jsme celý projekt s výjimkou 
počáteční konzultace museli komplet dodávat 
vzdáleně (včetně podpisu smlouvy)

•  rozdílné společenské konvence + probíhající oddě-
lování firem

•  neexistence validní dokumentace existujících 
sítí, kterou bylo potřeba defacto zrekonstruovat 
v CROSSu z původních zdrojů, propojit a vyčistit

•  časový tlak, kdy Bahrajnský regulátor stanovil 
termín, kdy musel projekt běžet

CROSS 
Network 

Intelligence 
díky partnerovi 

Bearingpoint 
dostal šanci 

se podílet na 
novém BSS/

OSS řešení pro 
BNET.

Obr. 1  
CROSS-průběh sítě 

on-line
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Projekt se nám podařilo dodat začátkem září 2020, 
tj. necelých deset měsíců po prvním kontaktu se 
zákazníkem a šest měsíců po podpisu smlouvy. Sys-
tém je provozován v místních cloudových službách 
Amazonu (AWS) a je od září v provozu. 

Zjistili jste, že do vašeho systému CROSS můžete 
vkládat další funkcionality, které usnadní přípra-
vu investiční výstavby, efektivněji zajistí údržbu 
sítí, atd. připravujete něco dalšího?

Ano, letos jsme rozšířili náš technický tým na 
dvojnásobek a otevřeli novou kancelář v Brně, 
protože množství požadavků na nové funkcionality 
neustále roste. Také měníme způsob vývoje a pro-
vozování aplikací jako moduly, které spolu komu-
nikují prostřednictvím API, takzvané microservices. 
Ty jsou snadnější na údržbu, protože jsou na sobě 
nezávislé a změna v jednom modulu se neprojeví 
v ostatních částech. Tyto aplikace se svými knihov-
nami a konfiguračními soubory jsou izolovány v tzv. 
kontejnerech, které zajišťují, že aplikace mohou 
být spuštěny v jakémkoliv prostředí. Další výho-
dou je, že tento způsob vývoje může být snadněji 
outsourcován.

Jak vůbec jde z tak poměrně původně statického 
oboru ICT – technické dokumentace sítě – dostat 
tolik technických a obchodních příležitostí?

On to není tak úplně statický obor, nikdy vlastně, 
když pominu podobně zaměřené systémy na 
technologii CAD, nebyl. Byla to vždy nějaká mapa 
prostoru a v ní prvky sítě. A to je to kouzlo Network 
Intelligence ve slova smyslu. Můžeme zjišťovat, 
analyzovat a řídit prvky sítě v jedné databázi, a to 
bez rozlišení mezi infrastrukturou a prodávanou 

službou. To je přece velká výzva, ale k tomu jsme 
museli stvořit CROSS a jeho unikátnost v bezešvé 
databázi prvků sítě, jejich geografické lokaci a jejich 
návaznostmi na logiku i fyziku sítě a na služby, 
které v ní operátor provozuje. Tím vzniká unikátní 
jedno místo pravdy, Single Point of Truth, kde se 
také propojí informace o nákladech na výstavbu 
a provozování sítě s příjmy, které operátor za služby 
inkasuje.

Jakmile začíná tato znalost a máme v ní i prostor, 
otevírají se dveře do prostoru business souvisejí-
cího s provozem a podstatou telekomu – prodávat 
rychle a kvalitně, efektivně plánovat síť, optimali-
zovat provoz a zvyšovat zisk!

V dnešní době, kdy i stát pokročil v digitalizaci 
a základní registry jsou čím dál víc k dispozici 
ať zdarma, nebo jako placená služba, můžeme 
pomocí API ke CROSSu tyhle služby připojovat 
a vytvářet opravdu provozně zajímavé aplikace 
nad aktuálními daty. Tak například umíme při 
procesu výstavby optiky zcela automatizovat dříve 
velmi složitou problematiku zřízení a udržování 
věcných břemen v reálném čase na jedno kliknutí, 
nebo se podívat do cenové mapy a mapy pláno-
vané výstavby a naplánovat budoucí výstavbu 
sítě. Každý do se pohybuje ve výstavbě sítí ví, jak 
může znepříjemnit život jedna exekuce na parcelu, 
a i toto riziko už umíme v našich aplikacích elimi-
novat tím, že se tom automaticky dozvíme hned, 
jakmile vznikne. Ale to jsou detaily aplikace, mohli 
bychom si povídat dlouho😊.

Další, nativní funkcionality (CROSS má deset 
základních domén funkčnosti) jako jsou dvě v pro-
vozu telekomu jedny z nejpodstatnějších funkcí 
nad sítí v případě poruchy nebo provozní havá-
rie – SIA (service impact analysis) a RIA (resource 

Obr. 2 
CROSS – plánování 
optiky

Letos jsme 
rozšířili náš 
technický tým 
na dvojnásobek 
a otevřeli 
novou kancelář 
v Brně.
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impact analysis) provádíme opravdu v režimu 
zero touch... To vše díky unikátnosti architektury 
systému. Samozřejmě, jak jsem říkal, já považuji 
telekomunikace za jednu z nejvíce se technologicky 
rozvíjejících odvětví průmyslu, Kdo dneska může 
říct, kde začíná IT a kde končí ICT? Smazal se rozdíl 
mezi fyzickou vrstvou a logickou vrstvou, samo-
zřejmě virtuálně a tady jsem u toho, kam míříme 
další vývoj CROSS, do Cloud, do Virtualizace, 
umělé inteligence, do BI, do aplikací k security sítě, 
do automatizace vývoje a API, zkrátka, okolo svět 
nespí, přichází nové technologie a my musíme, pro-
tože přece jen základ je v dokumentaci sítě tenhle 
vývoj sledovat a v mnohém, protože jsme software 
firma i předvídat a být připraveni.

Takže ještě je otázka k v uvozovkách nudné doku-
mentaci sítě?😊 Ne, za nás je to obrovské interdisci-
plinární dobrodružství, nekonečná řada nápadů jak 
procesy hlídat, vylepšovat a zákazníkovi dát pevnou 
pravdu o síti. Ten pak může rozhodovat o svých 
business záměrech s tím, že ví, ta síť tady je, znám 
její náklady a znám i kritické cesty v každé chvíli. 
Já skoro závidím někomu, kdo má takovou znalost 
o svém podniku ☺.

Mohou využívat alternativní provozovatelé 
sítí systém CROSS nebo je to pro ně finančně 
nedostupné?

Ano mohou, náš systém pro ně není finančně 
náročný protože náklady většinou rostou až v situa-

cích kdy je třeba konsolidovat větší počet historic-
kých zdrojů dat, různých dílčích systémů a živých 
dat ze sítě do jedné datové báze, kde všechna data 
nejdřív musíme propojit a vyčistit. Alternativní ope-
rátoři často začínají na zelené louce s novými daty 
a CROSS jim umožní – většinou v tandemu s něja-
kým BSS systémem od jednoho z našich partnerů – 
efektivně rozjet byznys. Dobrým příkladem je nový 
telekom Nexera v Polsku, který před nedávnem 
dostal mezinárodní Global Carrier Award 2020 za 
nejlepší nasazení OSS/BSS do provozu.

V České republice pro tyto integrace zase spolu-
pracujeme s místním dodavatelem BSS, se kterým 
realizujeme toto spojení do komplexní dodávky 
OSS/BSS a musím říct, že zákazníci jsou spokojeni 
s takto komplexním řešením.

Poslední dobou se také stále více setkáváme 
s novými operátory, jejichž cílem je zprostřed-
kovat a zjednodušit konektivitu mezi regiony 
a propojit datová centra pro lokální telekomy, 
poskytovatele cloudových služeb nebo pro velké 
společnosti. Jeden takový projekt právě vzniká 
na středním východě, jiný příklad je náš zákaz-
ník AFR-IX který z Barcelony provozuje internet 
a datové služby v padesáti zemích v Africe, tj. 
prakticky na celém kontinentu, propojením 
místních optických sítí přes MPLS. V obou 
případech je cílem maximálně automatizovat 
provoz a provozovat služby s minimálním počtem 
zaměstnanců. 

Na otázky odpovídali

Martin Staněk
Zakladatel CROSS Network Intelligece
a CEO SYKORA DATA CENTER
Martin Staněk absolvoval VŠB a dlouhá léta vedl SYKORA 
GROUP, poté byl CEO Tieto-Enator CZ a od roku 2005 vede 
SDC, je zakladatelem a spoluvlastníkem CROSS Network 
Intelligence, kde působí v dozorčí radě společnosti.

Jan Ulč
CEO CROSS Network Intelligence
Jan Ulč studoval v Holandsku a USA, z jeho bohaté kariéry:
CEO Intergraph Austria a CEE, CEO Smallworld Benelux,  
GE Energy Business Development CEE.
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konektivitu 
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Pohled na aukci a její výsledky oproštěný o debatu o bájném čtvrtém 
operátorovi.

Po mnoha vzrušených diskusích skončila v polovině listo-
padu aukce tzv. „5G kmitočtů“ nakonec poměrně rychle 
a bez jakýchkoli extravagancí. Mnozí jistě pamatují 4G aukci 
z přelomu let 2012 a 2013, která nakonec byla zastavena 
a zrušena. Tedy nyní proběhla aukce nakonec hladce. 
Všechno nabízené spektrum bylo přiděleno a výnos do stát-
ního rozpočtu je lehce nad nastaveným očekáváním (okolo 
5,6 mld. Kč). Tedy ani pod ním, ani výrazně nad ním. 

V tomto všem je potřeba ocenit dobrou práci Českého 
telekomunikačního úřadu při nastavování parametrů tohoto 
výběrového řízení. Historie ukazuje, že mnohdy se nepodaří 
získat zájemce pro celé nabízené spektrum a využít příleži-
tostí s tím spojených. I opakovaná česká 4G aukce v roce 
2013 nenašla zájemce pro některá nabízená frekvenční 
pásma. A přes velké množství spektra, které bylo tehdy 
nabízeno, nevyužila ani druhá verze aukce z roku 2013 
příležitost přivést velkého infrastrukturního hráče. Právě 
dostatek spektra byl klíčem k tomu, aby velký hráč mohl na 
trh vstoupit jako infrastrukturní operátor. 

Samostatnou kapitolou je pak výnos aukce. Když pominu 
výše uvedený český příklad z počátku roku 2013, tak 
můžeme nalézt mnoho aukcí, které neproběhly optimálně. 

Už i v učebnicích ekonomie najdeme jako příklad „prokletí 
vítěze“ příliš vysoké ceny licencí vysoutěžené v rámci 3G 
aukcí v mnoha zemích v prvních letech po roce 2000. Jistě 
i to byl jeden z důvodů pomalých investic do 3G. O „pro-
kletí vítěze“ se nicméně hovoří také v Itálii po loňské aukci, 
která v souhrnu stála místní operátory 6,5 miliardy EUR 
a šťastné tam je z tohoto výsledku asi jen ministerstvo 
financí. Pro trh a zejména pro zákazníky to není dobrá 
zpráva a rozvoj investic do nových sítí v Itálii bude zajímavé 
sledovat. Také v Německu fiskální výnos „5G aukce“ pře-
kročil 6,5 mld. EUR a i přes to, že Německo je o něco větší 
než Itálie, tak pro mnohé zúčastněné hráče zanechala i tam 
aukce pocity hořkosti a poloprázdnou investiční peněženku.

Německo je však zajímavé i z jiného pohledu – tamní 
rozhodnutí vyčlenit 100 MHz z pásma 3,4–3,8 MHz pro 
průmyslové využití vyvolalo velké debaty a kontroverze. 
Operátoři namítají, že omezení nabídky spektra bylo 
mimo jiné důvodem pro vysoké ceny vydražených přídělů 
(a v tom mají asi díl pravdy). Nicméně zdá se, že o frekvence 
vyhrazené pro privátní průmyslové sítě je zájem. Ke dni 
24. listopadu 2020 oznámila německá Bundesnetzagentur 
(BNetzA), že obdržela již 93 žádostí, které už vyústily v 88 
přidělených oprávnění. Zájem je tedy velký a ukazuje se, 

Česká 5G aukce udává směr

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace
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že 5G je opravdu tématem v průmyslu i v dalších 
vertikálách.

V tomto ohledu je potřeba také ocenit českou 
aukci, která ve verzi roku 2020 přinesla znatelný 
posun správným směrem pro digitální transformaci 
české ekonomiky. Tedy vyhrazení pro průmysl, 
nicméně ve formě, která zároveň nezpůsobila 
předražení kmitočtů. Možnost dynamického při-
dělování oprávnění pro privátní „kampusové“ sítě 
je významným posunem oproti verzi z roku 2019 
a věřím, že pomůže efektivnější digitalizaci českého 
průmyslu.

Zájem průmyslu v České republice o využití těchto 
frekvencí vnímáme značný a řešíme jej také 
v pracovní skupině 5G Aliance pro průmysl. Využití 
5G formou dedikovaných sítí je naší prioritou už 
v rámci v lednu vládou schválené 5G strategie 
a je to jedním z důvodů, proč byla vytvořena 5G 
Aliance jako platforma sdružující klíčové stakehlo-
dery pro rozvoj 5G sítí v širokém slova smyslu. 
Tedy nejen operátoři, ale i zástupci podnikatel-
ských asociací, municipalit, výzkumných organizací 
a samozřejmě státní instituce včetně MPO, ČTÚ 
či NÚKIB. V rámci 5G Aliance jsme vytvořili 5 pra-
covních skupin k 5 klíčovým oblastem, kterým se 
platforma nyní prioritně věnuje. Jde právě zejména 
o průmysl – jsme velice průmyslová země a digi-
tální transformace ekonomiky je pro nás prioritou. 
Konkrétně jde například o podporu Průmyslu 
4.0, chytrých průmyslových zón či průmyslového 
výzkumu v této oblasti. A další priority 5G Aliance 
pak pokrývají rozvoj chytrých měst, bezpečnost 
sítí, boj proti dezinformacím, či dopravní koridory. 
Jsem rád, že rovněž v některých tzv. „5G městech“, 
která zvítězila v soutěži MPO a MMR, se také 
takováto řešení pilotují či připravují. A výsledkem 
aukce je, že jsou dokonce dva operátoři, kteří mají 
závazek poskytovat spektrum průmyslu v celém 
svém vysoutěženém přídělu v pásmu nad 3,4 GHz. 
A to O2 a CentroNet.

Argumenty ukazující na potřebnost podpory pri-
vátních sítí, zejména pro urychlení digitální trans-
formace průmyslu, jsme s Daliborem Vavruškou 
uváděli už v naší červnové publikaci How to appro-
ach 5G policies a těší mě, že ČTÚ touto cestou šlo. 
V oné zmíněné publikaci jsme také popisovali, jaké 
další trendy na telekomunikačním trhu vidíme a že 
není vhodné přemýšlet v dnešní době o budouc-
nosti telekomunikačního (a digitálního) sektoru 
optikou doby, kdy vládly 2G či 3G sítě.

Především, svět telekomunikací jde jednoznačně 
směrem k posílení strukturální separace. To je dle 
mého trend nevyhnutelný a v kombinaci s posí-
leným sdílením sítí, které je též nevyhnutelné 

s příchodem sítí 5G, se desítky let starý koncept 
klasického telekomunikačního operátora začíná 
měnit. Regulovaný přístup do infrastruktury za 
odůvodněnou cenu postavenou na nákladech 
a relevantní marži je směr, kterým se udává 
postupně i regulace. Otázkou je, zda někdy dojde 
až k plné separaci a regulaci po vzoru jiných 
síťových odvětví (železnice, energetika), ale trend 
je zřejmý. Tento trend je výhodný pro zákazníka – 
umožní vyšší konkurenci na úrovni služeb, větší 
soutěž v oblasti cen, ale i vyšší míru inovací a další 
benefity. Musí se mu přizpůsobit i regulace, která 
musí vnímat potřebu citlivého přístupu k podpoře 
sdílení sítí a také přístupu k infrastruktuře.

Považuji za nesmírný posun fakt, že ČTÚ připravilo 
kvalitní nákladově založený model pro národní 
roaming a zejména, že přistoupilo k možnosti 
jeho využití i pro menší hráče, kteří právě mohou 
přinést na trh novou dynamiku i služby – pro 
rezidentní i firemní sektor. V době, kdy se i na 
evropské úrovni stále více hovoří o nutnosti sdílení 
infrastruktury, a kdy se i na evropské scéně řešení 
intenzivně diskutuje o otevřených infrastrukturách 
typu Open RAN, přestává být myšlenka klasických 
telekomunikačních „vertikálních“ gigantů tou nos-
nou. Samozřejmě podmínkou je i posun v regulaci 
ohledně sdílení a otevřeného přístupu k infrastruk-
tuře, ale tyto změny se dějí právě v této době.

Měl bych starost o budoucnost českého teleko-
munikačního trhu, kdyby ČTÚ o jeho budouc-
nosti nepřemýšlelo a jen „rutinně“ opakovalo 
modely aukcí z minulosti. Změny, které aukce 
přinesla – zapojení menších hráčů do celoplošných 
sítí, regulovaný přístup založený na nákladovém 
modelu, dynamické přidělování spektra pro pri-
vátní sítě zejména v průmyslu, větší tlak na sdílení 
sítí (podpořený probíhající transpozici evropského 
kodexu) to jsou hlavní přínosy české aukce, která 
je inspirací i jinde. S minimem disponibilního spek-
tra (tedy 30 MHz v pásmu 700 MHz a 200 MHz 
v pásmu 3,4–3,6 GHz) se tak podařilo ČTÚ 
maximalizovat nastavení parametrů aukce tak, aby 
přinesla maximum výhod občanům i průmyslu. To 
ukazuje i letošní studie společnosti Rewheel, která 
tyto parametry dává za příklad Řecku, potažmo 
všem dalším zemím s oligopolem tří velkých 
hráčů, rigidními cenami za mobilní datové služby 
a s malým objemem spektra k nabídnutí. Tedy těší 
mě, že i ČTÚ se dívá do budoucnosti, nikoli jen do 
minulosti, a to je v tomto progresivním sektoru 
nezbytné.
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Na úvod bych předeslal, že tento článek vznikl s laskavým přispěním mých dvou 
kolegů, a to Dr. Libora Michalka a Dr. Petra Šimoníka z ostravské Fakulty elek-
trotechniky a informatiky. V tomto příspěvku popisujeme vznik první kampuso-
vé 5G sítě v ČR, nasazené technické řešení a rovněž plánované využití, které by 
mělo vést k inovacím v oblasti Průmyslu 4.0. 

První jednání ohledně 5G kampusové sítě v Ostravě pro-
běhlo na jaře v roce 2019, kdy byla univerzita oslovena 
společností T-Mobile CZ s nabídkou odpilotování kampu-
sové sítě. Hlavní myšlenka spočívala v tom, že T-Mobile 
dodá technologie z rozpočtu, který na odpilotování pro ČR 
uvolnil Deutsche Telekom a univerzita bude síť intenzivně 
využívat pro průmyslové aplikace. V tomto bodě je nutné 
říci, že VŠB-Technická univerzita Ostrava byla vždy úzce 
propojena s firmami, které se naučily akademické prostředí 
užívat pro své inovace. K tradičním oblastem, ve kterých se 
dnes intenzivně spolupracuje, patří samozřejmě IT, což je 
podpořeno i umístěním Národního superpočítačového cen-
tra v porubském kampusu a v neposlední řadě v posledních 
letech je to i automotive. Nedávno bylo v Ostravě otevřeno 
výzkumné a vývojové centrum německé automobilky 
Porsche, kde vzniká SW pro autonomní řízení a elektromo-
bilitu. Právě autonomní řízení je jedna z domén, kde se 5G 
uplatní a samozřejmě průmyslová výroba, energetika či bio-
medicínské inženýrství, to vše patří mezi oblasti, které se na 
ostravské technice pěstují. Mezi dalšími důvody rozhodnutí 
TM CZ se obrátit na Ostravu najdeme i velikost a ucelenost 
univerzitního kampusu, který se svou rozlohou 39,7 ha patří 
mezi největší ve střední Evropě. Jako technologický doda-
vatel byla vybrána společnost Ericsson a k podpisu smlouvy 
o výstavbě mobilní 4G/5G kampusové sítě došlo na sklonku 
roku 2019.

Společnost T-Mobile a VŠB – Technická univerzita Ostrava 
dokončili v polovině roku 2020 výstavbu první privátní 
4G/5G mobilní kampusové sítě v České republice. ČTÚ 
udělil univerzitě individuální oprávnění k využívání kmitočtů 
3460–3500 MHz pro experimentální účely a T-Mobile dne 
8.7.2020 spustil kampusovou síť a její funkční infrastruk-
turu. Nejprve bylo naplánováno spuštění kampusové 4G 
síti dle 3GPP REL-14 na 2,6 GHz s využitím kmitočtových 
rozsahů vlastněných TM CZ a následně v rychlém sledu po 
přidělení experimentálních kmitočtů 5G v NSA módu (Non-
-Standalone Access) dle 3GPP REL-15. Další vizí je pokra-
čovat s 5G v SA módu dle 3GPP REL-16, což v této chvíli 
v Ostravě technologicky zajištěno není a jedná se pouze 
o myšlenku, ke které nicméně již proběhly první jednání 
s dodavatelem a provozovatelem. Spuštěním kampusové 
sítě v REL-16 by se ČR dostala mezi top experimentátory 
v Evropě, zatím má Deutsche Telekom tuto instalaci pouze 
na RWTH Aachen v Německu. Již jsme navázali kontakt 
s Centrem Excelence (Germany 5G Lab) v Aachen a proběhl 
rovněž společný workshop za širší účasti zainteresovaných 
zaměstnanců univerzity.

Než přejdeme ke kampusovým sítím, tak mi dovolte jednu 
souvislou uvozující větu k 5G. S oblibou studentům říkám, 
zatímco 4G technologie uspokojí potřeby lidí, tak s 5G 
přichází pokrytí průmyslových nároků, a to především na 

5G kampusová síť v Ostravě
Miroslav Vozňák, Libor Michalek, Petr Šimoník

Diskuze na akci T-day
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nízkolatenční či vysokorychlostní přenosy, a to 
včetně SLA. Kampusové sítě přidávají průmyslo-
vému využití i další rozměr z pohledu kybernetické 
bezpečnosti a kontroly nad daty, které v konečném 
důsledku vůbec nemusí opustit průmyslový areál 
či datové centrum podniku, přičemž 5G řeší indoor 
i outdoor komunikaci.

Co je kampusová 5G síť?
Kampusová síť je uzavřená soukromá mobilní síť, 
která pokrývá pouze určitou oblast, jako např. 
průmyslový areál podniku nebo pouze jednotlivé 
budovy a koridor mezi nimi. Síť je přizpůsobena 
individuálním potřebám a požadavkům uživatelů 
zejména z pohledu síťové kapacity a bezpečnosti. 

Kampusové sítě nalézají v současnosti uplatnění 
i v průmyslové oblasti, přičemž organizacím či 
podnikům poskytují zejména konkurenční výhodu 
v podobě moderní přenosové technologie pro apli-
kace spojené s Průmyslem 4.0. Nespornou výho-
dou řešení je rovněž pokrytí sítě (možnost dokrytí 
různých vnitřních prostor, viz. Obr. 1), dostupnost, 

či úplně řízení sítě. V rámci sítě soukromých kam-
pusů má její vlastník úplnou kontrolu nad všemi 
aspekty sítě jako stanovení priorit, přidělování 
kapacity vybraným typům služeb či modifikace 
bezpečnostních zásad, což uživateli přináší potřeb-
nou flexibilitu pro provoz vlastní infrastruktury 
s požadovanými KPI (Key Performance Indicator).

Studenti, výzkumní pracovníci, akademici ale 
i zájemci z řad firem mohou poprvé vyzkoušet fun-
gování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě 
podporující technologie Průmyslu 4.0 a nové apli-
kace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rych-
lostí. Kampusová síť (dále rovněž jako CN) pokrývá 
venkovní univerzitní areál v Ostravě-Porubě 
včetně vybraných vnitřních prostor. Pokryty jsou 
prostory Protolabu pro 3D tisk plastů a kovů, kde 
je umístěna jedna z nejmodernějších 3D tiskáren 
kovových slitin v ČR a všechny vnitřní prostory 
testbedu chytré továrny (dále již jen jako Smart 
Factory), ta bude sloužit pro komunikaci robotů, 
autonomních vozítek a dalších strojů podílejících 
se na plně automatizované výrobě.

Obr. 1 
Pohled na vnitřní 

anténu pro pokrytí 
haly (Ericsson Radio 

Dot System).

Obr. 2 
Fotka ze 

Smart factory 
s autonomním 

vozítkem v popředí, 
které využívá 

mobilní CN
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Využití kampusové sítě
Již v rámci výstavby kampusové sítě vznikaly 
a stále vznikají různé oblasti jejího využití. Jako 
příklad lze uvést využití kampusové sítě v nově 
vznikající Technologické laboratoři při Centru 
pokročilých inovačních technologií. Testbed 
„Smart Factory“ je digitální továrna s výrobní 
linkou s prvky Industry 4.0 kombinující fyzickou 
linku s mobilními roboty či částečně pásovými 
dopravníky. Zde se jistě uplatní vysoký potenciál 
kampusové 5G sítě. Kampusová 5G síť se tak stává 
ideálním řešením pro mobilní komunikaci ve Smart 

Factory a vyhovuje požadavkům pro moderní 
intralogistiku v oblasti Industry 4.0.

Architektura kampusové sítě
Architektura kampusové sítě je navržena tak, 
aby splňovala požadavky na pokrytí jednotlivých 
lokalit a prostorů, dále spolehlivost a bezpečnost 
řešení. Z tohoto důvodu je i geolokačně oddělana 
rádiová část sítě od jádra sítě. V současnosti je 
architektura sítě založena na tzv. NSA (Non-
-Stand Alone) módu, která je specifikována v 3GPP 
REL-15. Zjednodušené blokové schéma sítě je 

Obr. 3  
 Pohled na 
robotickou 
linku v nové 
Smart factory 
v univerzitním 
kampusu.

Obr. 4  
Blokové schéma 
řešení kampusové 
sítě
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zobrazeno na obr. 4 a je složeno z následujících 
komponentů:
•  Radio Dot 

anténa sloužící pro pokrytí vnitřních částí prostor
•  IRU (Indoor Radio Unit) 

vnitřní rádiová jednotka plnící funkci základnové 
stanice

•  RRU (Remote Radio Unit) 
venkovní rádiová jednotka plnící funkci základ-
nové stanice

•  BBU (Base Band Unit) 
jednotka zprostředkující datovou komunikaci 
mezi jádrem mobilní sítě a rádiovými jednotkami, 
s rádiovými jednotkami komunikují prostřed-
nictvím CPRI (Common Public Radio Interface) 
rozhraní,

•  CORE 
jádro sítě obsahující mj. funkce MME (Mobility 
Management Entity), SGW (Serving Gateway), 
PGW (Packet Data Gateway), PCRF (Policy and 
Charging Rules Function) a HSS (Home Subscri-
ber Server). 

Rozhraní kampusové sítě
Rádiové rozhraní (Uu)
Rádiové rozhraní slouží pro komunikaci koncového 
zařízení se samotnou sítí. Kampusová síť je v sou-
časnosti provozována:
•  pro LTE ve frekvenčním pásmu 2600 MHz 

(Band 7) se šířkou kanálu 20 MHz, je použit kmi-
točtový duplex, 2640–2660 MHz pro downlink, 
2520–2540 MHz pro uplink,

•  pro 5G ve frekvenčním pásmu 3500 MHz (Band 
n78) se šířkou kanálu 40 MHz, je použit časový 
duplex, 3460–3500 MHz v rámci individuálního 
oprávnění určené pro experimentální účely.

Optické rozhraní
Z pohledu fyzické vrstvy je optické rozhraní řešeno 
pomocí SM (Single Mode) optického vlákna dle 
doporučení ITU G.657A1. Tento typ optického 
vlákna je využit pro rozhraní S1 i SGi. Přes S1 roz-
hraní se přenáší signalizační zprávy mezi základno-
vou stanicí a MME a zároň uživatelská data mezi 
základnovou stanicí a SGW.

Využití 4G/5G CN v Ostravě a plány do budoucna
5G kampusová síť je klíčovou komunikační techno-
logií v konceptu porubského univerzitního kampusu 
jako živé laboratoře a má úzkou návaznost na test-
bed Smart Factory, jehož spuštění proběhlo v říjnu 
2020. V rámci provozu výroby bude realizována 
vzdálená výroba součástí a jejich přeprava auto-
nomně naváděnými vozidly z centra aditivní výroby 
skrze dopravní koridor v kampusu do budovy Smart 
Factory. S využitím 5G se počítá v automotive 
testbedu zaměřeného na systémy pro autonomní 
jízdu automobilů a průmyslových vozidel. Dále je 
to oblast Home Care, kde se počítá s testbedem 
asistivních technologií, telemedicínských řešení 
a prostředků domácí automatizace. Významnou 
aplikační oblastí je rovněž řízení energetických sítí, 
výroby, spotřeby a akumulace energie. Rovněž se 
počítá s experimenty v oblasti virtuální reality. 
Převažuje tedy záměr užití v oblasti ultraspolehlivé 
a nízkolatenční komunikace a v menší míře jsou 
rovněž zastoupeny aplikace vysokorychlostní. 

Způsoby využití a příležitosti pro další rozšiřování 
jsme prezentovali v listopadu 2020 na akci T-day, 

kde byl vyhrazeny dva bloky pro 5G kampusové 
sítě, přičemž jeden se věnoval technologiím 
a druhý byl živě přenášen z univerzitní Smart 
Factory včetně diskuze se vzdáleně připojenými 
účastníky ve virtuální místnosti, viz úvodní foto-
grafie článku.

Na závěr bych dodal, že se jedná o experimentální 
síť a tu bychom chtěli ponechat jako otevřenou 
nejen pro akademickou komunitu. Užitek z ní 
bude úměrný množství vývojových aktivit, které 
povedou k inovacím podporujících české firmy. 
Skutečnost, že experimentální 5G kampusová 
síť je vybudována na veřejné univerzitě vnímáme 
jako výhodu, protože může nabídnout maximální 
otevřenost požadavkům a férový přístup. 

V úplném závěru nemůžu opomenout poděkovat 
společnosti T-Mobile CZ za příležitost, investici, 
trpělivost a úspěšnou spolupráci při výstavbě 
první 4G/5G kampusové sítě v ČR, stejně tak to 
platí rovněž pro Ericsson jako výrobce dodaných 
zařízení. 

Obr. 5 
Rozhraní 

kampusové sítě
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Ekonomiky po celém světě hledají a ve větší či menší míře nacházejí nové modely 
hospodářského růstu. Také v podmínkách České republiky je nutné neustále hledat 
nové formy rozvoje. I v návaznosti na stále rostoucí mandatorní výdaje a pláno-
vané roční schodky státního rozpočtu v nejbližších třech letech až k hranici 45 % je 
nutné hledat efektivní způsob a realizovat nastupující koncepty digitalizace, které 
reprezentují například automatizace výroby a změny na trhu práce (Industry 4.0, 
Dark Factories), Health 4.0, Smart Cities, IoT nebo Education 4.0. Naléhavost 
potřeby řešení dostala další impuls v důsledku krize způsobené COVID-19, a to 
jak v oblasti flexibility zaměstnanců, tak plného využití technologií pro vzdálenou 
komunikaci i vzdělávání. Také nastupující generace budou pracovat ve zcela od-
lišných podmínkách, v nových typech povolání, která dosud neexistují. Bez dosta-
tečně rychlých opatření nebudeme připraveni na budoucnost, což bude přinášet 
obrovská rizika týkající se jak produktivity, tak i sociální soudržnosti. 
Jedním ze základních předpokladů rozvoje informační 
společnosti a klíčovým faktorem se stává odpovídající 
a dostatečně dimenzovaná telekomunikační infrastruktura 
a schopnost poskytovatelů služeb proaktivně budovat 
komunikační sítě s dostatečnou kapacitou a odpovídající 
přenosovou rychlostí. Sítě nové generace tak přímo podpo-
rují a přinášejí nové příležitosti v oblasti sdílení informací, 
vytvářejí prostor pro inovace, zvyšují produktivitu, výrazně 
ovlivňují průmyslová odvětví a jsou často považovány za 
hnací sílu hospodářského růstu.

Strategii skokové změny definoval již v roce 2015 Národní 
plán rozvoje sítí nové generace. V kontextu výstavby tele-
komunikačních sítí je označení NGN chápáno jako dostup-
nost infrastruktury páteřních sítí nebo optických vláken 
umožňující připojení k páteřním sítím bez nutnosti moder-
nizace pasivních částí sítě po dobu dalších 30 let. Současně 
Národní plán rozvoje sítí nové generace vyjadřuje podporu 
naplnění cílů Digitální agendy pro Evropu, tedy do roku 
2020 umožnit 100 % domácností připojení o minimální 
rychlosti 100 Mb/s. Takto prioritně budovaná infrastruktura 

Výstavba sítí FTTH
Ing. Jiří Lagner, Unicorn Systems
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musí být vystavěna tak, aby odpovídala cílové 
architektuře umožňující dosáhnout plošného 
pokrytí ČR infrastrukturou ultrarychlých sítí NGN/
NGA.

Jedno z možných východisek pro odpovídající 
konektivitu i velmi perspektivní médium pro pře-
nos dat v tzv. poslední míli představuje široko-
pásmová síťová architektura s využitím optických 
vláken (FTTx) namísto původního metalického 
vedení.

Mezi vlastníky či správci telekomunikačních sítí 
a jejich dodavateli či zákazníky je častým nedostat-
kem při optimalizaci procesů a jejich digitalizaci 
zaměření se na dílčí náhradu nejproblematičtěj-
ších kroků. Digitalizace určitého řešení, například 
procesu výstavby optických sítí, musí znamenat, 
že celý proces, od počátku až do realizace služby, je 
plně digitalizovaný a umožňuje plynulé sledování 
a průběžnou modifikaci jednotlivých etap i dílčích 
kroků. Efektivita digitalizovaného procesu pak 
výrazně klesá, pokud některé jeho části předpoklá-
dají např. papírový oběh dokumentů, telefonická 
jednání či osobní přítomnost zúčastněných.

Budování jakékoli moderní síťové infrastruktury 
je pro její vlastníky časově i finančně náročné. Na 
výstavbu sice mají investoři vyhrazené miliardy ve 
svých investičních plánech, ale postoj obcí, vlast-
níků pozemků či objektů a zejména stále kompli-
kované české stavební právo a forma nahlížení do 
katastru nemovitostí neumožňují rychle reagovat 
na potřebu proaktivního rozvoje. Zároveň nutnost 
získat v průběhu celé realizace záměru desítky nej-
různějších povolení celý proces výrazně prodražuje 
a neúměrně prodlužuje. Doba potřebná na realizaci 
optických sítí od prvotního záměru až po aktivaci 
služeb zákazníkovi trvá v optimálním případě asi 
devět měsíců, nejsou však výjimkou případy, kdy 
doba výstavby se prodlouží i na dva roky, v krajních 
případech vůbec neproběhne. Proto telekomuni-
kační operátoři aktivně hledají formy, jak celý pro-
ces efektivně řídit a jaká dostupná data jim umožní 
na správném místě a ve správný čas vybudovat 
optickou přístupovou síť. 

Každý plně digitalizovaný proces výstavby optic-
kých sítí začíná úvodní geomarketingovou analý-
zou, jejímž základem jsou geografické informační 
systémy a data z nejrůznějších dostupných zdrojů. 
Mezi ně by měla patřit i možnost koordinace s dal-
šími vlastníky technické či dopravní infrastruktury 
s cílem sdílet finanční náklady při zemních pracích 
a přidat se ke stavbě jiného investora i tehdy, kdy 
již byly zahájeny výkopové práce. Další oblastí, 
kde by bylo možné proces výstavby optické sítě 
výrazně zefektivnit, jsou data z katastru nemovi-

tostí. Pro zahájení výstavby optické sítě je nutné 
jednoznačně identifikovat vlastníky dotčené 
výstavbou, získat jejich souhlasy a zahájit akvi-
ziční a územní řízení včetně navazujících povolení 
ke vstupům na pozemky. Současná legislativa 
a podmínky ochrany osobních údajů neumožňují 
automatické analýzy daného území ani následnou 
strojovou analýzu dat z katastru nemovitostí. Zde 
celý proces dočasně opouští plně digitalizovaný 
proces a k datům je nutné přistupovat individuálně 
s plným respektováním složitých legislativních 
podmínek, řešit nepřesné či neúplné informace evi-
dované v katastru nemovitostí a v případě neúspě-
chu také zcela přeplánovat úvodní záměr na rozsah 
realizace optické sítě.

Pokud telekomunikační operátor tento krok 
zvládne, vrací se celý proces zpět do plně digitali-
zované formy. Pokročilé komplexní IT řešení umož-
ňují sledovat všechny kroky v elektronickém work-
flow, v průběhu plánování sítí vzniká záměr, který 
je následně modifikován a schvalován v jednotli-
vých investičních komisích a výsledná forma pro-
jektové dokumentace je v digitální formě předána 
smluvním zhotovitelům k realizaci. Ani zde proces 
neopouští plně digitalizovanou formu, jejíž nedíl-
nou součástí je také např. stavební deník, detailní 
harmonogram včetně možnosti sledování progresu 
a v neposlední řadě průběžná evidence a validace 
dílčích změn vůči projektové dokumentaci. Před 
akceptací jsou vygenerovány akceptační protokoly. 
Průběžně modifikovaná projektová dokumentace 
se stává po akceptaci dokumentací skutečného 
provedení stavby a je automaticky přes kontrolní 
nástroje vlastníka optické sítě importována do 
geografických informačních systémů a network 
inventory systémů. Současně je tento procesní 
krok impulsem k automatické aktivaci služeb na 
optické síti. Zkušenosti společnosti Unicorn ze 
zahraničí ukazují, že vlastníci sítí, kteří přešli na 
plně digitalizovaný proces výstavby sítí, dokázali 
zkrátit celý proces až o polovinu, snížit náklady na 
výstavbu až o 30 % a také výrazně zrychlit tempo 
zřizování přípojek s využitím stávajících lidských 
zdrojů. Proto Unicorn ve spolupráci s holandským 
partnerem Geostruct připravil nejen pro český trh 
řešení pro rozvoj a plánování optické sítě. Hlavní 
vstup k vyřešení problematiky představují data 
o telekomunikační síti, která jsou uložena v tech-
nických systémech a přes sadu rozhraní posky-
tována do plánovacího systému. Pro pracovníky 
rozvoje sítě je tak k dispozici jediný, centrální zdroj, 
nad kterým mohou provádět návrh sítě. Za pomoci 
nástrojů a optimalizačních algoritmů, které 
uživatelům poskytuje klientská aplikace i systém 
jako celek, pokryje telekomunikační společnost 
efektivně procesy návrhu, plánování a výstavby 
nové sítě či rekonstrukce stávající infrastruktury. 

Doba potřebná 
na realizaci 

optických sítí 
od prvotního 

záměru až po 
aktivaci služeb 

zákazníkovi 
trvá v optimál-
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asi devět mě-

síců, nejsou 
však výjimkou 
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Utility a telekomunikace, při správě a vyhodnocování dat 
o infrastruktuře v geoprostorovém kontextu, 

spoléhají na softwarové produkty od Unicornu.

unicorn.com

Současně všechny části návrhu sítě jsou pokryty 
jedním řešením (GIS). Přenos informací, dat či 
nákresů mezi jednotlivými techniky a odděleními 
je tak výrazně rychlejší. Zároveň není nutné udržo-
vat více řešení nebo evidencí pro plánování a návrh 
sítě. Technikům pomohou při práci inteligentní 
funkce a intuitivní uživatelské rozhraní. Návrhy 
sítě budou moci připravovat efektivněji nebo ve 
větším rozsahu a detailu. Také projektanti mohou 
dále upravovat automatizovaně vytvářený design 
a s ním související kalkulace (optimální trasu, nej-

nižší náklady) pomocí sady výkonných algoritmů. 
Pro plánování infrastruktury ve velkých městech 
je k dispozici sada specifických nástrojů, které 
dále zpřesní návrh a cenové kalkulace. Systém je 
možné napojit na plánování a řízení prací ve WFMS 
a poskytnout podporu v terénu pro plánovací, pří-
pravnou i realizační fázi. Řešení obsahuje nástroje 
pro „Material Management“ – přímé využití inte-
grovaného katalogu výkonů a materiálů zvyšuje 
kvalitu návrhu. Samozřejmostí řešení je podpora 
designu různých druhů telekomunikačních sítí.
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Členské státy EU spolu s Evropskou 
komisí vydaly 24. července 2020 
průběžnou zprávu o plnění tzv. EU 
5G toolbox. Jde o soubor nástro-
jů představujících společný přístup 
členských států EU k zabezpečení 
budoucích sítí 5G založený zejmé-
na na objektivním hodnocení rizik 
spojených s nástupem sítí 5G a ade-
kvátních opatřeních, která mají za 
cíl tato rizika snižovat. Podle Komise 
všechny členské státy učinily řadu 
konkrétních kroků k vyšší bezpeč-
nosti, čímž demonstrují svou ochotu 
postupovat v této oblasti koordinova-
ně na celounijní úrovni, ale zároveň 
říká, že je nutné bezodkladně začít 
snižovat riziko závislosti na jednom 
dodavateli a také přidat v nasta-

On 24 July 2020, the EU Member 
States, together with the European 
Commission, issued an interim report 
on the implementation of the EU 5G 
Toolbox. It is a set of tools representing 
a common approach by EU Member 
States to securing future 5G networks, 
based in particular on an objective 
assessment of the risks associated 
with the advent of 5G networks and 
adequate measures to reduce those 
risks. According to the Commission, all 
Member States have taken a number of 
concrete steps towards greater security, 
demonstrating their willingness to act 
in a coordinated manner at EU level 
in this area, but at the same time there 
is an urgent need to start reducing 
the risk of single supplier dependence 

Výstavba sítí 5G z hlediska výběru 
technologie 

Zdeněk Vaníček

Technology selection 
for the construction of 5G networks 
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vování procesu screeningu přímých 
zahraničních investic.1 
EU 5G toolbox byl vydán letos koncem ledna a ukazuje 
shodu členských států spolu s Agenturou Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA) na nutnosti bezpečného 
budování sítí 5G. Jednotlivá opatření tohoto dokumentu se 
opírají například o vytváření rizikových profilů jednotlivých 
dodavatelů technologií a tvorbu konkrétních opatření, která 
zamezí vstupu těm dodavatelům, kteří budou shledáni jako 
vysoce rizikoví. Jako další velké riziko toolbox identifikuje 
hrozbu závislosti na jednom dodavateli. Konkrétní podoba 
a rychlost přijetí opatření jsou v kompetenci členských 
států. V této souvislosti se i v České republiky dostávají do 
popředí zájem některé události a zprávy, z nichž příkladem 
uvádíme:

1.  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) vydal VAROVÁNÍ před používáním softwaru 
i hardwaru společností Huawei Technologies Co., Ltd., 
a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků předsta-
vuje bezpečnostní hrozbu.2 

2.  Huawei prověrku v Česku nedostane. Čínský koncern 
žádost sám stáhl: Telekomunikační společnost Hua-
wei podezřívaná ze špionáže pro komunistickou Čínu 
má další reputační problém. V Česku totiž nedostane 
bezpečnostní prověrku. Zvažuje, že požádá o nižší úroveň 
prověření.3 

3.  Provozovatel telekomunikačních sítí CETIN, jehož 
stoprocentním vlastníkem je skupina PPF, podepsal 
smlouvu se švédským Ericssonem jako výhradním doda-
vatelem síťových prvků pro stavbu 5G sítí v tuzemsku. 
Rozhodnutí CETINU o výhradní spolupráci s Ericssonem 
přichází ve chvíli, kdy řada evropských zemí řeší, zda do 
budování infrastruktury pustit čínskou společnost Hua-
wei. Právě ta je přitom největším dodavatelem kompo-
nent pro 5G sítě na světě. Huawei však již od loňského 
května čelí americkým sankcím, a to kvůli obvinění 
z krádeží technologií a ze špionáže pro vládu v Pekingu. 
Ke stejnému kroku se přitom USA snaží přimět také své 
spojence. Již v létě tak například oznámila zákaz použí-
vat technologie Huawei Británie, během pár let de facto 
vyloučí čínský podnik z výstavby 5G sítí také Francie. 
K USA se v podstatě přiklonilo i Slovensko, když vláda 
premiéra Igora Matoviče tento měsíc oznámila, že země 
„bude důsledně posuzovat dodavatele pro 5G“. Česká 
republika zatím oficiální postoj ke společnosti Hua-
wei nezaujala. Kvůli sítím 5G byl v srpnu v Česku také 
americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se snažil 
přesvědčit vládu o nebezpečnosti Huawei pro Čechy.4 

4.  Digitální transformace bude jednou z klíčových 
oblastí, která pomůže evropskému průmyslu stát se 
odolnějším a konkurenceschopnějším, a to zejména 
v době krize způsobené pandemií COVID-19. Na video-
konferenčním jednání Rady EU pro konkurenceschop-

and to add foreign investments to the 
screening process.1 
The EU 5G Toolbox was released at the end of January 
this year and shows the agreement of the Member States 
with the European Union Cyber Security Agency (ENISA) 
on the need to build 5G networks securely. The individual 
measures of this document are based, for example, on the 
creation of risk profiles of individual technology suppliers 
and the creation of specific measures that will prevent 
the entry of those suppliers who represent a higher risk. 
Another major risk identified by the Toolbox is the threat of 
dependence on a single vendor. The specific form and speed 
of action is in competence of the Member States. In this 
context some news are interesting for the Czech Republic:

1.  The National Cyber and Information Security Agen-
cy (NUKIB) has issued a WARNING against the use of 
software and hardware by Huawei Technologies Co., Ltd., 
and ZTE Corporation. The use of these suppliers poses 
a security threat.2 

2.  Huawei will not receive clearance in the Czech Republic. 
The Chinese group withdrew their application: The tele-
communications company Huawei is suspected of spying 
for communist China and has other reputational problems. 
It will not receive a security clearance in the Czech Repub-
lic. It is considering asking for a lower level of verification.3 

3.  CETIN, the telecommunications network operator, which 
is owned by the PPF Group, has signed a contract with 
Swedish Ericsson as the exclusive supplier of network 
elements for the construction of 5G networks in the Czech 
Republic. CETIN's decision to cooperate exclusively with 
Ericsson comes at a time when a number of European 
countries are deciding whether to involve the Chinese 
company Huawei into building infrastructure. It is the larg-
est supplier of components for 5G networks in the world. 
However, Huawei has been facing US sanctions since last 
May over allegations of technology theft and espionage 
for the Beijing government. At the same time, the USA is 
trying to persuade its allies to take the same steps. In the 
summer, Britain announced a ban on the use of Huawei 
technology, and in a few years, France will exclude the 
Chinese company from the construction of 5G networks. 
Slovakia also joined the USA when Igor Matovic, the Prime 
Minister, announced that the country "will consistently 
assess suppliers for 5G". The Czech Republic has not yet 
taken an official position on Huawei. Due to 5G networks, 
Mike Pompeo, US Secretary of State, was also in the Czech 
Republic in August, trying to convince the government of 
the danger to the Czechs of Huawei.4

4.  Digital transformation will be one of the key areas to help 
European industry become more resilient and competi-
tive, especially in times of crisis caused by the COVID-19 
pandemic. This was stated by Karel Havlíček, the Deputy 
Prime Minister and Minister of Industry and Trade, at 
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a video conference of the EU Competitiveness 
Council.5 

Johannes Gungl, former Managing Director of 
the European and Austrian Electronic Commu-
nications Regulation authorities and a consul-
tant for the infrastructure industry and optical 
infrastructure projects in Austria, comments the 
strict fulfilment of the requirements of a co-
mmon EU approach to the construction of 5G 
network in the context of the selection of tech-
nological components.. From 2014 to 2019, he 
worked as the Managing Director for Telecom-
munications and Postal Services at the Austrian 
Regulatory Authority (RTR) for Broadcasting 
and Telecommunications. In 2018, he became 
a Chairman of BEREC, the body of European reg-
ulatory authorities for electronic communica-
tions. He has more than 20 years of experience 
in the Austrian and European telecommunica-
tions industry and works in the field of legal and 
regulatory matters for several fixed and mobile 
network operators. Prior to his appointment 
as the Managing Director of RTR, he worked at 
Orange Austria as General Counsel and Head of 
Legal and Regulatory Affairs. He received his law 
degree from the University of Graz and com-
pleted postgraduate studies in European law at 
the universities of Innsbruck and Passau.

New Generati@n Telekomunikace magazine pub-
lished an interview with Johannes Gungl in 4/2019 
issue (published on 17 December 2019).6

Taking into account the author's rich experience, 
it will certainly be interesting to get acquainted 
with his deeply learned view of current issues of 
planned construction of 5G networks in Europe, 
both in terms of all relevant contexts not only 
technology but also competition rules, security 
and other essential circumstances of paramount 
importance. 

1  Report on Member States' progress in implementing the EU 
Toolbox on 5G Cybersecurity, 24 July 2020 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-
member-states-progress-implementing-eu-toolbox-5g-
cybersecurity

2  https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1303-software-
i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-bezpecnostni-
hrozbou/

3  https://denikn.cz/439830/huawei-proverku-v-cesku-
nedostane-cinsky-koncern-zadost-sam-stahl/?ref=suv

4  https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/americane-chteli-v-
praze-podepsat-memorandum-o-5g-cesi-to-odmitli

5  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/
ministr-havlicek-na-rade-eu-pro-konkurenceschopnost-je-
treba-investovat-do-digitalnich-technologii-pro-posileni-
odolnosti-evropskeho-prumyslu---257969/

6  TELEKOMUNIKACE & ICT Magazine – NEXT GENERATI@N 
TELEKOMUNIKACE, issue 4/2019, pp. 9 - 25, published on 
17 December 2019; interview by Zdeněk Vaníček: Johannes 
Gungl, management consultant, former Managing Director of 
the Austrian RTR regulator and Chairman of BEREC (in 2018).

nost to uvedl místopředseda vlády a ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.5 

V této věci se z hlediska striktního napl-
nění požadavku společného postupu EU ve 
věci výstavby sítí 5G v kontextu s výběrem 
technologických komponentů vyjádřil bývalý 
vysoký představitel evropské a rakouské 
regulace elektronických komunikací Johannes 
Gungl, konzultant pro infrastrukturní průmysl 
a projekty optické infrastruktury v Rakousku. 
V letech 2014 až 2019 byl generálním ředi-
telem pro telekomunikační a poštovní služby 
Rakouského regulačního úřadu pro rozhlasové 
a televizní vysílání (RTR). V roce 2018 stál 
v čele BEREC, orgánu evropských regulačních 
orgánů pro elektronickou komunikaci. Má více 
než 20 let zkušeností v rakouském a evrop-
ském telekomunikačním průmyslu a pracuje 
v oblasti právních a regulačních záležitostí pro 
několik operátorů pevných a mobilních sítí. 
Před svým jmenováním do funkce generálního 
ředitele RTR působil ve společnosti Orange 
Austria jako generální poradce a vedoucí práv-
ních a regulačních záležitostí. Právnického 
vzdělání nabyl na Univerzitě ve Štýrském 
Hradci a absolvoval postgraduální studium 
evropského práva na univerzitách v Inns-
brucku a Pasově.

Časopis New Generati@n Telekomunikace uveřej-
nil rozhovor s Johannesem Gunglem v čísle 4/2019 
(vyšlo 17. prosince 2019).6 

S přihlédnutím k bohatým zkušenostem autora 
bude jistě zajímavé se seznámit také s jeho pouče-
ným pohledem na aktuální problematiku chystané 
výstavby sítí 5G v Evropě, jak z hlediska všech 
relevantních souvislostí nejen s technologií, tak 
s ohledem na pravidla hospodářské soutěže, bez-
pečnostní ochrany a jiných podstatných okolností 
prvořadé důležitosti. 

1  Report on Member States’ progress in implementing the EU 
Toolbox on 5G Cybersecurity, 24. července 2020 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-
member-states-progress-implementing-eu-toolbox-5g-
cybersecurity

2  https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1303-software-
i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-bezpecnostni-
hrozbou/

3  https://denikn.cz/439830/huawei-proverku-v-cesku-
nedostane-cinsky-koncern-zadost-sam-stahl/?ref=suv

4  https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/americane-chteli-v-
praze-podepsat-memorandum-o-5g-cesi-to-odmitli

5  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/
ministr-havlicek-na-rade-eu-pro-konkurenceschopnost-je-
treba-investovat-do-digitalnich-technologii-pro-posileni-
odolnosti-evropskeho-prumyslu---257969/

6  Časopis TELEKOMUNIKACE & ICT - NEXT GENERATI@N 
TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9 - 25, vyšlo 17. 
prosince 2019; rozhovor Zdeňka Vaníčka: Johannes Gungl, 
poradce v oblasti řízení, bývalý vedoucí představitel 
rakouského regulátora RTR a předseda BEREC (v roce 2018).
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Náš svět, rozdělen do tří hlavních eko-
nomických bloků, se účastní boje o ob-
chodní a technologickou nadvládu. 
V tomto moderním a stále digitálnějším 
světě si nikdo nemůže dovolit zaostávat. 
Mezi jednotlivými hráči však existuje 
nedostatek důvěry. Jedním z ústředních 
bodů pokračujícího boje je otázka, zda 
by čínskému dodavateli Huawei mělo 
být zakázáno podílet se na budování 
našich 5G sítí. Téma silně prosazované 
v USA. Tento článek je výzvou k inten-
zivnějšímu dialogu a diskuzi založené 
na skutečných faktech.

Loni v létě jsem četl poslední knihu bývalého americ-
kého poradce pro národní bezpečnost, velvyslance Johna 
Boltona. „Místnost, kde se to stalo“ poskytuje jedinečný 
pohled na americký správní systém. Jako člověka z tele-

Our world divided into three major 
economic blocks is engaged in a battle 
on trade and technological hegemony. 
No one can afford to fall behind in this 
modern increasingly digital world. 
There is a complete lack of trust among 
the players. One of the focal points 
of this ongoing fight is the question 
whether Chinese vendor Huawei 
should be banned from equipping our 
5G networks. A topic pushed by the 
US. This article is a call for intensified 
dialogue and more fact-based 
discussion.

Last summer I read the latest book of former US nation-
al security advisor, Ambassador John Bolton. “The room 
where it happened” provides unique insight into the US 
administration. As a telecom guy I was mostly interested in 

Evropa a společnost Huawei – 
více faktů, prosím!

Johannes Gungl

Europe and Huawei – more facts, please!
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Bolton’s thoughts about China and Chinese Tech 
firms like Huawei. The rhetoric of the US indi-
cates great concern about security and integrity 
of Western 5G networks. However, according 
to Bolton, it seems far from clear that there are 
real security concerns. He describes different 
groups within the administration with some 
economic-policy officials thinking Huawei was not 
a threat, but just another competitor, the nation-
al-security types were trying to disadvantage to 
help US firms.1 And also President Trump him-
self was implying, that Huawei could be “simply 
another US bargaining chip in the trade negotia-
tions”.2

In Europe, on 14 October, 41 MEPs from 5 different 
political groups (EPP, S&D, Renew, Greens and 
ECR) signed a letter to the European Commission-
ers Breton, Vestager and Dombrovskis uttering 
concerns about 5G cyber security and unfair com-
petition between European and Chinese vendors 
and calling for action.3 These actions included 
closing the European 5G procurement market to 
foreign firms if there is lack of reciprocity. How-
ever, this letter does not give any evidence of 
Huawei being a security risk nor does it reflect the 
reality of the Chinese telecom market. 

On 20 October the Swedish regulatory authority 
PTS issued a decision requiring all applicants for 
the spectrum auction that new installations of 
central functions for the radio use must not be 
carried out with products from suppliers Huawei 
or ZTE. Existing infrastructure for central functions 
from Huawei and ZTE must be phased out by 2025 
at the latest.4 Again no evidence of any security 
risk provided. Consequently, an administrative 
court in Stockholm stopped the auction. 

So, what is it all about? Why are some 
European countries banning Chinese 
vendors and others doing not? How 
should Europe handle this case?
The Huawei case has several different dimensions 
that must be separated properly to get a clearer 
picture. 

Firstly, there is the security dimension. Is there 
a security threat if 5G network components 
are delivered by Huawei? Is China spying on 
us? Huawei is operating now in Europe for 20 
years. The same period and longer I have been 
working in the telecom industry. In all those 
years I cannot remember a single security 
incident involving Huawei. All the CTOs who 
I worked with and spoke to, confirmed that 
Huawei is a customer-oriented, and reliable 
partner. In 2010 under arrangements between 

komunikací mě nejvíce zajímaly Boltonovy 
myšlenky o Číně a čínských technologických 
firmách, jako je Huawei. Rétorika USA nazna-
čuje velké znepokojení nad bezpečností a inte-
gritou západních 5G sítí. Podle Boltona se však 
zdá, že není jasné, zda existují skutečné obavy 
o bezpečnost. Popisuje různé skupiny ve státní 
správě a některé ekonomicko-politické úředníky, 
kteří se domnívají, že Huawei není hrozbou, ale 
jen dalším konkurentem, a snaží se tak chrá-
nit americké firmy.1 A také samotný prezident 
Trump naznačil, že Huawei může být „jen dalším 
americkým vyjednávacím čipem v obchodních 
jednáních“.2 V Evropě, 14. října 2020, 41 euro-
poslanců z pěti různých politických skupin (EPP, 
S&D, Renew, Greens a ECR) podepsalo dopis 
evropským komisařům Bretonovi, Vestagerovi 
a Dombrovskisovi, ve kterém vyslovili obavy 
ohledně kybernetické bezpečnosti 5G a nekalé 
soutěže mezi evropskými a čínskými dodava-
teli a vyzvali k přijetí opatření.3 Mezi ně patřilo 
uzavření evropského trhu se zadáváním zakázek 
pro 5G sítě zahraničním firmám při nedostatečné 
reciprocitě. Tento dopis však neobsahuje žádné 
důkazy o tom, že společnost Huawei představuje 
bezpečnostní riziko, ani neodráží realitu čínského 
telekomunikačního trhu. 

Dne 20. října 2020 vydal Švédský poštovní a regu-
lační úřad (PTS) rozhodnutí vyžadující od všech 
uchazečů v aukcích spektra zákaz nových instalací 
ústředních funkcí v bezdrátové síti od dodavatelů 
Huawei nebo ZTE. Stávající infrastruktura pro 
centrální funkce od společností Huawei a ZTE musí 
být vyřazena nejpozději do roku 2025.4 Nebyl však 
poskytnut žádný důkaz o porušení bezpečnostního 
rizika. Následně správní soud ve Stockholmu aukci 
zastavil. 

O co tedy jde? Proč některé evropské 
země zakazují čínské dodavatele a jiné 
ne? Jak by měla Evropa tento případ 
řešit?
Kauza společnosti Huawei má několik různých 
dimenzí, které musíme rozdělit, abychom získali 
jasnější obraz. 

Zaprvé – jde o bezpečnostní rozměr. Opravdu existuje 
hrozba v oblasti bezpečnosti, pokud společnost Hua-
wei dodá komponenty pro 5G síť? Snaží se nás Čína 
špehovat? Společnost Huawei působí v Evropě již 20 
let. Po stejné období a dokonce i déle pracuji v teleko-
munikačním průmyslu. Za všechny ty roky si nepama-
tuji jediný bezpečnostní incident zahrnující společnost 
Huawei. Všichni techničtí ředitelé, se kterými jsem 
pracoval a mluvil, potvrdili, že společnost Huawei je 
zákaznicky orientovaný a spolehlivý partner. V roce 
2010 bylo na základě ujednání mezi společností Hua-

Opravdu 
existuje hrozba 

v oblasti 
bezpečnosti, 

pokud 
společnost 

Huawei dodá 
komponenty 

pro 5G síť? 
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Huawei and the British government the Hua-
wei Cyber security Evaluation Center (HCSEC) 
was opened to investigate any perceived risks 
arising from the involvement of Huawei in 
the UK critical national infrastructure. HCSEC 
provides security evaluations for a range of 
products used in the UK telecommunications 
market. Through HCSEC, the UK Government 
is best informed about Huawei’s UK strategies 
and product ranges.5 No other vendor has been 
subjected to the same level of scrutiny of their 
products, services and operations.

On the other hand, I do remember the 
Snowden revelations of backdoors in Cisco 
equipment, the NSA spying on Chancellor 
Merkel’s mobile phone6 and most recently the 
US accused of spying on the European defence 
industry.7 One must have serious doubts about 
the purity of heart of this US Administration 
and evidence of intelligence activity via Huawei 
is yet to be provided. 

Secondly, there is the trade dimension. Is Huawei 
used as a tool to pursue the US agenda on trade? 
The book of ambassador Bolton suggests that there 
is a high likelihood that Huawei is simply used as 
a bargaining chip in the US-China trade talks. It says, 
that on June 18, 2019, in a call between Trump and 
President Xi of China, Trump “repeated his point 
that Huawei could be part of the trade deal, along 
with all of the other factors being discussed.”8 Ergo: 
No security concerns if China buys more agricultural 
products from Trump voters? And again, the book 
does not provide the smallest indication of Huawei 
being a security threat.

Thirdly, there is the competition/protectionism 
dimension in the telecom sector. Are European 
vendors excluded from the Chinese market? 

Both Ericsson and Nokia, to different extents, 
have been awarded parts of market share by 
China’s telecom companies. For example, in April 
2020, Ericsson has been awarded a 5G contract 
from China Mobile including 5G radio access 
and core components for the second phase of its 
nationwide new radio standalone rollout.9 Under 
this deal, China Mobile extends its 5G RAN 
partnership with Ericsson to 17 provinces. Similar 
holds true for China Unicom.10 Börje Ekholm, 
President and CEO of Ericsson pointed out when 
reporting Q2/2020 results11, Ericsson was absorb-
ing a larger share of strategic contracts including 
5G volumes in Mainland China. 

China Unicom has chosen Nokia to support the 
build out of its 5G Core network in China, marking 

wei a britskou vládou otevřeno Centrum pro hodno-
cení kybernetické bezpečnosti Huawei (HCSEC), které 
zkoumá veškerá vnímaná rizika společnosti Huawei do 
kritické národní infrastruktury Británie. HCSEC hod-
notí bezpečnost řady produktů používaných na tele-
komunikačním trhu Británii. Prostřednictvím HCSEC 
je britská vláda důkladně informována o strategiích 
a produktových řadách společnosti Huawei.5 Žádný 
jiný prodejce nebyl podroben stejné úrovni kontroly 
svých produktů, služeb a operací.

Oproti tomu si dobře vzpomínám na Snowdenovo 
odhalení zadních vrátek v implementaci systému 
Cisco, agenturu NSA špehující mobilní telefon 
kancléřky Merkelové6 a nedávné obvinění USA ze 
špionáže evropského obranného průmyslu.7 Existují 
vážné pochybnosti o správnosti amerického sys-
tému a nedostatek důkazů o zpravodajské činnosti 
prostřednictvím společnosti Huawei. 

Zadruhé – jde o obchodní rozměr. Je kauza Hua-
wei používána jako nástroj k provádění americké 
obchodní agendy? Kniha velvyslance Boltona nazna-
čuje, že existuje vysoká pravděpodobnost, že Huawei 
bude při obchodních jednáních mezi USA a Čínou 
jednoduše použit jako vyjednávací čip. Uvádí se 
v něm, že 18. června 2019 Trump ve výzvě s čínským 
prezidentem Si Ťin-pchingem „zopakoval svůj názor, 
že Huawei může být součástí obchodní dohody, 
spolu se všemi dalšími diskutovanými faktory“.8 
Jinými slovy: znamená to, že v případě, kdy Čína 
zakoupí další zemědělské produkty od Trumpových 
voličů, obava o bezpečnost přestává existovat? Kniha 
opět neposkytuje nejmenší náznak toho, že společ-
nost Huawei představuje bezpečnostní hrozbu.

Zatřetí – v telekomunikačním odvětví existuje 
dimenze hospodářské soutěže / protekcionismu. 
Jsou evropští prodejci vyloučeni z účasti na čín-
ském trhu? 

Společnosti Ericsson i Nokia v různé míře získaly 
podíly na čínském trhu od čínských telekomunikač-
ních společností. Například v dubnu 2020 získala 
společnost Ericsson kontrakt pro výstavbu sítě 5G 
od společnosti China Mobile, která zahrnuje bezdrá-
tový přístup 5G a základní komponenty ve druhé fázi 
výstavby celostátně nové samostatné bezdrátové 
sítě.9 V rámci této dohody rozšiřuje China Mobile své 
partnerství 5G RAN se společností Ericsson do 17 
provincií. Obdobně tak činí i China Unicom.10 Börje 
Ekholm, prezident a generální ředitel společnosti 
Ericsson, upozornil při ohlašování výsledků za 2. čtvrt-
letí 202011, že Ericsson získal velký podíl strategických 
kontraktů včetně 5G sítí v Číně. 

Společnost China Unicom si pro podporu budování 
své 5G základní sítě vybrala společnost Nokia, 

Je kauza 
Huawei 
používána 
jako nástroj 
k provádění 
americké 
obchodní 
agendy? 
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an expansion of Nokia’s existing 4G working rela-
tionship with the Chinese communication service 
provider.12 However, Nokia was outperformed 
by other competitors in China13, because they 
were not capable of fulfilling local requirements, 
according to Kristian Pullola, CFO of Nokia. And as 
simple as that: Nokia has made terrible technical 
mistakes.14 Nokia had already lost a massive RAN 
contract with Germany's Deutsche Telekom to 
Ericsson, which was also replacing Nokia in Voda-
fone's UK network.15 Nokia’s failure in China is in 
line with its longer-term decline in the market (see 
table 1) but does not prove protectionism in China.

On this basis, what is the best way forward for 
Europe? On 19 October Commissioner Thierry 
Breton has given a speech at the BEREC Stakehold-
er Forum16 referring to European Digital Sovereign-
ty: ”And when we speak of sovereignty or strategic 
autonomy and resilience, we are not talking about 
isolating ourselves from the world. But just having 
a choice, alternatives, fair competition, avoiding 
unwanted dependencies, both economically and 
geopolitically.” I could not agree more.

Choice does not mean baselessly banning leading 
technology suppliers, that have brought more 
competition and innovation to the benefit of Eu-
ropean operators and citizens. Haval van Drumpt, 
CEO of Tre Sweden, has criticised the Swedish 
ban of Huawei and ZTE that will cost the operator 
millions, distort competition, consumers will have 

to pay for it and roll-out of 5G will be delayed.17 In 
addition, removing Chinese suppliers will reduce 
competitive pressure on Ericsson and Nokia mean-
ing less innovation and rising prices. This distor-
tion means less choice and less alternatives. And 

což rozšířilo stávajícího spolupráci Nokie v síti 4G 
s čínským poskytovatelem komunikačních služeb.12 
Nokii však v Číně překonali ostatní konkurenti,13 
protože nebyla podle finančního ředitele Nokia 
Kristian Pullola schopna splnit místní požadavky. 
A jednoduše: Nokia se dopustila výrazných tech-
nických chyb.14 Nokia přišla o velkou smlouvu na 
síť radiového přístupu (RAN) s německou spo-
lečností Deutsche Telekom, kterou získala firma 
Ericsson, jež rovněž nahradila Nokii v britské síti 
Vodafone.15 Selhání Nokie v Číně jde ruku v ruce 
s jejím dlouhodobějším poklesem na trhu (viz 
tabulka 1) a rozhodně neprokazuje protekcionismus 
v Číně.

Jaká je tedy nejlepší cesta vpřed pro Evropu? Dne 
19. října 2020 vystoupil komisař Thierry Breton 
s projevem na fóru zúčastněných stran BEREC16 
a hovořil o evropské digitální suverenitě: „Když 
mluvíme o svrchovanosti nebo strategické auto-
nomii a odolnosti, nemluvíme o tom, že bychom se 
izolovali od světa. Ale důležité je mít výběr, alterna-
tivu, spravedlivou soutěž a vyhýbat se nežádoucím 
závislostem, a to jak ekonomicky, tak geopoliticky.“ 
Já osobně nemohu než souhlasit. 

Výběr neznamená bezpodmínečný zákaz předních 
dodavatelů technologií, kteří přinesli větší konku-
renci a inovaci ve prospěch evropských operátorů 
a občanů. Haval van Drumpt, generální ředitel 
společnosti Tre Sweden, kritizoval švédský zákaz 
společností Huawei a ZTE, který bude provozo-

vatele stát miliony, naruší hospodářskou soutěž, 
spotřebitelé za tento krok budou muset zaplatit, 
přičemž zavedení 5G sítí bude zpožděno.17 Odstra-
nění čínských dodavatelů navíc sníží konkurenční 
tlak na Ericsson a Nokii, což znamená méně inovací 

Tabulka 1:  
Celosvětové tržby 
z telekomunikač-

ního zařízení;  
Zdroj: Skupina 

Dell'Oro

Table 1:  
Worldwide Telecom 

Equipment  
Revenue;  

Source: Dell’Oro 
Group
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the real security risks lie in a situation where we 
have no choice.

Europe’s unwanted dependencies can be seen with 
US Tech Giants dominating Social media, search 
engine, cloud services (see table 2) and online 
trade markets. Commissioner Breton calls many of 
them “Too big to Care”,18 triggering new regula-
tion. Banning Chinese vendors will increase these 
unwanted dependencies further.

Fair competition between economic blocks is 
a must and has to be secured in the interest of Eu-
ropean citizens. Europe has sufficient negotiation 
power to secure this fairness in trade negotiations. 
However, banning companies and hereby violating 
WTO rules will not increase our credibility and 
foster trust.

The EU has adopted a Cyber security toolbox 
based upon a thorough assessment of potential 
threats. A rational and evidence-based application 
of this toolbox is the best way to effectively in-
crease security without sacrificing competition and 
innovation, harming European citizens. 

More dialogue and mutual understanding are 
needed instead of mistrust and misinformation. 
Intensified cooperation will build trust. Rule of law 
will increase reliability and credibility. These princi-
ples have brought Europe unprecedented welfare. 
Why now throwing them overboard without good 
reason?

1  John Bolton, The Room where it happened, A White House 
Memoir, 306

2  John Bolton, The Room where it happened, A White House 
Memoir, 305-306

3  www.politico.eu/Heavyweight MEPs urge stop to public 
funding for Huawei, ZTE

4  https://www.pts.se/en/news/press-releases/2020/four-
-companies-approved-for-participation-in-the-3.5-ghz-and-
-2.3-ghz-auctions/

a nárůst cen. Toto narušení znamená menší výběr 
a méně alternativ. A skutečná bezpečnostní rizika 
spočívají v situaci, kdy nemáme na výběr.

Nežádoucí evropské závislosti lze vidět na americ-
kých technologických gigantech, které dominují soci-
álním médiím, vyhledávačům, cloudovým službám 
(viz tabulka 2) a online obchodům. Komisař Breton 
označuje řadu z nich za velké kolosy bez kontroly,18 
což vyžaduje spuštění nové regulace. Zakázání čín-
ských dodávek tyto nežádoucí závislosti ještě zvýší. 

Spravedlivá soutěž mezi ekonomickými bloky je 
nutností a musí být zajištěna v zájmu evropských 
občanů. Evropa má dostatečnou vyjednávací sílu 
k zajištění této spravedlnosti v obchodních jedná-
ních. Zákaz společností a tím porušování pravidel 
Světové obchodní organizace však nezvýší naši 
důvěryhodnost ani neposílí důvěru.

EU přijala sadu nástrojů pro kybernetickou bezpečnost 
založenou na důkladném posouzení potenciálních 
hrozeb. Racionální použití této sady nástrojů založené 
na důkazech je nejlepším způsobem, jak účinně zvýšit 
bezpečnost, aniž by byla obětována konkurence a ino-
vace, což by poškodilo evropské občany. 

Místo nedůvěry a dezinformací je zapotřebí více 
dialogu a vzájemného porozumění. Posílená spolu-
práce zvýší důvěru. Vláda zákona zvýší spolehlivost 
a věrohodnost. Tyto zásady přinesly v minulosti 
Evropě nebývalý blahobyt. Proč je nyní chceme bez 
dobrého důvodu házet přes palubu?

1  John Bolton, Místnost, kde se to stalo, Vzpomínky z Bílého 
domu, 306

2  John Bolton, Místnost, kde se to stalo, Vzpomínky z Bílého 
domu, 305-306

3  www.politico.eu/Heavyweight Poslanci vyzývají k zastavení 
veřejného financování společností Huawei, ZTE

4  https://www.pts.se/en/news/press-releases/2020/four-
-companies-approved-for-participation-in-the-3.5-ghz-and-
-2.3-ghz-auctions/

Tabulka 2:  
Globální tržní clou-
dové služby;  
Zdroj: Statista

Table 2:  
Global Market 
Share Cloud  
Services;  
Source: Statista
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5  https://www.ncsc.gov.uk/information/hcsec-ob-report
6  https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-ueberwa-

chung-merkel-steht-seit-2002-auf-us-abhoerliste-a-930193.
html

7  https://www.thelocal.dk/20201117/us-accused-of-spying-on-
-danish-and-european-defence-industries

8  John Bolton, The Room where it happened, A White House 
Memoir, 308

9  https://www.ericsson.com/en/news/2020/4/
china-mobile-5g-network

10  https://www.ericsson.com/en/news/2020/5/
china-telecom-and-china-unicom-select-ericsson-5g

11  https://www.ericsson.com/en/press-releases/2020/7/
ericsson-reports-second-quarter-results-2020

12  https://www.nokia.com/about-us/news/
releases/2020/06/15/china-unicom-selects-nokia-core-
-networking-products-for-5g/

13  https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200512_
OTS0012/nokia-geht-bei-5g-auftraegen-in-china-aufgrund-
-technischer-probleme-leer-aus

14  https://www.lightreading.com/5g/
has-nokia-stopped-5g-rot/d/d-id/762888

15  https://www.lightreading.com/5g/
has-nokia-stopped-5g-rot/d/d-id/762888

16  https://berec.europa.eu/eng/events/
berec_events_2020/235-8th-berec-stakeholder-forum

17  https://www.dn.se/ekonomi/
tre-drabbas-av-miljardkostnader-nar-huawei-slangs-ut/

18  https://berec.europa.eu/eng/events/
berec_events_2020/235-8th-berec-stakeholder-forum
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Johannes Gungl, právník, pracuje v telekomunikačním 
průmyslu téměř 25 let na různých vedoucích pozicích. 
V letech 2014 až 2019 byl generálním ředitelem rakouského 
regulačního úřadu pro telekomunikace RTR a v roce 2018 
předsedou BEREC. Nyní je výkonným ředitelem společnosti 
pro vývoj optických vláken a pracuje jako konzultant. 
Belgická společnost Huawei Technologies Belgium je jednou 
z jeho klientů.

Johannes Gungl, lawyer by profession, has been working 
in the telecom industry for almost 25 years in different 
leadership positions. Between 2014 and 2019 he has been 

CEO of the Austrian Regulatory Authority for telecommunication RTR and in 2018 
Chairman of BEREC. He is now Managing Director of a fibre development company and 
works as consultant. Huawei Technologies Belgium is one of his clients.
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V Praze v současné době působí zhruba 400 poskytovatelů internetového připo-
jení a telekomunikačních služeb. Na 2 miliony koncových přípojek, z nichž aktiv-
ních je 600 tisíc, je to poměrně vysoké číslo. Přesto se objevil na pražském infra-
strukturním trhu nový hráč, dceřiná společnost PREdistribuce, PREnetcom. 

Myšlenka využití energetické infrastruktury pro budování 
optických sítí je přirozeně spojená s vlastní potřebou ener-
getiky síť průběžně udržovat, modernizovat a v místech, 
kde vznikají nové rezidenční i komerční projekty, i budovat. 
Ročně PREdistribuce obnovuje desítky kilometrů starých 
silových kabelů a staví další desítky kilometrů nových. 

Nároky na kvalitu, stabilitu a bezpečnost přenosové sou-
stavy každým rokem rostou. Dávno už nestačí mít někde 
trafostanici, kam v případě potřeby dojede technik kvůli 
opravě, nebo elektroměry, které zaměstnanci obejdou 
jednou za rok s papírem v ruce. Ve Skupině PRE si to velmi 
dobře uvědomují, a tak již nyní mají ve své síti více než 100 
chytrých trafostanic, umožňujících technikům provádět 
na nich vzdálené operace a regulovat toky energie v reál-
ném čase. A to vše díky optické síti. Od roku 2023 plánují 
roll-out chytrých elektroměrů, jejichž odečet se provádí 
online, bez nutnosti je fyzicky obcházet. Aktuálně už jich je 
několik tisíc v pražských domácnostech nasazeno a prů-
běžně se testuje jejich fungování. 

Podobné inovace s sebou přinášejí nutnost chytrá zařízení 
připojit k datové síti, a zároveň zajistit vysokou bezpečnost 
z nich získávaných údajů. Dalším faktorem, který energetiky 
nutí mít možnost přenosovou soustavu vzdáleně ovládat, 
jsou mnohem častější a větší výkyvy toku energie v síti, než 
bylo v minulosti obvyklé. Připojení jednoho elektromobilu 
zvýší odběr elektřiny v domácnosti na 5- až 6násobek běžné 
hodnoty, a síť si musí poradit například i s energií, která 
neprediktovatelně přitéká ze solárních či větrných elekt-
ráren. Je potřeba umět zvládat špičkové odběry, a naopak 
přebytečnou energii někde „uskladnit“. Proto se energetika 
vydává cestou decentralizace a daleko větší digitalizace, 
a hledá nové nástroje, které by umožnily distribučním spo-
lečnostem soustavu řídit.

Nejspolehlivějším způsobem datového připojení jednotli-
vých zařízení v tzv. Smart Gridu, tedy chytré energetické 
síti, které navíc umožňuje zajistit maximální bezpečnost 
přenášených dat, je samozřejmě optika. PREdistribuce pro 
tyto potřeby vyvinula zcela unikátní kombinovaný kabel 

Pražská Energetika staví nejen 
energetické sítě 

Tereza Gáliková

Obr.1  Kombinovaný silový kabel (VN, NN) s integrovanou mikrotrubičkou pro zafouknutí optického kabelu
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pro distribuci elektrické energie, jehož součástí je 
mikrotrubička pro zafouknutí optického kabelu. 
Tam, kde není možné rychle optickou síť vybudo-
vat, používají energetici k řízení své sítě mix dalších 
technologií, ať už LTE, nebo radiové spojení, tak 
i metalickou síť. 

Když už optiku sami pro sebe budujete, 
proč volná vlákna, která nevyužijete, 
nenabídnout i dalším? 
Pro potřeby řízení přenosové soustavy, péči 
o stávající komunikační síť a její budování dle 
zvyšujících se požadavků energetiky vznikl v roce 
2018 pod křídly silné energetické společnosti 
zajímavý start-up, PREnetcom. Vytvořením nové 
společnosti byl pověřen někdejší CIO Vodafone, 
Petr Dvořák, který za dobu 10letého působení ve 
třetím největším mobilním operátorovi nasbíral 
mnoho cenných zkušeností s fungováním čes-
kého telekomunikačního trhu. Za dva roky se mu 
ve funkci předsedy představenstva PREnetcom 
povedlo přitáhnout k sobě skupinu necelých 
dvou desítek nadšenců z oboru, kteří se nebojí 
zkoušet nové koncepty, ať už se jedná o techno-
logická, nebo obchodní řešení. A i když má nový 
infrastrukturní hráč za sebou podporu a pevné 
zázemí mateřské firmy, není určitě v pozici 
chráněného potomka, a už nyní je ekonomicky 
soběstačný.

V rámci volné kapacity optické sítě PREnetcom 
nabízí pronájem existující pasivní infrastruktury. 
Momentálně běží několik pilotních projektů se 
středními a velkými partnery z oblasti posky-

tovatelů internetu a dalších telekomunikačních 
služeb, které obslouží více než 10 tisíc domác-
ností. Jednotlivé projekty se pečlivě sledují 
a vyhodnocují a postupně se ladí nejlepší tech-
nický a obchodní model. Cílem je oslovovat silné 
partnery, kteří budou schopni zajistit v pronajaté 
oblasti vysokou penetraci, a uzavírat dlouhodo-
bější kontrakty, na 10 až 15 let. Stále ale platí, 
že klíčovými aktivitami PREnetcom je udržování 
a budování sítě pro potřeby energetiky, a i proto 
PREnetcom v tuto chvíli nemá zájem poskytovat 
připojení koncovým zákazníkům a chce vystu-
povat pouze jako pronajímatel infrastruktury, 
kterou energetika pro své potřeby momentálně 
nevyužije. 

Optika sloučená s energetikou má vlastní tech-
nická specifika, a kromě nesporných výhod přináší 
i některé komplikace. Optická vlákna jsou ukon-
čena často v blízkosti energetických zařízení. To 
klade mnohem vyšší požadavky na kvalifikaci 
techniků, kteří musí být odborníky jak v oblasti 
energetiky, tak musí ovládat odbornou práci 
s optikou (zafukování, měření, vaření). Snoubení 
energetiky a optických sítí s sebou nese i další 
výstavbová specifika, např. délka maximálního 
zafouknutí optického kabelu je výrazně menší než 
u běžné telko výstavby. I tak se ale po prvních 
zkušenostech ukazuje, že se jedná o velmi života-
schopný koncept, který umožní celému pražskému 
telekomunikačnímu trhu širší a rychlejší využití 
optiky pro koncové uživatele. 

Obr. 3  Petr Dvořák, předseda představenstva 
PREnetcom

PREdistribuce 
vyvinula 

zcela unikátní 
kombinovaný 

kabel pro 
distribuci 
elektrické 

energie, jehož 
součástí je 

mikrotrubička 
pro zafouknutí 

optického 
kabelu.

Obr. 2 
Realizace optické 

sítě (optické spojky) 
v rámci energetické 

přípojkové skříně 
rodinného domu
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Výrazně rychlejší vysokokapacitní sítě nové generace se zejména ve světle pande-
mie Covid-19 spojené s nárůstem nezbytných on-line aktivit stávají stále důleži-
tějším tématem. Komerční sítě 5G mohou od léta využívat obyvatelé částí Prahy 
a Kolína, od října se k nim přidali i zákazníci v Karlových Varech, Ústí nad 
Labem a Jeseníku. A od listopadu je pokryté i Brno. Do konce roku má být 5G 
dostupné pro čtvrtinu populace obou metropolí. 5G si pak mohou užít i Pražané 
v některých stávajících stanicích metra. Rychlé a celoplošné nasazení nových sítí 
je však na českém území stále nejisté. Po dlouhých průtazích již došlo k dokonče-
ní aukce kmitočtů 5G, otázkou však u některých stále zůstává výběr dodavatelů 
5G technologií. 

„Potřeba rychlých moderních sítí s vyšší propustností dat roste 
a pandemie by mohla budování sítí páté generace spíše urych-
lit,“ říká Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region 
střední, východní a severní Evropy. V souvislosti s výstavbou 
5G sítí ale zdůrazňuje otázku bezpečnosti. K jejímu dosa-
žení je zapotřebí zapojení všech zúčastněných stran a je tak 
společnou záležitostí legislativních a regulačních orgánů, 
operátorů, dodavatelů, ale i samotných uživatelů. 

Tématu bezpečnosti se věnovala tisková konference spo-
lečnosti Huawei, na které vystoupil JUDr. Petr Toman, aby 
představil novou studii právních aspektů budování a pro-
vozu 5G sítí v České republice. Advokáti z AK Toman & Part-
neři podrobili analýze relevantní evropskou i českou legis-
lativu, zejména pak způsob posuzování dodavatelů 5G sítí. 
Shledali, že ačkoliv má právní úprava kybernetické bezpeč-
nosti v České republice dobré základy, vzhledem k chybějí-

5G sítě v Česku: 5G sítě v Česku: 
Nejvyšší prioritou je bezpečnost, 
nutné je oddělení práva od politiky, 
říkají renomovaní advokáti 

Tomáš Kolder

Obr. 1  zleva – Radoslaw Kedzia, viceprezident 
Huawei pro region střední, východní a severní 
Evropy, JUDr. Petr Toman, advokát a partner 
Toman & Partneři, Pavel Košek, ředitel korporátní 
komunikace Huawei
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címu nastavení posouzení rizikovosti dodavatelů, 
resp. nejasnosti, zda a jak budou implementována 
kritéria dle EU Toolboxu, má stále své nedostatky, 
které vytvářejí nejistotu v otázce rozvoje 5G sítí. 
Klíčem k řešení stávající situace je transparentní 
diskuze mezi státem, operátory, dodavateli 
a odbornou veřejností, především však důsledné 
oddělení politického a právního posouzení činnosti 
dodavatelů a technických a netechnických kritérií. 
Základem jakékoli případné změny legislativy 
by dle advokátů měla být evoluce, ne revoluce. 
Posuzování rizikovosti dodavatelů by tak mělo 
zůstat jako doposud primárně na operátorech ve 
smyslu analýzy rizik, přičemž stát by měl určovat 
minimální standardy, kteří by operátoři ve smyslu 
bezpečnosti měli dodržovat. 

Jako potencionálně problematickou identifikovali 
především otázku právního posouzení rizikového 
profilu dodavatele na základě netechnických kritérií. 
Ač zohlednění netechnických kritérii považují za 
legitimní, upozorňují, že jejich paušální aplikace bez 
zohlednění konkrétních okolností může způsobit 
vyloučení dodavatele, který v konkrétním případě 
nepředstavuje riziko pro bezpečnost 5G sítí. 

Jako vhodné řešení tohoto problému vidí primární 
posuzování dodavatelů na základě technických 
kritérií při současně zachované mimořádné 
možnosti státu vyloučit dodavatele na základě 
politického rozhodnutí. Jako inspiraci zde vidí 
navrhovaný německý model. „Prioritou každého 
státu je zajištění bezpečnosti nově budovaných 5G 
sítí. To však neznamená, že bychom při tom měli 
rezignovat na dodržování základních zásad právního 
státu při posuzování dodavatelů, kteří se na jejich 
budování chtějí účastnit,“ uvedl JUDr. Petr Toman 
z AK Toman & Partneři. 

Důležitost, kterou stát klade na kybernetickou 
bezpečnost, je naprosto zřejmá. Důvěra v zajiš-
tění bezpečnosti by však měla zůstat operáto-
rům. „Legislativní a regulační rámec je dostatečný 
v případě, že vycházíme ze statu quo, tedy z toho, 
že klíčový je operátor, který je zodpovědný za výběr 
dodavatelů, bezpečnost a integritu sítě,“ uvedl na 
listopadovém semináři o kybernetické bezpeč-
nosti 5G sítí pořádaném Ministerstvem průmyslu 
a obchodu (MPO) Pavel Košek, ředitel korporátní 
komunikace Huawei. Stejně jako advokáti z AK 
Toman & Partneři poukázal na to, že pro Česko je 
žádoucí namísto revoluce, spíše evoluce. 

Základem a zaručením vysoké úrovně kybernetické 
bezpečnosti je tak implementace nejnovějších 
průmyslových standardů, objektivní testování 
a certifikace. Omezení volné hospodářské soutěže 
ve snaze zvýšit bezpečnost 5G sítí je totiž nejen 

neúčinné, ale do budoucna představuje nemalé 
překážky. Těmi mohou být například zpomalení 
inovací, nárůst cen či snížení ekonomického roz-
voje. Naopak kroky jako zapojení všech subjektů 
do implementace technologií a otevřená komu-
nikace i spolupráce mohou kybernetickou bez-
pečnost značně posílit. „Huawei v tomto případě 
dokáže přispět dlouhodobými zkušenostmi a špič-
kovou expertizou. Za svoji 30letou historii ve světě, 
stejně tak jako za 15 let v Česku, nedošlo v souvis-
losti s používám technologií Huawei k žádnému 
kyberbezpečnostímu incidentu,“ uvedl Pavel Košek.

Radoslaw Kedzia stejně jako další představitelé 
společnosti podotýká, že průlomem v otázce zabez-
pečení 5G sítí by mohlo být certifikační schéma 
NESAS (Network Security Assurance Scheme), které 
se zaměřuje na produkty a zařízení určené pro sítě 
4. a 5. generace. Toto schéma je standardizovaným 
mechanismem hodnocení kybernetické bezpečnosti 
definovaným mezinárodní organizací GSMA. Dané 
schéma poskytuje rámec bezpečnostních záruk 
pro celé odvětví, čímž napomáhá zvýšení úrovně 
zabezpečení napříč mobilním průmyslem, a je tedy 
společné pro všechny výrobce, kteří by chtěli do sítě 
integrovat svá řešení. Právě NESAS by mohl být ces-
tou k posuzování bezpečnosti dodavatelů vzhledem 
ke svému zaměření na technickou stránku každého 
výrobku, nikoliv na původ dodavatele. Zároveň 
poprvé v historii poskytne výrobcům a provozova-
telům jedinou certifikaci, aniž by došlo k navýšení 
nákladů. Auditorské zprávy budou provozovatelům 
k dispozici bez dodatečných nákladu. Tuto iniciativu 
tak mohou využít i menší operátoři, kteří nemají 
dostatečné zdroje. Informace o tom, kdo prošel 
certifikačním procesem, budou veřejně dostupné. 
Technologie Huawei splnily podmínky bezpečnost-
ního certifikačního schématu NESAS již v srpnu 
letošního roku. Nesou tak potvrzení, že příslušná 
zařízení splňují požadavky stanovené schématem 
týkající se zabezpečení a spolehlivosti sítí 5G.

„Nezaujatý přístup k bezpečnosti sítí 5G založený 
na faktech umožní Evropě mít bezpečnější a rych-
lejší síť páté generace a takový směrem se zdá, že se 
vydá sousední Německo. My chceme spolupracovat 
s evropskými i českými institucemi a soukromým 
sektorem na vytvoření obecných standardů a posí-
lení bezpečnosti a spolehlivosti infrastruktury. Spra-
vedlivá hospodářská soutěž, nediskriminace a férové 
podmínky jsou základními kameny prosperující 
společnosti, která když bude prosperovat jako celek, 
tak bude prosperovat i jednotlivý občan. Vyloučením 
Huawei se nezaručí bezpečnější síť, naopak se sníží 
konkurence na trhu a zvýší se náklady na výstavbu 
5G sítě. Za bezpečnost sítí jakékoliv generace 
zodpovídá vždy a pouze operátor a nikoliv dodavatel 
technologií,“ upozorňuje Radoslaw Kedzia. 

Důležitost, 
kterou stát 

klade na 
kybernetickou 

bezpečnost, 
je naprosto 

zřejmá.
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Důležitost systémů 5G získává geopolitický rozměr. Vzhledem k pozici sítí páté 
generace, jako aktiva národní bezpečnosti a síly ekonomiky, se současné strategie 
a principy neomezují jen na národní agendy. Na úrovni EU se proto aktuálně 
zpřesňuje soubor opatření, založený na sadě opatření zaměřených na zmírnění 
hlavních kybernetických bezpečnostních rizik sítí páté generace prostřednictvím 
jednotných a koordinovaných postupů ve všech členských státech. Průběžné hod-
nocení implementace opatření1, která mají být v oblasti kybernetické bezpečnosti 
přijata však ukazuje, že cesta členských států k jednotnému koordinovanému 
přístupu nebude triviální úlohou i vzhledem k aktuálním transatlantickým vaz-
bám EU. V příspěvku si v časové řadě všimneme zejména vývoje pozic, názorů 
a přístupů členských států k možnostem diverzifikace dodavatelských řetězců pro 
sítě 5G jako jednoho ze stěžejních klíčů k přijetí účinných bezpečnostních opatře-
ní. V tomto spojení se nejčastěji hovoří o čínských společnostech Huawei a ZTE, 
na jejichž účast na výstavbě nových telekomunikačních sítí se názory členských 
států v tomto ohledu liší. Společnosti Huawei i ZTE však všechna obvinění z na-
rušování bezpečnosti popírají a obhajují svoji nevinu.

Strategie diverzifikace dodávek systémů 5G
Opatření k omezení zapojení dodavatelů na základě jejich 
rizikového profilu v několika členských státech již exis-
tují a v dalších jsou v pokročilé fázi přípravy. V zásadních 
změnových procesech na telekomunikačním trhu je zřejmě 
i po počáteční politické neshodě tradičně vpředu Spojené 
království (připomeňme si někdejší razantní nástup opat-
ření k liberalizaci trhu britských telekomunikací). 

Aktuální pozornost v tomto ohledu získávají strategie diver-
zifikace dodavatelů systémů 5G, např. v podobě, jak ji 24. 

listopadu předkládá britská vláda v rámci telekomunikačního 
(bezpečnostního) zákona, aktuálně ve druhém čtení, jehož 
ústřední součástí je boj proti vysoce rizikovým dodavatelům, 
a je spojen s harmonogramem úplného odstranění zařízení 
Huawei ze sítí 5G do roku 2027. V rámci této diverzifikační 
strategie2 vloží vláda do rezervy „na zahájení práce na vytvo-
ření rozmanitějšího, konkurenceschopnějšího a inovativněj-
šího trhu dodávek pro telekomunikace“ 250 milionů liber.

Za sledování a hodnocení bezpečnosti dodavatelů technolo-
gií bude ze zákona odpovídat Ofcom. K řešení má tři hlavní 

Jak přistupují členské státy EU 
k rizikovým dodavatelům sítě 5G?

Jan Vašátko
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oblasti: podporu zavedených dodavatelů; přilákání 
nových dodavatelů na britský trh (zmíněny značky 
Samsung, Fujitsu, NEC, Parallel Wireless a Mavenir); 
a konečně urychlení vývoje a nasazení sítí. 

Evropské snahy o vyloučení společnosti Huawei 
z telekomunikačního trhu však mají více podob. 
Cestu přímého zákazu, jak to udělali Britové, již 
nenásledovaly další členské státy, konkrétně 
Francie, kde jsou nařízením definována klíčová 
síťová aktiva, a tato podléhají kontrole a schvá-
lení vládou před jejich zavedením. Podle konzul-
tační skupiny Strand Consult v současné době 
čínský dodavatel poskytuje přibližně polovinu 
zařízení pro rádiový přístup (RAN) v síti dvou ze 
čtyř francouzských operátorů mobilních sítí – SFR 
a Bouygues Telecom. Francouzské úřady údajně 
odmítnou prodloužení platnosti regionálních 
licencí na dodávky zařízení čínského dodava-
tele, jakmile vyprší. Pokud je zpráva přesná, tito 
operátoři dostali čas k nalezení alternativ do roku 
2028. 

Jiný přístup volí Itálie, kde má vláda v případech 
použití zařízení u provozovatelů mobilních sítí 
právo vetovat smlouvu či uložit určitá bezpeč-
nostní opatření. Koncept německého řešení 
spočívá ve dvou fázích, kdy v první je rozhodováno 
o připuštění dodavatele k budování 5G sítí na 
základě objektivních technických kritérií. I v pří-
padě jejich splnění si stát stále ponechá možnost 
příslušného dodavatele vyloučit. K tomu by však 
mělo docházet zřejmě spíše výjimečně, a to pouze 
na základě jednohlasného stanoviska (povahou 
zřejmě politického) členů vlády. 

Finský parlament přijal v prosinci zákon, který 
státním orgánům umožňuje zakázat používání 
zařízení telekomunikačních sítí, pokud mají 
vážné důvody k podezření, že by ohrozilo národní 
bezpečnost nebo obranu státu. Zákon nezakazuje 
žádného konkrétního dodavatele podle jména 
nebo země původu.

Švédsko oznámilo zákaz dodávek zařízení ze strany 
Huawei a ZTE již minulý měsíc a jejich odstranění 
ze sítí 5G s termínem realizace 2025.

Po diplomatickém tlaku Spojených států byly vlá-
dami ve východní Evropě přijaty dohody, které jsou 
v zásadě politickými přísliby vytlačit ze sítí 5G doda-
vatele, kteří podléhají cizímu vlivu, nemají trans-
parentní vlastnictví a v minulosti čelili obviněním 
z krádeže duševního vlastnictví. V jejich průběhu 
byly obdobné dohody podepsány s Rumunskem, 
Polskem, Estonskem, Lotyšskem, Českou republi-
kou3 a Slovinskem. 

Slabým článkem v úsilí EU k jednotnému přístupu 
v oblasti kybernetické bezpečnosti je Maďarsko, 
jehož vláda odmítá uznat problém a vydává se 
vlastní cestou. V této souvislosti vyhlašuje, že nově 
otevřené centrum společnosti Huawei v Budapešti 
je „milníkem“ ve východní strategii Maďarska. 

V Německu kancléřka Angela Merkelová zatím drží 
linii proti formálnímu zákazu společnosti Huawei 
Technologies Co. s tím, že země nesmí Huawei 
vyčlenit cíleným zákazem4, což ponechá Německu 
volnější pravidla než ve Francii, i když zde vláda 
uplatňuje pravidla, která označí operátory využíva-
jící v síti sady Huawei jako subjekty riskující, aniž by 
to přímo zakazovala. 

Nově navržená německá pravidla, která jsou 
součástí rozsáhlého zákona o bezpečnosti IT, však 
nastolují, oproti dřívějším návrhům založeným na 
pouhém technickém posouzení „důvěryhodnosti“ 
dodavatele, tvrdší režim. Cílem je, aby byla pravidla 
implementována již do konce tohoto roku.

Jinde uvedené iniciativy vlád přebírají spíše ope-
rátoři, i když nyní čelí významnému dilematu: Zda 
zachovat stávající smlouvy se společností Huawei 
pro budoucí 5G sítě, nebo se tohoto dodavatele 
zbavit ve prospěch „bezpečnější“ alternativy doda-
vatelského řetězce budoucnosti.

Španělská společnost Telefónica přijala trumpov-
skou definici „čisté sítě“, jako definici, která nedůvě-
ryhodné čínské dodavatele vylučuje. Sítě Telefóniky 
ve Španělsku a Velké Británii jsou již „zcela čisté“, 
což uvedl v nedávném prohlášení generální ředitel 
José María Álvarez-Pallete López. Slíbil, že obdobně 
bude v blízké budoucnosti ve své síti vyřešen pro-
blém i v Německu a Brazílii. V tom prvním případě 
to bude podle údajů Strand Consult znamenat 
výměnu zhruba poloviny stávajících přístupových 
zařízení RAN. Toto rozhodnutí padlo poté, co se 
operátoři Orange a Iliad ve Francii již plně spoléhají 
na systémy firem Ericsson a Nokia s geografickým 
rozdělením dodávek od obou dodavatelů.

Deutsche Telekom naproti tomu uvedl, že v Německu 
by neměl být z politických důvodů vyloučen žádný 
dodavatel telekomunikačního zařízení.

Evropské snahy 
o vyloučení 
společnosti 

Huawei z tele-
komunikačního 

trhu však mají 
více podob.

Obr. 1:  
Mapa globálních 

investic operátorů 
do sítí 5G
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Dveře společnosti Huawei zavírají operátoři v Dánsku – TDC 
vybral pro svou 5G síť společnost Ericsson. Telia a Telenor si 
pro zavádění sítě 5G v Dánsku dosud dodavatele nevybraly.

Nizozemská telekomunikační společnost KPN po loňském 
rozhodnutí o vyloučení systémů Huawei si zvolila pro 
základní sítě 5G zařízení firmy Ericsson. 

V Belgii si operátoři Orange a Proximus pro své sítě 5G 
vybrali společnost Nokia, a podnikají dalekosáhlé kroky ke 
snížení přítomnosti Huawei v budovaných 5G sítích. 

Výjimkou je Norsko, které ponechává společnosti Huawei 
pootevřené dveře.

V Česku se CETIN, jenž zajišťuje výstavbu mobilních sítí 
5G a v současnosti pro operátora O2 5G sítě zkušebně 
provozuje, bude opírat o technologie Ericsson. Podle vyjá-
dření společnosti využívá nyní v přístupové síti RAN čtvrté 
generace 20 procent prvků Huawei a 80 procent zařízení 
firmy Nokia.

Český Vodafone použije technologie Huawei jen v okra-
jových částech sítí 5G . Pro Česko tedy bude platit stejný 
přístup, jaký mateřská skupina zvolila ve Velké Británii.

T-Mobil se doposud ani při příležitosti spuštění jeho české 
sítě 5G k výběru partnera pro spolupráci nevyjádřil. V tis-
kové zprávě uvedl, že používá technologie od více doda-
vatelů, s ohledem na bezpečnostní strategii Deutsche 
Telekom, jemuž tuzemský T-Mobile patří.

Na Slovensku se jasněji vyjádřil jen mobilní operátor 
Orange, který oznámil spolupráci s dodavatelem Nokia. 
Slovak Telekom zatím rozhodnutí nezveřejnil. Operátor 
O2 Slovakia si nyní vybírá dodavatele sítě 5G v pilotním 
komerčním testovacím režimu. 

Milníky přístupu 
V poslední části příspěvku následuje aktualizovaný vývoj 
názorů, událostí a strategií v EU, sahající až k roku 2019. 
Takže zde je časová osa i se zdroji:

Belgie: Společnosti Orange a Proximus zvolily technologii 
5G společnosti Nokia, tím pod tlakem USA vylučují Huawei 
z dodávek klíčových telekomunikačních zařízení. Zdroj: 
Reuters, 9. října 2020.
Rakousko: Rakouský kancléř Sebastian Kurz nevyloučil 
nasazení zařízení Huawei v budoucích 5G sítích země, ale 
uvedl, že Rakousko bude koordinovat svá rozhodnutí s part-
nery Evropské unie. Zdroj: Reuters, 20. června 2020.

Česká republika: V tendru vypsaném společností CETIN 
na dodávku systémů pro mobilní sítě páté generace zvítězil 
Ericsson. Zdroj: Cetin, 9. října 2020. 

Společnost Huawei pohrozila žalobou proti České republice, 
pokud národní úřad pro informační bezpečnost neodvolá 

varování před čínským rizikem. Zdroj: The New York Times, 8. 
února 2019.

Nizozemsko: Nizozemský operátor KPN po prověření bezpeč-
nostních rizik uvedl, že podepsal dohodu o nasazení zařízení do 
sítě 5G se společností Ericsson. Zdroj: https://telecoms.com/, 
15. 10. 2020.

Nizozemský premiér Mark Rutte uvedl, že jeho vláda 
stále zkoumá možnosti volby dodavatele 5G a dosud si 
nevytvořila názor na možnou roli čínských společností. 
Doporučení se očekávalo do konce května 2019. Zdroj : 
Reuters, 15. dubna 2019.

Francie: Prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie 
nevylučuje žádnou společnost včetně čínského Huawei 
z trhu nové generace 5G mobilních sítí – ale zdůraznil, že 
jeho strategie je založena na zásadách evropské suverenity. 
Zdroj: Reuters, 28. srpna 2020.

Orange, ve Francii číslo jedna, očekává, že ve střednědobém 
horizontu sníží v Evropě závislost na mobilním zařízení Hua-
wei. Zdroj: Reuters, 30. července 2020.

Šéf francouzské agentury pro kybernetickou bezpečnost 
ANSSI uvedl, že úplný zákaz používání zařízení od Huawei 
při zavádění francouzské telekomunikační sítě 5G nebude 
existovat, ale že tlačí na francouzské telekomunikační spo-
lečnosti, aby se vyhnuly dodávkám čínských společností. 
Zdroj: Reuters, 5. července 2020.

Francouzský konglomerát Bouygues prozkoumá všechny 
možnosti, včetně právních kroků, aby zajistil, že má právo 
spolupracovat s Huawei při zavádění mobilních sítí 5G ve 
Francii, řekl novinářům generální ředitel společnosti Bouygues 
Telecom Martin Bouygues. Zdroj: Reuters, 20. února 2020.

Německo: Zveřejněný návrh zákona o bezpečnosti IT 2.0 
řeší klíčovou otázku výběru dodavatele. Návrh má projít 
kabinetem v prosinci, poté bude následovat parlamentní 
proces. Zdroj: Handelsblatt, 30. 11. 2020. 

Německá vláda plánuje přísnější dohled nad dodavateli 
telekomunikačních sítí, který znesnadní čínské společnosti 
držet se na největším evropském trhu, i když zákaz společ-
nosti Huawei nebude přijat. Zdroj: Reuters, 30. září 2020.

Deutsche Telekom uvedl, že v Německu by neměl být z poli-
tických důvodů vyloučen žádný dodavatel telekomunikač-
ního zařízení, a zopakoval svůj nesouhlas s výzvami někte-
rých zákonodárců, aby vstupu čínské společnosti Huawei 
Technologies z důvodu národní bezpečnosti zabránili. Zdroj: 
Reuters, 13. srpna 2020.

Maďarsko: Maďarský ministr zahraničí uvedl, že čínský 
Huawei se bude podílet na výstavbě bezdrátové sítě nové 
generace 5G v zemi. Huawei bude na projektu spolupraco-
vat s britským Vodafone a německým Deutsche Telekom. 
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Dodal, že Maďarsko nediskriminuje společnosti podle jejich 
země původu, pokud budou respektovat maďarské zákony 
a předpisy. Zdroj: Reuters, 5. listopadu 2019.

Finsko: Finský parlament přijal zákon, který umožní státním 
orgánům vyslovit zákaz, pokud mají vážné důvody k pode-
zření, že by používání telekomunikačního zařízení ohrozilo 
národní bezpečnost nebo obranu státu. Zdroj:  Reuters, 9. 
prosince 2020

Itálie: Itálie zabránila telekomunikační skupině Fastweb 
v podepsání dohody o dodávce zařízení pro základní síť 5G od 
společnosti Huawei, což je dosud nejjasnější znamení Říma, 
který vůči čínské skupině zaujímá tvrdší postoj. Zdroj: Reuters. 
23. října 2020.

Dominantní operátor Telecom Italia (TIM) vyloučil Hua-
wei z výběrového řízení na 5G zařízení pro základní síť 5G, 
kterou se chystá postavit v Itálii a Brazílii. Zdroj: Bloomberg, 
9. července 2020.

Norsko: Telenor si jako klíčového dodavatele technologie 
5G vybral švédskou společnost Ericsson a po deseti letech 
spolupráce postupně odstranil ze sítě technologie Huawei. 
Zdroj: Reuters, 11. prosince 2019.

Polsko: Polská vláda sjednocené pravice minulý týden 
navrhla zákon, který by mohl ukončit činnost čínského 
giganta Huawei na polském trhu. Prověřování by zahrnovalo 
aspekty, jako jsou lidská práva nebo použití osobních údajů. 
Zdroj: Politico Europe, 13. září 2020.

USA a Polsko potvrdily dohodu zaměřenou k bezpečnosti 
sítí 5G, což by mohlo vést k zablokování Huawei Technolo-
gies Co. a dalších čínských telekomunikačních firem v jejich 
sítích. Zdroj: Bloomberg, 2. září 2020.

Švédsko: Regulátor PTS zastavil 9. 11. 2020 aukce 5G spektra 
poté, co soud pozastavil části svého dřívějšího rozhodnutí 
v zákazu dodávek zařízení Huawei do sítí 5G s odvoláním na 
národní bezpečnostní rizika. Švédský telekomunikační regu-
látor PTS se proti rozhodnutí soudu odvolá. Zdroj: The Globe 
and Mail Inc., 13. 11. 2020.

Švédsko zakazuje používání zařízení společnosti Huawei 
v síti 5G. Zdroj: Reuters, 20. října 2020. 

Velká Británie: Společnost BT si vybrala pro výstavbu sítě 5G 
společnost Nokia, a začne postupně rušit technologie Hua-
wei. V rámci dohody bude finská společnost také optimalizo-
vat 2G, 3G a 4G sítě BT. Vláda Spojeného království stano-
vila plán pro odstranění zařízení Huawei ze sítí 5G a navrhuje 
novou strategii pro diverzifikaci telekomunikačního dodava-
telského řetězce v zemi. Zdroj: Bloomberg, 29. září 2020.

Vláda Spojeného království se po zákazu společnosti Hua-
wei zavázala poskytnout 250 milionů liber (333 milionů 
dolarů) na diverzifikaci svého dodavatelského řetězce pro 
sítě 5G. Zdroj: zdnet, 26. listopadu 2020.

Ministři zahraničí USA a Britů se dohodli na podpoře vývoje 
„dalších důvěryhodných řešení 5G,“ uvedlo americké 
ministerstvo zahraničí dva dny poté, co se Británie rozhodla 
do roku 2027 očistit své sítě 5G od zařízení Huawei. Zdroj: 
Reuters, 16. července 2020.

Vodafone UK dlouhodobě podporuje OpenRAN a od roku 
2017 je součástí pracovní skupiny projektu, která pomáhá 
definovat jeho standardy. Vodafone říká, že zavedení 
britských a evropských omezení vůči Huawei může trvat pět 
let. Zdroj: cdnet.com, 5. února 2020.

Závěr
Globální rozsah zavádění sítí 5G již směřuje i za hranice 
prvotního cíle, jímž je pokrytí populace obvykle s dopro-
vodem marketingového tvrzení „naše síť 5G pokrývá X 
milionů lidí“. 

Očekává se, že tato technologie bude mít dopad nejen na 
digitální komunikaci, ale také na kritická odvětví, i na prů-
myslové řídicí systémy. 

Klíčem k zajištění bezpečnosti sítě a flexibility operá-
tora v éře 5G bude proto síla ekonomického potenci-
álu 5G s použitím „aktivní strategie“ a standardů na 
úrovni celého systému. Jak ukazuje výše popsaný vývoj 
politických pozic členských států, byť jen v jednom 
z komponentů zabezpečení systému, jímž je rovnováha 
dodavatelských řetězců při výstavbě sítí, nebude shoda 
členských států s Evropskou komisí na implementaci 
strategie a přijetí jednotného řešení bezpečnosti sítí 
5G tak snadno dosažitelná, a je potřeba ještě něco 
odpracovat. 

1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-member-
-states-progress-implementing-eu-toolbox-5g-cybersecurity

2  https://www.gov.uk/government/publications/5g-supply-chain-diver-
sification-strategy/5g-supply-chain-diversification-strategy

3  https://www.state.gov/joint-statement-on-united-states-czech-
-republic-joint-declaration-on-5g-security/

4  https://www.bnnbloomberg.ca/merkel-resists-full-ban-on-huawei-
-making-germany-an-outlier-1.1498030

Ing. Jan Vašátko je absolventem 
ČVUT v Praze. V devadesátých 
létech pracoval ve vedoucích 
pozicích Českého Telecomu, a.s. 
s odpovědností za strategii digita-
lizace telekomunikační sítě v České 
republice a zajištění její výstavby. 
Následně ve společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. odpovídal 
za řízení provozu digitální sítě. 

V současné době se věnuje analýzám rozvoje zahraničních 
telekomunikačních trhů. 
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IV. výzva na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu inter-
netu byla vyhlášena 4. března 2020, s možností podat žádosti o poskytnutí 
dotace na výstavbu sítí v oblastech, kde žádný z investorů doposud neproje-
vil zájem potřebné sítě vybudovat. Původní termín pro podání byl s ohledem 
na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19 a ve vztahu na přijatá preventivní 
opatření v ČR prodloužen do 5. 9. 2020.

Výzva směřovala do 42 intervenčních oblastí, ve kterých 
bylo označeno 3016 základních sídelních jednotek z celkem 
127.146 adresních míst obytných budov, ve kterých není 
doposud možno zřídit vysokorychlostní připojení k inter-
netu (s rychlostí stahování alespoň 30 Mbit/s).

K termínu ukončení příjmu žádostí bylo zaevidováno celkem 
46 podání projektů od téměř 20 podnikatelských subjektů 
v souhrnné výši 1.510 mil Kč (nákladů uznatelných v rámci 
dotačních programů), což představuje celkový zájem 
o dotace ve výši 1.132 mil.Kč.

Projekty směřují celkem do 28 intervenčních oblastí, 
z čehož je zřejmé, že řada projektů směřuje do stejných 
intervenčních oblastí. Vzhledem k tomu, že podle dotačních 
pravidel není možné realizovat vzájemně se překrývající 
projekty bude nezbytné překrývající se projekty posuzo-
vat nejen podle plnění účelu na který je dotační program 
vypsán, ale v překrývajících se teritoriích i navzájem. 

Podle předběžných součtů podané projekty pokrývají 
celkem 439 ZSJ a 28 846 adresních míst obytných 
budov, ve kterých není doposud možno zřídit vysoko-
rychlostní připojení k internetu .

Řadu čtenářů mohou zaujmout i některé další statis-
tické informace. Například v předložených projektech 
vychází v průměru lehce přes 51 tis. Kč na připojení jed-
noho adresního místa k vysokorychlostnímu internetu. 
Se započtením vlivu vícebytových objektů je to pak 
něco málo přes 45 tis. Kč na vybudování jedné přípojky. 

Nejrozsáhlejší projekt řeší připojení více než 7 tisíc 
adresních míst, nejmenší projekt pak 13 adresních míst. 

Uvedené hodnoty vycházejí z podaných a ještě nevy-
hodnocených projektů. Výsledná souhrnná čísla bude 
možné publikovat až po celkovém vyhodnocení všech 
projektů.

Průběžné hodnocení účinnosti 
IV. výzvy z programu OP PIK na 
podporu výstavby přístupových sítí 
k vysokorychlostnímu internetu 

Ing. Lubomír Bokštefl, MPO ČR
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Současná bezprecedentní situace má vliv na všechny oblasti ekonomiky a života. 
Online výuka a homeoffice se staly běžnou součástí života miliónů lidí. Jaké jsou 
první analýzy, poznatky a reakce v otázce zejména dostupnosti vysokorychlost-
ního internetu a vyrovnávání se s dopady krize po deseti měsících přinesla nejen 
nová zpráva OECD. 

Je tomu deset měsíců, co se museli uzavřít dveře státních 
úřadů, škol, firem a většiny dalších organizací. Pracující 
i studenti zůstali doma a byli zcela odkázáni na možnost 
práce, vzdělávání, komunikace i sociálního života pomocí 
internetového připojení. Pandemie doslova přinesla naši 
závislost na moderních telekomunikacích. COVID-19 
jednoznačně vyvolal digitální transformaci tím, že podniky 
začali fungovat online, školy vytvořily virtuální učebny pro 
pokračující vzdělávání žáků a studentů a odborníci, jako jsou 
vědci, lékaři a soudci, přešli na online konzultace či cloudové 
informační systémy.

Podle nové zprávy OECD právě žijeme v době digitální 
transformace. Pokrok v připojení k internetu pomohl 
mnoha zemím vyrovnat se se zdravotní a hospodářskou krizí 
z COVID-19. Podle nové zprávy Organizace pro hospodář-
skou spolupráci pandemie přesto zvýšila laťku digitálního 
přechodu a podtrhuje potřebu uzavřít digitální propasti, 
které mohou vést k tomu, že někteří lidé a firmy budou 

v době „po COVID-19“ v horší situaci hospodářského rozvoje, 
než ostatní. Někteří poskytovatelé internetu od začátku 
pandemie ohlásili nárůst provozu o 60 %, protože lidé se 
přizpůsobují životu a práci online. OECD popisuje velké 
rozdíly v přístupu k rychlému a spolehlivému internetu mezi 
zeměmi. Například podíl optického připojení v zemích OECD 
se pohybuje od 82 % v Koreji, 79 % v Japonsku a 75 % v Litvě 
(lídr nově se rozvíjející Evropy) až pod 5 % v Rakousku, Belgii, 
Německu nebo Řecku, kde je vysokorychlostní připojení ve 
venkovských oblastech velmi řídké. 

„Digitální technologie pomohly našim ekonomikám a spo-
lečnostem vyhnout se úplnému zastavení během krize 
Covid-19 a umožnily nám dozvědět se více o viru, urychlit 
hledání vakcíny a sledovat vývoj pandemie,“ říká zástupce 
OECD Generální tajemník Ulrik Vestergaard Knudsen. 
„Krize však také zdůraznila naši závislost na digitálních 
technologiích a odhalila realitu digitálních rozdílů mezi 
zeměmi i rozdílů v jednotlivých zemích.“ Podobná situace 

Broadband ve světě v době krize
Tomáš Sedláček
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je i ve Spojených státech, kde například guvernér 
Virginie Ralph Northam řekl, že vysokorychlostní 
internet „se stal ekonomickou nutností“. Rovněž 
mnoho dalších guvernérů požádalo zákonodárce, 
aby vyčlenili miliony dolarů na rychlejší internet. 
Několik států, například Alabama a Washington, 
navíc začalo provádět průzkumy k měření úrovní 
širokopásmového připojení v rámci svých hranic. 
Rychlý internet nebyl problém pouze pro běžné 
občany USA. I pracovníci veřejné správy pocítili 
důsledky nekonzistentní americké širokopásmové 
infrastruktury. Již v březnu newyorský úřad pro 
služby informačních technologií řekl, že čelil něko-
lika výzvám souvisejícím s udržováním připojení 
státních zaměstnanců k práci na dálku.

V rozvoji vysokorychlostního internetu v USA 
bude hrát významnou roli také soukromý sek-
tor. V březnu podepsaly stovky poskytovatelů 
internetových služeb slib Federální komunikační 
komise „Keep Americans Connected“ („Udržujte 
Američany ve spojení“). Tím slíbili, že během 
vrcholící pandemie upustí od případného odpo-
jování a poplatků. Ale vzhledem k tomu, že šíření 
COVID-19 přetrvává na konci roku 2020, musí 
vlády jednotlivých států najít nové způsoby 
dohody se společnostmi, aby zajistily, že bez 
připojení nezůstane žádný občan. Během léta 
hlasoval federální odvolací soud pro rozhodnutí 
komise FCC, která říká, že místní vlády nemusí 
nadměrně pokutovat společnosti, nebo jinak 
„diskriminačně“ zpozdit nasazení 5G na sloupech 
veřejné služby. Toto rozhodnutí, které je považo-
váno za úder orgánům místní správy v rozhodování 
o vlastní infrastruktuře, uvolňuje cestu pro širší 
rozmístění technologie 5G po celé zemi. A ačkoli 
vlastní 5G má potenciál pomoci překonat digitální 
propast, někteří odborníci se obávají, že by mobilní 
technologie mohla prohloubit stávající sociální 
nerovnost, protože 5G vyžaduje, aby lidé používali 
kompatibilní zařízení, které je finančně náročnější. 
Každopádně můžeme v současné situaci konsta-
tovat, že diskuze o digitální propasti mezi jednot-

livými regiony ve Spojených státech byly rokem 
2020 vyřešeny a situace je nyní brána jako fakt 
všemi významnými politiky, bez ohledu na jejich 
politickou příslušnost.

Současná situace má podobný vývoj postoje 
k budování vysokorychlostních sítí také v Kanadě. 
Tamní vláda oznámila podrobnosti o svém novém 
fondu ve výši 1,7 miliardy USD a zavázala se, že do 
roku 2026 připojí 98 % obyvatel k vysokorychlost-
nímu internetu. S tím souvisí i oznámením společ-
nosti Ontario’s, která bude investovat šest miliard 
dolarů v průběhu šesti let na podporu rozšiřování 
optického a mobilního přístupu k internetu. Důraz 
bude kladen na uspokojení ekonomických a soci-
álních potřeb, které vysokorychlostní, spolehlivý 
a cenově dostupný přístup k internetu nabízí 
rezidenčním a podnikovým uživatelům během 
pandemie COVID-19, i mimo ni. 

V Kanadě je problematika COVID-19 a vysokorych-
lostního připojení k internetu důležitým tématem, 
které nezahrnuje jen problematiku možnosti práce 
a studia z domova ve městech. Jsou zdůrazňo-
vány zejména potřeby venkova a méně osídlených 
lokalit. Právě jejich hlasy pravděpodobně pomohly 
zvýšit objem a uvolnění investic nedávno oznáme-
ných provinčních a federálních programů. A tím 
se znova vracíme k poslední zprávě OECD, která 
právě na velké rozdíly v uvnitř jednotlivých zemích 
také zdůrazňuje. 

Zpráva OECD navíc uvádí, že v budoucnu, kdy 
mohou pracovní místa, vzdělávání, zdravotní péče, 
a dokonce i sociální interakce záviset na digitálních 
technologiích, je třeba zajistit snižovaní nerov-
ností mezi městem a venkovem plošným přístu-
pem k rozšiřování vysokorychlostního internetu. 
Můžeme jen pevně věřit, že tato situace bude 
výrazně vnímána i našimi politickými představiteli 
a budování vysokorychlostních sítí se stane důle-
žitým prvkem obrany ekonomiky proti současné 
i případným budoucím krizím.

Mgr. Tomáš Sdláček 
Od roku 1994 působí v oblasti reklamy a marketingu. 
V letech 2000–2002 přednášející na FFMU v Brně – 
„Psychologie trhu“. Odborně se specializuje na problematiku 
perzuáze a symbolů v komunikaci. Od roku 2006 pracuje 
v agentuře L.A.\Liberal Agency. Stál u řady kampaní 
a reklamy nadnárodních značek jako je Coca-Cola, Knauf, 
Hempel nebo Colgate. Podílí se na přípravě časopisu  
NG Telekomunikace jako editor. Již dest let žije s rodinou 
v Buchlovských horách, kde buduje značku Lesart.
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Vysoké učení technické (VUT) v Brně si v roce 2019 připomnělo 120. 
výročí svého vzniku. Dnes patří k největší české vysoké škole v Brně 
a je největší technickou univerzitou v České republice. Její základní 
stavební kámen současnosti, Ústav telekomunikací, vznikl společ-
ně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 
v roce 1959. Patří dnes k nejvýznamnějším institucím fakulty. Dovol-
te mi proto, jako vedoucímu tohoto nepřehlédnutelného centra ino-
vací, stručně představit jeho hlavní aktivity. 

Hlavní aktivity Ústavu telekomunikací 
Ústav telekomunikací (UTKO) se zaměřuje na 
výuku a výzkum v oblastech informačních a komu-
nikačních technologií, informační bezpečnosti 
a audio inženýrství. V současné době garantuje 
deset studijních programů v bakalářském, magi-
sterském a doktorském studiu. Za zmínku stojí 
bakalářské studijní programy s názvy Telekomu-
nikační a informační systémy, Informační bezpeč-
nost a Audio inženýrství, které profilují studenty 
k dalšímu studiu magisterských a následně také 
doktorských programů. 

Kolektiv zaměstnanců a doktorandů čítající při-
bližně 100 odborníků se věnuje nejen výuce, ale 
i výzkumným a vývojovým aktivitám. Ústav tele-
komunikací klade velký důraz na kontakt s průmy-
slovými partnery, a to nejen ve výuce, ale zejména 
ve vědě a výzkumu. Nejen díky tomu, ale také díky 
podpoře grantových agentur České republiky, drží 
krok s dynamicky se rozvíjejícím sektorem infor-
mačních a komunikačních technologií. Laboratoře 
na Ústavu telekomunikací jsou vybaveny špičko-
vou technikou, která je využívána ve výzkumu a ve 
výuce. 

Špičkové technologické inovace 
v telekomunikacích na VUT v Brně 

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.,  vedoucí Ústavu telekomunikací FEKT VUT Brno Z JIN
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Špičkové inovace s globálními partnery
V oblasti telekomunikačních a datových sítí se 
Ústav telekomunikací (UTKO) věnuje především 
přenosovým technologiím, komunikačním proto-
kolům pro vysokorychlostní datové sítě zahrnující 
jak moderní bezdrátové technologie pracující 
v licencovaném (5G+) i bezlicenčním (IEEE 802.11, 
LPWAN) frekvenčním pásmu, tak i technologie 
nově vznikajících komunikačních scénářů pro kon-
cové uživatele (Internet věcí), či průmyslové pod-
niky (Průmysl 4.0). Vedle bezdrátových technologií 
se UTKO zaměřuje také na optické a metalické sítě. 
Další významnou oblastí je problematika Smart 
Grids a Smart City. Uvedené oblasti se v součas-
nosti dynamicky rozvíjejí a pokrývají rozsáhlou 
oblast našeho života.

V průběhu roku 2020 Ústav telekomunikací, ve 
spolupráci s globálními telekomunikačními ope-
rátory Vodafone a AT&T, otevřel nové laboratoře 
specializující se na oblasti IoT a 5G.

 

Laboratoře UTKO jsou vybaveny technologiemi pro 
nízkovýkonové sítě LPWANs (Low-Power Wide Area 
Networks), k nimž patří Narrowband IoT (NB-IoT) 
a LTE Cat-M. Jejich unikátnost spočívá v možnosti 
vytvoření oddělené komunikační infrastruktury 
technologií NB-IoT či LTE Cat-M. To je vhodné nejen 
pro testování koncových zařízení, ale také pro ana-
lýzu aplikačně přizpůsobených konfigurací mobilních 
sítí ze strany telekomunikačních operátorů. 

Laboratoře jsou již nyní plně využívány, a to nejen 
pro studium. Ve spolupráci s distributory energií 

v České republice, v nich byly úspěšně otestovány 
a nasazeny komunikační jednotky pro stávající 
typy měřicích přístrojů. Nyní zde probíhá poslední 
fáze vývoje nových verzí měřičů fyzikálních veličin, 
které budou naplňovat komunikační požadavky 
pro komunikaci M2M (Machine-to-Machine), tj. 
automatizovaný vzdálený přenos měřených dat 
bez nutnosti zásahu obsluhy. 

V laboratořích UTKO vznikají prototypy zaří-
zení z oblastí Průmyslu 4.0, Internetu věcí (IoT) 
a zákaznického Internetu věcí CIoT (Customer 
IoT), se kterými můžete již dnes přijít do styku. 
Zářným příkladem je prototyp hlasově ovládané 
chytré domácnosti,

vyvinuté v úzké spolupráci s rakouským telekomu-
nikačním operátorem A1 Telekom Austria Group. 
Prototyp obsahuje jak hardwarové tak vlastní 
softwarové komponenty a stal se základním sta-
vebním kamenem dnes již komerčně nabízeného 
klientského řešení. 

Dále lze uvést například vývoj technologií pro 
navyšování kapacity mobilní sítě v podobě létající 
základnové stanice umístěné na palubě dronu. 
Takové řešení nachází uplatnění při dokrývání 
vybraných oblastí, např. pro účely sportovních 
či kulturních akcí, ale také pro případy živelných 
katastrof, jako jsou povodně, zemětřesení, či dlou-
hodobé výpadky elektrického proudu (blackout). 

Kybernetická bezpečnost a umělá 
inteligence 
S komunikačními technologiemi jsou úzce spjaté 
pojmy informační a kybernetická bezpečnost, ale 
například i zpracování signálů a umělá inteligence. 

V oblasti kybernetické bezpečnosti, které se přímo 
věnuje jeden ze studijních programů se UTKO 
zabývá bezpečností nejen v informačních a komu-
nikačních systémech v klasických IP sítích, ale také 
v průmyslových a energetických komunikačních 
sítích. Spolu s 44 evropskými institucemi vytváří 
Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně strategii 
obrany Evropy před kybernetickými útoky v H2020 
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projektu SPARTA. V rámci projektu zkoumají jeho 
pracovníci kryptografické mechanismy pro ochranu 
soukromí a UTKO vede rovněž pracovní skupinu 
zaměřenou na vzdělávání, v níž spolupracuje se 
sdruženími CESNET a CZ.NIC. 

Stejně jako v oblasti komunikačních technologií 
dosahuje i zde Ústav telekomunikací úspěchů 
v řadě projektů, jejichž výstupy jsou zaváděny do 
praxe. Ve spolupráci se společností IMA s.r.o. vyvi-
nul UTKO bezpečnostní rám, který automaticky 
pozná správné ochranné vybavení. Využití nachází 
například při vstupu zaměstnanců do výrobních 
prostor a s tím spojenou kontrolou bezpečné apli-
kace ochranných pomůcek vstupujících osob. 

Závěr
Mezi další oblasti, které Ústavu telekomunikací 
pokrývá, patří zpracování digitálních signálů 
a navazující implementace algoritmů umělé 

inteligence. Strojové učení, big data, počítačové 
vidění, biometrika a anonymizace, ale i biome-
dicína nejsou pracovníkům UTKO cizí. Za zmínku 
stojí například spolupráce s firmou TOKOZ na 
vývoji cylindrické vložky doplněné elektronickým 
zabezpečením, kdy klíč má integrovaný čip s daty 
o uživateli a jeho oprávněními ke vstupu. Tento 
produkt byl taktéž v roce 2020 uveden na trh a je 
již komerčně nabízen. 

Jako vedoucí Ústavu telekomunikací bych na závěr 
chtěl vyjádřit poděkování celému jeho týmu. 
Věřím, že patříme mezi solidní partnery firem, 
které s námi spolupracují, a budu rád, když i další 
firmy najdou cestu pro spolupráci s UTKO, a to 
nejen v oblasti smluvního výzkumu, ale i v oblas-
tech aplikovaného a základního výzkumu. Rádi při-
vítáme všechny zájemce o nové technologie nejen 
v našich prostorách školy, ale i na mezinárodních 
konferencích, které pořádáme. 
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Urychlení průmyslové 
digitální transformace 
v inteligentních 
výrobních závodech 
díky kombinaci 
nositelných zařízení 
a mobilních sítí

rozhovor připravil Petr Beneš

Accelerating industrial 
digital transformation 
in smart factories 
with  
wearable devices  
and  
cellular networks 

Rozhovor se Salwou Saafi, 
studentkou Ph.D. na Ústavu 
telekomunikací VUT v Brně 
(VUT) a zároveň na Oddělení 
elektrotechniky na Tampere 
University ve Finsku (TAU). 
Salwa Saafi studuje Ph.D. pod 
záštitou výzkumného projektu 
H2020 s názvem A-WEAR 
a pracuje na vývoji mobilních 
komunikačních technologií 
pro nosiltelné aplikace 
(wearables) v průmyslu. 
V tomto rozhovoru představí 

Interview with Salwa Saafi, a joint 
Ph.D. student at the Department of 
Telecommunications, Brno Univer-
sity of Technology (BUT), Czech 
Republic and the Unit of Electrical 
Engineering, Tampere University 
(TAU), Finland. She is performing 
her Ph.D. studies under the um-
brella of a H2020 research project 
called A-WEAR and she is specif-
ically working on cellular commu-
nication technologies for industrial 
wearable applications. In this inter-
view, she will introduce her project 
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svůj projekt a potenciální 
cíle mobilních a nositelných 
technologií v průmyslových 
sítích nové generace. 

Můžete mi prosím stručně popsat projekt 
A-WEAR, kterého se účastníte?

A-WEAR znamená síť pro dynamické nositelné 
aplikace s omezeními ochrany soukromí. Jedná se 
o výzkumný program H2020 v rámci Marie Sklo-
dowska-Curie Innovative Training Network (ITN) 
/ European Joint Doctorate (EJD), který sdružuje 
univerzity a průmyslové partnery z Finska, České 
republiky, Itálie, Rumunska a Španělska. Jak název 
napovídá, tento projekt je postaven na budoucích 
úkolech nositelných aplikací v oblasti výpočetní tech-
niky, lokalizace, zpracování dat, ochrany soukromí 
a komunikace. Další informace naleznete zde: webové 
stránky A-WEAR: http://www.tut.fi/a-wear/.

Dříve než se přesuneme k technickým otázkám, 
proč jste se rozhodla získat o titul Ph.D. právě na 
VUT v Brně? A jaké výhody vidíte ve spolupráci 
mezi VUT a TAU v rámci joint-degree programu 
ve srovnání s běžným studiem doktorátu?

Začnu odpovědí na druhou část otázky. Když jsem 
se hlásila, byla v přihlášce uvedena informace, 
že projekt A-WEAR nabízí možnost získat Ph.D. 
titul v rámci společných evropských doktorských 
programů na dvou univerzitách. A abych byla 
upřímná, bylo to jedním z hlavních důvodů, které 
mě motivovaly k tomu, abych se ucházela o Ph.D. 
v rámci tohoto projektu, protože tento druh pro-
gramu umožňuje studentům nejen získat dva tituly 
z obou zúčastněných univerzit, ale také obohatit 
výzkum spoluprací a výměnou nápadů s vedoucími 
a výzkumnými pracovníky z obou univerzit.

Co se týká mé hlavní univerzity VUT, tak první 
věc, kterou jsem udělala před vyplněním při-
hlášky, byla kontrola projektů a výzkumných 
prací Ústavu telekomunikací VUT v Brně (protože 
mám telekomunikace vystudované). Na základě 
těchto kroků jsem našla opravdu zajímavé 
publikace studentů a školitelů „UTKO“ (zkratka 
Ústavu telekomunikací VUT), zejména v oblasti 
bezdrátové komunikace. To mě motivovalo 
k tomu, abych se ucházela o Ph.D. a aby VUT byla 
mojí hlavní univerzitou (samozřejmě neopomí-
jím skutečnost, že Brno patří mezi nejkrásnější 
studentská města). Musím zmínit i to, že TAU je 
mojí druhou univerzitou, což mě rozhodně velmi 
motivovalo ucházet se právě o toto místo.

and let us know about the potential 
roles of cellular and wearable tech-
nologies in next generation indus-
trial networks.

First of all, can you please briefly describe the 
A-WEAR project you’re involved in?

A-WEAR stands for “A network for dynamic 
wearable applications with privacy constraints”. 
It is a H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative 
Training Network (ITN) / European Joint Doctorate 
(EJD) research program that is bringing together 
universities and industrial partners from Finland, 
Czech Republic, Italy, Romania, and Spain. As its 
name suggests, this project is built around future 
challenges in wearable applications in terms of 
computing, localization, data processing, privacy, 
and communication. For more information, here 
is the link to A-WEAR website where you can find 
more details: http://www.tut.fi/a-wear/.

Before starting with the technical questions, why 
have you decided to apply for a Ph.D. position at 
the BUT’s Department of Telecommunications? 
and what kind of benefits do you see in the coopera-
tion between BUT and TAU within the joint-degree 
programme compared to regular Ph.D. studies?

I will start by answering the second part of the 
question. Actually, in the application step, there 
was an information that the A-WEAR project offers 
the chance of pursuing joint and double European 
doctoral programmes. And to be honest with you, 
this was among the main reasons that motivated 
me to apply for a Ph.D. position under this project 
since this kind of programme allows students to 
not only get two degrees from the two involved 
universities but also to enrich the research journey 
by collaborating and exchanging ideas with super-
visors and researchers from both universities.

Now in what concerns my main university BUT, 
I remember that the first thing I did when applying 
for the Ph.D. position was checking the projects and 
research works of BUT’s Department of Telecom-
munications (since I am a telecommunication engi-
neer). As a result of this small inspection, I found re-
ally interesting publications authored by students 
and supervisors in “UTKO” (the Czech abbreviation 
of the department of telecommunications in BUT), 
especially in the wireless communication area. This 
motivated me to apply for the Ph.D. position where 
BUT is the main university (without neglecting the 
fact that Brno is among the best student cities). 
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Jelikož se vaše hlavní práce zabývá nositelnými 
aplikacemi v průmyslu, proč si myslíte, že je nyní 
důležité zaměřit se právě na téma využití nositel-
ných zařízení v průmyslu?

Když mluvíme o nositelných zařízeních, lidé obecně 
přemýšlejí o zařízeních pro fitness, o sportovních 
a herních aplikacích, což jsou vše spotřebitelské 
služby. Průmyslové organizace, zejména vlast-
níci továren, však uvažují o nasazení nositelných 
zařízení jako součásti svých procesů průmyslové 
automatizace na podporu produktivity, efektivity 
a bezpečnosti práce. Tato pozornost je dále podpo-
rována současnou globální pandemickou situací, 
která motivovala výrobce, aby urychlili své strate-
gie digitální transformace pro identifikaci nových 
způsobů komunikace se zákazníky, zúčastněnými 
stranami a také pracovníky. Mezi příklady nositel-
ných aplikací ve zpracovatelském průmyslu patří 
například kontrola kvality výrobků pomocí monitorů 
namontovaných na helmě s rozšířenou realitou (AR 
HMD), kontrola nástrojů pro zajištění bezpečnosti 
práce v náramcích a monitorování zdravotního stavu 
pracovníků vybavených inteligentními hodinkami.

Můžete nám prosím říci, jak zásadní je aspekt 
konektivity v případech použití ve výrobě? A jaké 
jsou nejslibnější komunikační technologie pro tyto 
případy použití?

Inteligentní výroba, inteligentní průmysl, Průmysl 
4.0 a inteligentní továrna jsou termíny používané 
k označení nového modelu výrobny či továrny, kde 
pracovníkům pomáhají inteligentní zařízení v auto-
matizovaných procesech. Tato inteligentní zařízení 
shromažďují a vyměňují data pomocí komunikačních 
technologií. Konektivita je proto v éře Průmyslu 4.0 
klíčovým faktorem. V dnešní době se v průmyslo-
vém prostředí běžně používá průmyslový Ethernet. 
Omezení mobility a nedostatek flexibility jsou však 
hlavními problémy kabelových sítí. V důsledku toho 
se továrny přesouvají k řešení pomocí bezdrátového 
připojení, které umožňuje mobilní a agilní operace.

Proč uvažujete o mobilním připojení mezi aktuál-
ně již dostupnými bezdrátovými komunikačními 
technologiemi?

Na jedné straně vlastníci průmyslových podniků 
obecně upřednostňují sjednocené komunikační 
platformy, které jsou založeny na jedné sadě 
technologických standardů z důvodů škálova-
telnosti i optimalizace nákladů. Na druhé straně 
a podle několika telekomunikačních společností, 
jako je například Ericsson, „mobilní technologie 5G 
poskytují síťové vlastnosti nezbytné pro výrobu.“ 

It is worth mentioning also that having TAU as the 
secondary university had the same level of interest 
and motivation for me to apply for this position.

Since your main work is on industrial wearable 
applications, why do you think it is important now 
to raise the topic of industrial wearables?

When talking about wearable devices, people 
generally think about fitness, sport, and gaming 
applications which are consumer services. 
However, industrial organizations, specifically 
factory owners, are considering the deploy-
ment of wearables as part of their industrial 
automation processes to support productivity, 
efficiency, and work safety. This attention is 
further supported by the current global pan-
demic situation that encouraged manufacturers 
to speed up their digital transformation strat-
egies by identifying new ways of communica-
tion with customers, stakeholders, and among 
workers also. Examples of wearable applica-
tions in the manufacturing industry include 
product quality inspection using augmented 
reality head-mounted displays (AR HMD), 
wristband-based control of dangerous tools for 
work safety, and health condition monitoring of 
workers equipped with smartwatches.

Can you please tell us how crucial is the connectiv-
ity aspect in manufacturing use cases? And what 
are the most promising communication technolo-
gies for these use cases?

Smart manufacturing, smart industry, Industry 
4.0, and smart factory are all terms used to refer to 
a new factory model where workers are assisted by 
smart devices in automated processes. These smart 
devices collect and exchange data using communi-
cation technologies. Therefore, connectivity is an 
important factor in the era of Industry 4.0. Conven-
tionally, industrial Ethernet is utilized in industrial 
environments. However, the restriction of mobility 
and the lack of flexibility are the main issues in 
these wired networks. Consequently, factories are 
shifting toward wireless connectivity solutions that 
enable mobile and agile operations.

Why are you particularly considering cellular con-
nectivity among the currently available wireless 
communication technologies?

On the one hand, factory owners generally prefer 
unified communication platforms that are based on 
one set of technology standards for both scala-
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Výsledkem je, že mobilní technologie jsou v sou-
časné době považovány za nejlepší kandidáty pro 
umožnění různých případů použití v inteligentních 
výrobnách, včetně použití průmyslových nositel-
ných aplikací.

Jaké budoucí výzvy ve Vaší práci berete v úvahu, 
pokud jde o nositelná zařízení v mobilních inteli-
gentních továrnách?

Než začneme hovořit o budoucích výzvách, 
zmiňme další důvod pro výběr mobilních techno-
logií a nositelných zařízení v průmyslu, kterým 
je zařazení nositelných zařízení mezi budoucí 
mobilní IoT aplikace v rámci nového standardu 
Rel. 17 od 3GPP (3rd Genration Patnership Pro-
ject). Přesněji řečeno, v této verzi jsou ratifikovány 
nové kategorie zařízení, které se nazývají zařízení 
5G NR Reduced-Capability Devices (NR Red-
Cap) zahrnující nositelná zařízení, bezpečnostní 
kamery a průmyslové senzory. Omezené možnosti 
nositelných zařízení NR RedCap však s sebou 
přináší několik náročných úkolů, jako je bezdrá-
tové pokrytí, dostupná síťová kapacita a život-
nost baterie. Správné řešení těchto problémů je 
ještě důležitější, když vezmeme v úvahu mobilitu 
průmyslových pracovníků. Můj výzkum se proto 
zaměří na zdůraznění těchto cílů v konkrétních 
průmyslových scénářích, přezkoumání mobilních 
funkcí, které mohou umožnit průmyslové aplikace 
v těchto scénářích, a vyhodnocení výkonu navr-
hovaných architektur ve smyslu různých klíčo-
vých ukazatelů, jako jsou kapacita, doba odezvy 
a spolehlivost.

bility and cost optimization reasons. On the other 
hand, and according to several telecommunication 
companies such as Ericsson, “5G technologies 
provide the network characteristics essential for 
manufacturing.” As a result, cellular technologies 
are currently considered as the top candidate for 
enabling different smart factory use cases, includ-
ing industrial wearable applications.

What are the future challenges that you consider 
in your work in terms of wearables in cellular-ena-
bled smart factories?

Before talking about the future challenges, there 
is actually another motivation for the choice of 
cellular technologies for industrial wearables, 
which is the consideration of wearables among the 
future cellular IoT use cases in the 3GPP Release 
17. More precisely, new device categories are 
being ratified in this release and they are called 
5G NR Reduced-Capability Devices (NR RedCap) 
including wearables, surveillance cameras, and 
industrial sensors. The limited capabilities of NR 
RedCap wearables raise several challenges such 
as coverage, capacity, and battery lifetime. These 
challenges are even more critical when taking into 
account the mobility of industrial workers. Hence, 
our research work will focus on highlighting these 
challenges in particular industrial scenarios, re-
viewing the cellular features that can enable indus-
trial applications in such scenarios, and evaluating 
the performance of the proposed architectures in 
terms of various key performance indicators, such 
as capacity, latency, and reliability.

Salwa Saafi je studentkou doktorského joint-degree 
prorgamu a také mladým výzkumným pracovníkem na 
Ústavu telekomunikací při FEKT VUT v Brně a současně 
na Oddělení elektrotechniky, Tampere Univesity, 
Finsko. Salwa získal inženýrský titul (2017) v oblasti 
telekomunikací na Higher School of Communication of 
Tunis v Tunisu. Její výzkumné zájmy zahrnují mobilní 
rádiové přístupové technologie, architektury a koncepty 
budoucích bezdrátových sítí a aplikace průmyslových 
nositelností.

Salwa Saafi is a joint Ph.D. student and Early-stage 
Researcher at the Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 
Czech Republic and the Unit of Electrical Engineering, Tampere University, Finland. She 
received her engineering degree (2017) in telecommunications from the Higher School 
of Communication of Tunis, Tunisia. Her research interests include cellular radio access 
technologies, future wireless architectures, and wearable applications.
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Na konci jara 2021 by se měl v Hradci Králové uskutečnit již 24. 
ročník populární konference ISSS. Podmiňovací způsob v předchozí 
větě je samozřejmě oprávněný, v letošním roce se díky restriktivním 
opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií samotná akce 
několikrát odložila, a nakonec se konala v online formátu. Bylo to 
sice moderní a pozitivně hodnocené řešení, nicméně chybělo to nej-
důležitější – vzájemné setkávání politiků, stovek zástupců veřejné 
správy, odborníků a dodavatelů technologií či služeb pro efektivní 
digitalizaci státní správy i samospráv. Účastníci každoročně mají 
možnost nejen nabrat maximum informací o nejnovějších trendech 
a technologiích, ale zároveň mohou diskutovat další kroky v oblasti 
informatizace veřejné správy, vyměňovat si zkušenosti či prezentovat 
úspěšná řešení. 

V poslední dekádě počet registrovaných hostů 
pravidelně překračuje 2 tisícovky a mezi aktivními 
účastníky konference zpravidla nechybí několik 
členů vlády ČR v čele s premiérem, desítky sená-
torů a poslanců Parlamentu ČR, šéfové státních 
organizací, hejtmani, primátoři a další zástupci 
státní správy i samospráv. Téměř každoročně se 
aktivně účastní i zástupci Evropské komise a další 
významní hosté z mnoha zemí Evropy.

V4DIS 
Součástí programu konference ISSS je pravidelně 
také mezinárodní konference V4DIS (Visegrad 
Four for Developing Information Society), na 
níž se scházejí zástupci veřejné správy zemí V4 
a jejich sousedů a probírají aktuální problémy, 
informují se o příkladech dobré praxe, nebo 
diskutují o nejnovějších trendech, očekávaných 
výzvách či přeshraniční spolupráci. Řadu ročníků 

Konference ISSS – trendy,
diskuse a politické špičky

Prokop Konopa
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Obr. 1  Velký sál v době zahájení
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v posledních letech oficiálně podpořil i Visegrád-
ský fond.

Program 
Mezi nosnými tématy jedné z největších konferencí 
svého druhu v celé EU nikdy nechybí aktuální stav 
e-governmentu nejen v ČR, otázky elektronické 
identity a efektivní komunikace občanů s veřej-
nou správou, či problémy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Účastníci mají velký zájem i o témata 
pokrývající pokračování projektů v rámci chytrých 
měst a regionů, digitalizaci specifických oblastí 
veřejné správy, jako je zdravotnictví, justice nebo 
další resortní záležitosti. Stranou nezůstávají ani 
klíčová témata z oblasti telekomunikací, budování 
komunikační infrastruktury, problematika sítí 
5G, nebo digitalizace televizního a rozhlasového 
vysílání.

Soutěže a doprovodné akce
Součástí programu konference ISSS/V4DIS je pra-
videlně i vyhlášení výsledků oblíbených soutěží – 
předává se ocenění Český zavináč za významný 
přínos k informatizaci veřejné správy, v projektové 
laboratoři probíhá slavnostní vyhlášení celo-
státního kola soutěže JuniorErb, a to za účasti 
zástupců Senátu Parlamentu ČR, který tuto soutěž 
podporuje, a v rámci slavnostního galavečera se 
koná vyhlášení celostátního kola soutěže Zlatý erb. 

Organizátoři a partneři 
Hlavním organizátorem konference je tradičně 
společnost Triada, významný dodavatel informač-

ního systému pro obce a města Munis a pořadatel 
dalších akcí, jako jsou konference Dny malých obcí, 
Daně a účetnictví v praxi, nebo různé vzdělávací 
semináře a workshopy. Na realizaci konference se 
tradičně podílí Kraj Vysočina, spolek Český zavi-
náč, časopis Obec a finance a společnost Ponca. 
Pořádání podobně rozsáhlé akce ale není možné 
bez podpory a zapojení spolupracujících firem 
a institucí. Generálním partnerem konference 
je již více než desetiletí Česká spořitelna a hlav-
ními partnery významné společnosti z oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Mezi 
spolupracovníky jsou samozřejmě i další subjekty – 
partneři odborných bloků, resortní ministerstva, 
Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond 
Regina, ICT Unie nebo Sdružení tajemníků měst-
ských a obecních úřadů. Mezi mediálními partnery 
je tradičně Česká televize, Hradecký deník a téměř 
dvě desítky odborných titulů z oblasti veřejné 
správy a ICT.

24. ročník – konec jara 2021
Dvacátý čtvrtý ročník konference ISSS je tedy 
naplánován na konec jara roku 2021. Doufejme, že 
se uskuteční a všem účastníkům přinese spoustu 
nápadů, inspirace a impulzů pro další práci. Vše 
podstatné včetně prezentací i audio a videozá-
znamů bude jako obvykle k dispozici na www.
isss.cz, kde je také pod hlavičkou „Archiv českého 
e-governmentu“ soustředěn asi nejkomplexnější 
soubor všeho, co se v této zemi v oblasti infor-
matizace veřejné správy za poslední více než dvě 
dekády událo. 

Obr. 2  Vystoupení premiéra 
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Populární celostátní soutěž o nejlepší webové stránky 
měst, obcí a elektronické služby a projekty Smart city 
probíhá již více než dvě desetiletí. V posledních letech 
se jí pravidelně účastní soutěžící ze všech 14 krajů ČR, 
kteří mohou přihlásit své projekty i do Zvláštní ceny 
ministryně pro místní rozvoj o nejlepší turistickou 
prezentaci. Hlavním organizátorem soutěže, v níž se 
v letošním roce hodnotily téměř čtyři stovky webů či 
elektronických služeb, je spolek Český zavináč. 

Soutěž je dvoustupňová – nejprve probíhají krajská 
kola, která jsou vyhlašována přímo na krajských 
úřadech. Ty pak jmenují své poroty, jejichž členy 
bývají zaměstnanci krajského úřadu, odborníci 
IT, novináři, zástupci akademické sféry apod., 
slavnostní ceremoniály probíhají přímo na kraj-
ských úřadech. Vítěz krajského kola v každé ze tří 
hlavních kategorií (nejlepší webové stránky obce; 
nejlepší webové stránky města; nejlepší elektro-
nická služba a projekt Smart city) postoupí do kola 
celostátního. Celostátní porota je složena z odbor-
níků z praxe – experti z oblasti IT, tajemníci úřadů, 
poslanci, vysokoškolští učitelé a další… Finále celé 
soutěže pak každoročně probíhá na konferenci ISSS 
v jarním Hradci Králové, kde se obvykle odehraje 
setkání se zástupci podobných soutěží z okolních 
zemí, workshop s předáváním 2. a 3. míst a v rámci 
slavnostního galavečera pak předání cen vítězům 
jednotlivých kategorií. 

Metodika celé soutěže byla vypracována ve 
spolupráci s ministerstvem vnitra, které poskytlo 
manuál pro hodnocení povinně zveřejňovaných 
informací, celkově jsou kompletní metodické 
pokyny soutěže, které aktuálně odpovídají všem 
zákonům pro tuto oblast, kvitovány jako univer-
zální manuál a velká pomoc pro tvůrce webových 
stránek v celém segmentu veřejné správy. 

Hodnoticí kritéria jsou poměrně přísná, mezi klí-
čové parametry patří povinně zveřejňované infor-

mace dle zákona č.106/1999 Sb., dále například 
použitelnost webu – grafická podoba, ovládání, 
přehlednost, navigace nebo i další velice důležité 
kritérium, a to přístupnost pro seniory, zdravotně 
hendikepované apod. Trochu odlišná kritéria platí 
pro kategorii elektronických služeb a projektů 
Smart city, kde hraje významnou roli především 
konkrétní přínos pro občany, prospěšnost a ino-
vativnost – v posledních letech uspěly například 
projekty jako „Elektronická identita Brno ID“ nebo 
„Kolínská chytrá klíčenka“.

V roce 2020 do průběhu Zlatého erbu významně 
zasáhla restriktivní opatření související s koronaviro-
vou pandemií. Kromě několika drobností ale proběhla 
celá soutěž bez jakýchkoli problémů a jasně se tak 
ukázaly všechny výhody online hodnocení bez nut-
nosti setkávání či společného vyhodnocování. Jediné, 
co bylo v tomto roce částečně omezeno, byly slav-
nostní ceremoniály, a to jak krajské, z nichž řada byla 
několikrát odložena, tak vyhlášení vítězů celostátního 
kola, které se odehrálo před kamerami a bylo k dis-
pozici na webových stránkách soutěže a zároveň na 
konferenčním portálu https://isss.online. 

Přes všechny letošní komplikace organizátoři dou-
fají, že další ročníky populární soutěže už pandemií 
nijak ohroženy nebudou a že Zlatý erb opět pro-
běhne normálně a bude plnit svůj hlavní cíl. Tím je 
totiž průběžně zvyšovat kvalitu webových stránek 
obcí, měst, regionů i dalších veřejnosprávních 
subjektů jako klíčového elektronického kontaktu 
mezi občanem a úřadem, což se podle vyjádření 
řady odborníků v posledních letech daří. Všichni 
soutěžící získávají bezplatnou analýzu své práce, 
objektivní srovnání se sousedními obcemi a městy 
a dostávají jednoznačnou odpověď na otázku, zda 
jejich webové stránky vyhovují všem zákonným 
požadavkům. Velice prospěšná je i výměna zkuše-
ností a inspirace příklady dobré praxe, což často 
přináší nové nápady a zkušenosti.

Soutěž Zlatý erb
Prokop Konopa
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   Renomovaná konference zaměřená na digitalizaci veřejné správy a rozvoj e-governmentu, jedna z největších akcí 
svého druhu v EU

   Každoročně více než 2300 registrovaných hostů, okolo 200 přednášek, přes 100 prezentujících firem a institucí

   Bohatý dvoudenní program pokrývající celou šíři aktuálních problémů, výzev a plánů v oblasti informatizace veřejné 
správy, panelové diskuse, výměna zkušeností

   Hojná účast vrcholných politiků, zástupců samospráv a odborníků napříč celým spektrem

   Záštity členů vlády, zástupců Parlamentu ČR a hejtmanů

   Řada zahraničních hostů včetně zástupců Evropské komise

   Souběžná mezinárodní konference reprezentantů veřejné správy zemí Visegrádu V4DIS

Jsme s vámi již 23 let

Sledujte nás na www.isss.cz

https://isss.online – 23. ročník konference v online podobě

  /triadasro       #issscz

Těšíme se na vás na jaře 2021 (31.5.–1.6.)
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Vybrat si vhodnou nabíječku může na první pohled vypadat složitě, 
ale pokud si hned na začátku správně odpovíte na několik klíčových 
otázek, máte téměř vyhráno. V tomto článku se budeme soustředit 
na výběr stanic pro soukromé a poloveřejné nabíjení (např. v gará-
žích bytových domů či v kancelářských budovách). Téma veřejných 
nabíjecích stanic, kde je volba správné technologie na jejich provozo-
vateli, necháme na jindy.

Co musíme tedy vzít v úvahu před výběrem nabí-
jecí stanice:

K jakému účelu bude nabíječka sloužit?
Tento požadavek určuje vybavení nabíječky 
funkcemi. 

Pro nabíjení soukromého vozidla v místě bydliště 
nebo pracoviště, bez potřeby sledování ode-
brané energie, plně postačí základní nabíječka 
bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil 
jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte 
hotovo. 

Pokud odebíráte elektřinu ve dvoutarifní sazbě, 
můžete základní nabíječku doplnit o využití tzv. 
HDO (hromadné dálkové ovládání). Díky tomu si 
můžete zvolit, zda chcete elektromobil nabíjet jen 
při nízkém tarifu, nebo v libovolném čase.

V případě, kdy potřebujete sledovat množství 
odebrané energie, je třeba zvolit chytrou nabíječku. 
Ta umožní sledovat množství odebrané energie při 
nabíjení firemních vozidel ve vlastní soukromé garáži, 
nebo při nabíjení v parkovací garáži bytového domu, 
a přiřadit tak odebranou energii konkrétnímu uživateli.

Kde bude nabíječka umístěna?
V případě umístění nabíječky v soukromém pro-
storu bez možnosti vjezdu neoprávněných vozidel 
nejsou třeba žádná další opatření. Je možno použít 
základní nabíječku a umístit jí tak, aby kabel poho-
dlně dosáhl k zásuvce na elektromobilu a mohli jste 
kolem nabíječky a auta pohodlně procházet.

V ostatních případech je umístění nabíječky 
určeno konkrétním využitím a potřebou řídit 
přístup k ní v závislosti na oprávnění nabíječku 
používat.

Jak vybrat vhodnou nabíječku
Tereza Gáliková
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Jaká vozidla budete nabíjet?
Zásadní pro výběr nabíječky je zjistit si velikosti 
akumulátorů vozidla a typ i příkon palubní nabí-
ječky v něm. Je potřeba si uvědomit, že nejslabší 
článek v nabíjecím řetězci palubní nabíječka-
-nabíjecí stanice vždy určuje maximální možný 
nabíjecí příkon. To znamená, že například vozidlo 
s jednofázovou palubní nabíječkou 2,4 kW se bude 
vždy nabíjet nejvýše 2,4 kW, a to zcela nezávisle 
na dostupném příkonu, či možnostech instalované 
nabíječky v garáži. Pro informaci o délce doby 
nabíjení a potřebném příkonu pro váš elektromobil 
můžete využít náš Kalkulátor doby nabití.

Palubní nabíječky se liší u jednotlivých vozidel 
maximálním příkonem (max 22 kW u třífázové 
a 7,4 kW u jednofázové), a také počtem fází. Tyto 
údaje jsou vždy uvedeny ve specifikaci vozidla.

Konkrétnímu vozidlu musí odpovídat i nabíjecí 
kabel, resp. jeho koncovka, která se do vozidla 
zapojuje. V případě starších elektromobilů ne-
-evropského původu se můžete setkat s různými 
typy nabíjecí zásuvky. U vozidel pořízených 
v Evropě od autorizovaného distributora je nyní 
nabíjecí zásuvka pro zjednodušení sjednocena na 
tzv. „Typ 2“. 

Jaký je k dispozici příkon?
Rychlost nabíjení, a tím i volbu správné nabí-
ječky, určuje v místě dostupný příkon. Maximální 
využitelný příkon při AC nabíjení (tedy nabíjení 
střídavým proudem) je 22 kW. Toho může být 
dosaženo v případě dostupného připojení 3x32 A. 
V praxi se jednotlivá odběrová místa dimenzují 
nejčastěji na 3x16 A (bytové jednotky), 3x25 nebo 
3x32 A (rodinné domy). Za rezervovaný příkon 
se platí pravidelné poplatky, je proto vhodné ho 
mít správně nastavený a optimálně jej využít, aby 
náklady dobíjení nebyly zbytečně vysoké.

Z tohoto důvodu je nejlepší využít nabíječku, která 
disponuje funkcí tzv. dynamického řízení spotřeby 
(Dynamic Load Management). Nabíječka pak 
v reálném čase monitoruje okamžitý příkon do 
celého objektu a v případě, že by se celkový odběr 
dostal až na hranici rezervovaného příkonu (tj. 
hodnoty hlavního jističe objektu), systém dyna-
mického řízení spotřeby dočasně sníží maximální 
povolený příkon pro nabíjení elektromobilu tak, 
aby nedošlo k vyhození jističů. Tím není potřeba 
mít hodnoty jističe naddimenzované a při nabíjení 
každý měsíc pravidelně ušetříte.

Příklad: Rodinný dům má rezervovaný příkon 
3x32 A a jeho majitelé vlastní dva elektromo-
bily. Obě vozidla mají třífázové palubní nabíječky 
11 kW, mohou tedy ve špičce nabíjení dohromady 

využít příkon až 22 kW, tj. plných 3x32 A. Tím však 
využijí maximální rezervovaný příkon pro celou 
domácnost a sepnutí jakéhokoliv dalšího spotře-
biče s významným odběrem by vedlo k překročení 
rezervovaného příkonu, vyhození hlavního jističe 
a odpojení celého objektu od přívodu elektřiny. Je 
tedy vhodné použít nabíječky s dynamickým řízení 
spotřeby, které dočasně sníží rychlost nabíjení 
vozů a zabrání tak black-outu objektu. V případě 
dvou nebo více současně nabíjených vozidel dělí 
systém dynamického řízení spotřeby zbývající 
příkon rovnoměrně mezi ně.

Kolik uživatelů bude nabíječku sdílet?
V případě, že je nabíječka umístěna v polo-veřej-
ném prostoru a vzniká nutnost řídit přístup k ní, je 
potřeba vydat uživatelům odpovídající čipové karty 
a nahrát je do systému nabíječek. Pak už lze jed-
noduše sledovat, kdo a jak dlouho byl k nabíječce 
připojen a dělit náklady na dobíjení mezi konkrétní 
uživatele.

Závěrem
Při volbě nabíječky je vhodné postupovat tak, aby 
nabíječka nebyla nejslabším článkem řetězce nabí-
jení a aby svými funkcemi pokryla nejen momen-
tální, ale i očekávatelné budoucí požadavky na její 
využití. 

Příkon nabíječky je vhodné zvolit především s ohle-
dem na dostupný rezervovaný příkon v objektu, či 
na jeho zvažované budoucí navýšení. Méně pod-
statná je pak palubní nabíječka vozidla. K pořízení 
nového vozidla může dojít dříve, než čekáte, a není 
praktické pokaždé měnit i nabíječku. 

Pokud to infrastruktura v místě plánovaného dobí-
jení umožňuje, je universálním řešením pořízení 
třífázové nabíječky, ideálně 22 kW (tj. 3x32 A), 
byť s nastaveným omezením na nižší příkon, je-li 
dočasně třeba. Minimálním kompromisním řeše-
ním, které lze doporučit, pak je 11 kW (tj. 3x16 A). 
Jednofázové nabíječky je vhodné instalovat pouze 
tam, kde ani v budoucnu nebude infrastruktura 
poskytovat 3 fáze.

S výjimkou míst s přebytkem příkonu (např. 
některé průmyslové podniky) je pak výhodné 
zakoupení nabíječky umožňující dynamické řízení 
spotřeby. Další funkce nabíječky pak volíme dle 
konkrétního plánovaného účelu a místa použití, 
tedy HDO v místě s dvoutarifním připojením, 
přihlašování pomocí čipové karty v polo-veřejných 
prostorách, měření odebrané energie při dobíjení 
firemních vozů v soukromých prostorách apod. 
Nejste-li si výslednou konfigurací nabíječky jistí, 
doporučujeme vše konzultovat s našimi odborníky 
na info@voltdrive.com.
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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

6 4  | 
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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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 Prognóza výdajů na digitální transformaci prudce 
stoupne na 6,8 bilionu dolarů. (Fiercetelecom 

9. 12.) Očekává se, že celosvětové výdaje na digitální trans-
formaci (DX) mezi lety 2020 a 2023 dosáhnou až 6,8 bilionu 
dolarů, protože se podnikání přizpůsobuje „novému nor-
málu“. Tento odhad pochází od IDC, který tento týden uvedl, 
že do roku 2022 očekává digitalizaci 65 % světového HDP. 
IDC předpovídá, že přímé investice do digitální transfor-
mace porostou v letech 2020 až 2023 celosvětově se zdra-
vou složenou roční mírou růstu (CAGR) o 15,5 procenta, 
zatímco investice do jiných než DX ICT se ve stejném 
období sníží na CAGR o -1,4 procenta. 
Podle IDC většina ekonomů předpokládá, že se trhy vrátí 
k ekonomickému růstu v roce 2021, pokud bude vakcína 
široce dostupná.

EU  Deutsche Telekom podepsal sedmileté partner-
ství v oblasti cloudových služeb se společností 

Microsoft. (Reuters 10. 12.) Deutsche Telekom uvedl, že 
podepsal sedmiletou dohodu o partnerství se společností 
Microsoft na podporu digitálních operací pro firemní zákaz-
níky. Spojí možnosti cloudu a AI společnosti Microsoft 
s cloudovým rámcem Telekom Cloud a telekomunikačními 
službami, což zákazníkům umožní zvýšit produktivitu, 
vybudovat agilní a odolné operace a rychle dodat na trh 
nové cloudové nabídky.

 FCC zveřejní seznam zařízení Huawei a ZTE 
zakázaných k dovozu. (Bloomberg 10. 12.) Fede-

rální komunikační komise přikročila k dalšímu kroku pro 
zabránění přístupu čínských společností Huawei Technolo-
gies Co. a ZTE Corp. na americký trh. Nařídila operátorům 
odstranit síťová zařízení, která představují bezpečnostní 
riziko, a učinila další krok zaměřený na čínskou společnost.  
Kromě schválení takzvaných pravidel „rip and replace“ pro 
stávající čínská zařízení považovaná za hrozbu pro národní 
bezpečnost regulační úřad rovněž uvedl, že vytvoří seznam 
zařízení zakázaných k dovozu a zavede program náhrady 
operátorům za výměnu rizikového zařízení. Náklady se 
odhadují na minimálně 1,6 miliardy USD a nyní se čeká na 
rozhodnutí Kongresu ohledně způsobu přídělu finančních 
prostředků. 

EU  Deutsche Telekom meziročně zdvojnáso-
buje počet připojených domácností vláknem. 

(Broadband World News, 8. 12.) V letošním roce Deutsche 
Telekom zdvojnásobil počet domácností, které mohou být 
připojeny k síti FTTH, na více než půl milionu. Cílem Tele-
komu je zajistit, aby všechny domácnosti v Německu měly 
přímý přístup k optické síti do roku 2030. V budoucnu se 
toto číslo má zvyšovat růstem cca dva miliony domácností 
ročně. V současné době Telekom provozně využívá 575 000 
kilometrů optických vláken. Velká část z toho je v nových 
rozvojových oblastech. Do roku 2023 má být k síti optic-

kých vláken připojeno také 3 000 obchodních parků. Dnes 
může Deutsche Telekom poskytnout 17 000 školám připo-
jení až 250 Mbit / s. 

 FCC přiděluje 9,2 miliardy USD na vysokorych-
lostní připojení venkova, z toho 886 milionů 

USD pro SpaceX. (Reuters 8. 12.) FCC přidělil 9,2 miliardy 
USD společnostem, které byly účastníky aukce k zavedení 
vysokorychlostního připojení k internetu do venkovských 
oblastí v USA. Podporu aukcí získalo celkem 180 uchazečů, 
prostředky budou distribuovány v průběhu příštích deseti 
let. Cílem je přinést do oblastí vysokorychlostní připojení 
s rychlostí alespoň 100/20 Mbit / s.

EU  Státy EU se dohodly na spolupráci na zajištění 
technické suverenity polovodičového průmyslu. 

(EK 8. 12.) Členské státy EU vydaly společné prohlášení 
o spolupráci pro zlepšení regionální pozice při rozvoji polo-
vodičového průmyslu v Evropě. Cílem je posílení evrop-
ských kapacit ve vývoji nové generace čipů a procesorů, 
které splní požadavky na zpracování dat pro zabezpečenou 
konektivitu 5G a 6G, superpočítače, umělou inteligenci 
a aplikací. Podle prohlášení by to mohlo během příštích 
dvou až tří let činit až 145 miliard EUR. Dohodu podepsalo 
celkem 17 z 27 členů EU během neformálního setkání mini-
strů pro telekomunikace dne 7. prosince.

EU  Finský parlament přijal zákon zakazující sady 
5G Huawei a ZTE. (Eduskunta 9. 12.) Finský 

parlament schválil návrh TPA 151/2020 s cílem vyloučit 
čínské společnosti Huawei a ZTE z nabídkových řízení na 
telekomunikační služby ve Finsku, omezit používání jejich 
zařízení a zavázat společnosti a veřejnou správu k odstra-
nění technologie 5G všech čínských společností ve vhod-
ném přechodném období. Návrh citoval obavy o národní 
bezpečnost a výhody hospodářské soutěže s odkazem na 
domácího dodavatele Nokia.

 Společnost O2 Czech Republic zahájí provoz 5G 
v Plzni v Bílině. (O2 CR 8. 12. 2020) Provozovatel 

O2 Česká republika plánuje zahájit provozování 5G sítě ve 
městech Plzeň a Bílina v rámci první etapy programu „5G 
v pěti městech“. Sítě budou pokrývat části měst. Později 
budou sítě 5G dostupné ve městech Karlovy Vary, Jeseník 
a Ústí nad Labem. 
Společnost O2 Czech Republic rovněž uvedla, že do konce 
letošního roku plánuje pokrýt více než polovinu všech sta-
nic pražského metra sítí 5G. 

EU  Nokia povede pracovní skupinu 6G EU. (Mobile-
worldlive 7. 12) Společnost Nokia bude pověřena 

vedením projektu Hexa-X , vlajkové lodi iniciativy EK pro 
sítě 6G, jejímž cílem je vyvinout obrys toho, jak by tato 
technologie budoucnosti mohla vypadat. Financování pro-
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jektu poskytne EK v rámci programu pro výzkum a inovace 
Horizont 2020. 
Ve skupině budou pracovat nejvýznamněji firmy v oboru, 
zejména Ericsson, Orange, Telefonica, Intel a Siemens. 
Společnost Nokia povede skupinu, jejíž součástí je také 
více akademických ústavů, včetně finské university v Oulu 
a university v Pise. 
Očekává se, že nová technologie bude komerčně k dispozici 
až v roce 2030, v návaznosti na typický desetiletý mezi-
generační cyklus, ale některé instituce v Evropě i v Číně již 
zahájily výzkum. 
Tento projekt bude financován po dobu 2,5 roku, takže 
bychom se měli dočkat prvních velkých vývojových 
výstupů v projektu Hexa-X někdy v polovině roku 2023.

EU  Evropská investiční banka dává k dispozici 150 
milionů EUR pro AI. (EIB Group 6. 12.) Evropská 

investiční banka oznámila uvolnění nového finančního 
nástroje na podporu vývoje systémů a služeb umělé inte-
ligence v Evropě. Tento investiční nástroj v objemu 150 
milionů EUR bude k dispozici spolu s evropským investič-
ním fondem EIF. Těžištěm podpory bude systém AI a sys-
témy, které tuto technologii doplňují, např. Blockchain, IoT 
a robotika. Prostředky budou v Evropské unii a v zemích 
přidružených k programu Horizont 2020 k dispozici v prů-
běhu příštích čtyř let. 

EU  Zavádění FTTH se v Evropě zrychluje, penetrace 
roce 2026 dosáhne 65 %. (iDate, EC 3. prosince 

2020) Podle dat představených na výroční konferenci FTTH 
Council Europe se očekává, že počet účastníků FTTH / B 
v Evropě se do roku 2026 více než zdvojnásobí na 208 mili-
onů oproti odhadu 86 milionů na konci tohoto roku.  
Ve stejném období vzroste počet domů v dosahu těchto 
sítí na 317 milionů z aktuálních 195 milionů. Předpovědi 
prezentují stav ve 39 zemích Evropy. Očekává se, že počet 
účastníků FTTH / B se v zemích EU do roku 2026 zhruba 
ztrojnásobí na 148 milionů ze 49 milionů v letošním roce, 
a to díky zrychlení výstavby na klíčových trzích Německa, 
Velké Británie a Itálie. Pokrytí domácnosti v 28 zemích se 
odhaduje v roce 2026 na 202 milionů, oproti 105 milionům 
v tomto roce. 
V souvislosti s tímto rozvojem se uzavírají dohody o sdílení 
sítí a společných investicích, a roste potřeba optického 
připojení při zavádění v mobilních sítí 5G. 
Rada FTTH pro Evropu zveřejnila samostatnou studii 
Wik navazující na loňský výzkum pokroku v odpojování 
měděných sítí. I když je situace v Evropě roztříštěná, stav 
v některých zemích již ukazuje, že vypnutí těchto sítí 
s přechodem na vlákno může mít významné přínosy pro 
spolehlivost provozu a také pro jeho ekonomiku. 

EU  Auditoři prověří plány 5G sítě EU. (EURACTIV.
com 8. 12.) V akčním plánu EU pro 5G z roku 2016 

se státy zavázaly k cílům, mj. i na zavádění služeb 5G ve 
všech členských státech alespoň v jednom velkém městě 
do konce roku 2020. 
Evropský účetní dvůr (EÚD) v úterý (8. prosince) oznámil, 
že prozkoumá stav v řadě oblastí souvisejících s plány nasa-
zení 5G v EU, včetně podpory a zohlednění bezpečnostních 
obav ze strany členských států. 
Závěrečná revize, jejíž dokončení se předpokládá do 12 
měsíců, se bude týkat opatření přijatých od doby, kdy EU 
zveřejnila svůj akční plán 5G z roku 2016, a ze sledování 
vzorku ve čtyřech členských státech, zejména ve Finsku, 
Německu, Polsku a Španělsku.

 Ofcom signalizuje podporu nasazování optických 
sítí BT. (The Telegraph 3. 12) Generální ředitel 

skupiny BT Philip Jansen vyzval vládu Spojeného království 
a regulátora Ofcom, aby poskytly dlouhodobou jistotu 
ohledně budoucí regulace optických sítí, která by pomohla 
uvolnit miliardy liber investic do vysokorychlostních sítí. 
Podle sdělení nové představitelky Ofcom UK, Dame Mela-
nie Dawes na kongresu FTTH Council Europe má Ofcom 
v úmyslu dát operátorům pro nasazování vysokorychlost-
ních optických sítí plnou podporu v zájmu vysoké flexibility 
výstavby a dodává, že „regulátor neočekává, že by zavedl 
u služeb optických sítí nákladové ceny nejméně do roku 
2031“. Potvrdila, že Ofcom nebude na trhu zasahovat tak, 
aby jakýmkoli způsobem odrazoval od investic. Vzhledem 
k dlouhé návratnosti investic digitální infrastruktury tato 
novinka zvýší investorům důvěru v další investice.

 Společnost O2 Czech Republic může používat 
značku O2 do roku 2036. (www. o2.cz, 3. prosince 

2020) Operátor O2 Česká republika prodloužil licenci na 
značku O2 přibližně o 15 let. Ukončení dosavadní licence 
bylo smluvně stanoveno na 27. ledna 2022. Licence bude 
nyní platná do 31. prosince 2036. 

EU  Slovak Telekom spustil provoz soukromé 5G sítě 
v Žilině. (ST 10. 12.) Slovak Telekom uvedl do pro-

vozu soukromou 5G síť pro výzkumné a vývojové centrum 
CEIT se sídlem v Žilině, v sousedství Žilinské univerzity. 
Síť soukromého kampusu umožní CEIT vyvíjet nová řešení 
v rámci programu Průmysl 4.0. Provozovatel také zahájil 
provozování své 5G sítě v pásmu 2 100 MHz v Bratislavě, 
pokrývá osm čtvrtí. 

EU  Bosch nasadí soukromou síť 5G ve svých 250 
závodech po celém světě. (Handelsblatt 2. 12) 

V německém závodě Stuttgart-Feuerbach bude spuštěna 
první privátní 5G síť výrobce se zaměřením na rozvoj pro-
gramu Průmysl 4.0 výrobce.  
Společnost Bosch je průkopníkem zavádění soukromých 
sítí 5G, zatím v podmínkách neoficiální testovací fáze poli-
tiky Německa. 
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V síti kampusu ve Feuerbachu je pokrytí zajištěno osmi 
buňkami, které pokrývají dostatečný příjem v celém 
objektu o ploše přibližně 10 000 metrů čtverečních. 
Bezdrátově připojené stroje a systémy spolu komunikují 
v reálném čase s přenosem dat v rámci milisekund. 
Síť kampusu 5G je integrována do IT infrastruktury a je 
nepřetržitě monitorována, aby byla zajištěna maximální 
bezpečnost provozu a jeho nezávislost. Síťové kompo-
nenty 5G definované společností Bosch poskytla Nokia.

EU  Smluvní garance rychlosti připojení k internetu 
v Řecku. (EETT 22. 11.) Národní komise pro telekomu-

nikace a poštu (EETT) Řecka oznámila, že dnem 25. listopadu 
2020 vstupují v platnost ustanovení národního nařízení 
o otevřeném internetu (EKAD) pro rychlosti v pevných sítích. 
Poskytovatelé sítě s pevným přístupem jsou zejména povinni 
informovat účastníky o minimální, maximální a běžně 
dostupné rychlosti očekávané při jejich připojení.  
Informace o rychlostech připojení jsou součástí podmínek 
smlouvy. V případě odchylek více než 30 % pro sítě ADSL 
a 20 % pro ostatní technologie (např. VDSL, FTTH) od hod-
noty minimální rychlosti, o které byl informován, získává 
účastník právo na odškodnění ze smlouvy, pokud problém 
nebude odstraněn do 30 dnů.

EU  Inred a Telecom Italia podepsaly pětiletou 
dohodu o sdílení sítí. (TIM 27. 11) Italský operátor 

pevné sítě Intred oznámil podpis nové dvoustranné rám-
cové dohody se společností Telecom Italia (TIM) o sdílení 
síťové infrastruktury z optických vláken. Dohoda, která 
platí dalších 5 let, definuje metody vzájemného a sdíleného 
používání kabelových kanálů pro vedení optických kabelů 
bez zbytečných duplicit v infrastruktuře.  
TIM podepsal podobnou dohodu s velkoobchodním operá-
torem Open Fiber na začátku letošního roku, a jako smluvní 
součást má přinést FTTH do dalších hlavních měst Lombardie.

 Britská vláda zakázala operátorům instalovat 
telekomunikační zařízení Huawei. (Telecomstech-

news 9. 12.)Návrh zákona Spojeného království o tele-
komunikační bezpečnosti zakazuje telekomunikačním 
společnostem odebírat zařízení od společnosti Huawei od 
roku 2021. Stávající zařízení Huawei musí být do roku 2027 
z britských sítí zcela odstraněno. 
Operátoři budou čelit pokutě ve výši 10 procent jejich 
obratu – nebo více než 100 000 GBP denně – pokud vyšší 
bezpečnostní požadavky nesplní. Regulátor komunikace 
Ofcom bude pověřen kontrolou pravidel.Opatření v návrhu 
budou mít určité ekonomické důsledky, ale je důležitější 
než kdy jindy mít důvěru v bezpečnost mobilních sítí.

EU  Merkelová odolává úplnému zákazu společnosti 
Huawei. (Bloomberg 8. 12) Kancléřka Angela Mer-

kelová drží svůj postoj při dokončování pravidel pro zajištění 

zabezpečení bezdrátových sítí páté generace v Německu tím, 
že opatření nemají být zamýšlena tak, aby fungovala jako 
faktický zákaz čínské technologie. 
To zatím ponechá Německu volnější pravidla než přímý zákaz. 
Charles Michel, předseda rady vedoucích představitelů EU, se 
snaží prosadit konzistentní přístup ke kybernetické bezpeč-
nosti napříč blokem, s tím, že podle návrh summitu  
„Evropská rada zdůrazňuje, že potenciální dodavatele 5G je 
třeba hodnotit na základě společných objektivních kritérií.“  
Kromě tlaku ze strany USA čelila Merkelová odporu 
německých zpravodajských agentur, které tvrdí, že vazby 
společnosti na čínskou komunistickou stranu představují 
riziko pro informační bezpečnost. To je tvrdší režim než 
v předchozích návrzích, které stanovovaly jen povinnost 
technického posouzení „důvěryhodnosti“ dodavatele. 
Cílem je, aby byla pravidla implementována do konce roku.

 Podle nejnovějších dat poradenské společnosti 
Arthur D. Little poskytuje ve světě více než 10 

zemí optické připojení nejméně 95 procentům domác-
ností. Zpráva s názvem „Závod o gigabitové vlákno“ uvádí, 
že globální pokrytí vlákny ve srovnávaných zemích vzrostlo 
z 39 procent v roce 2012 na 66 procent v roce 2020, včetně 
další 10 trhů s téměř úplným pokrytím optickým přístupem.  
Na téměř všech předních trzích s optickým připojením se 
při plošném zavádění vlákna ujali vedení incumbenti, ale 
v rostoucím počtu evropských zemí se prosadili i alterna-
tivní operátoři, uvádí zpráva.  
Mezi ně Patří Open Fiber v Itálii, CityFibre ve Velké Britá-
nii, Swiss Open Fiber ve Švýcarsku a Deutsche Glasfaser 
a Inexio v Německu, přičemž poslední dva operátoři jsou 
zaměřeni převážně na venkovské a nedostatečně pokryté 
předměstské oblasti. 
Společnosti Deutsche Glasfaser a Inexio zveřejnily plány 
na zavádění optických vláken do přibližně dalších 8 milionů 
domů do roku 2030, čímž se pokrytí posune ze současných 
11 procent až na přibližně 28 procent. 
Druhou hybnou silou zvyšující míru využití je vysoká inten-
zita konkurence na trhu širokopásmového připojení, což je 
fenomén zejména v Portugalsku a Španělsku, kde optické sítě 
soutěží s klasickými kabelovými sítěmi a kde jsou poměry 
konvergence v pevné a mobilní síti na zvláště vysoké úrovni.

 ITU schválila rádiové technologie pro komerční 
nasazení 5G. (ITU 26. 11.) Celosvětově úspěšným 

hodnocením ITU prošly tři technologie rádiových rozhraní 
pro komerční nasazení mobilních komunikačních sítí páté 
generace. Jde o technologie 3GPP 5G-SRIT a 3GPP 5G-RIT, 
které splňují požadavky vize IMT-20.  
Výsledkem je soubor specifikací rádiového rozhraní, které 
jsou začleněny do globálního standardu v doporučení 
ITU-R s názvem „ Podrobné specifikace rádiových rozhraní 
IMT-2020“, a úspěšně dokončuje proces hodnocení v roz-
sahu 193 členských států ITU. 
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