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Možná se může někomu zdát, že úvodníky v odborně-technickém časopise TELEKOMUNIKACE
jsou někdy příliš zaměřené na stát či vládu. Omlouvám se těm, kterým to vadí, ale v mnoha
případech jde o regulační rozhodnutí, strategie, aukce, o kterých je třeba psát a informovat.
Progresivní vlády moderních států významným způsobem ovlivňují rozvoj ICT průmyslu.
Rozumné vlády některých zemí, které jsou bohužel v recesi, přirozenému rozvoji digitální
ekonomiky alespoň neházejí „klacky“ pod nohy a snaží se odstraňovat legislativní a byrokratické překážky. Pak jsou takové vlády, kterým o rozvoj moderních a progresivních oborů
(které mohou významně pomoci ekonomice a růstu HDP) vůbec nejde, maximálně hledají
možnosti, jak je více zdanit, „násilně“ regulovat a kontrolovat.
Naše nová vláda ještě před svým vznikem deklarovala jisté kroky v oblasti ICT v tzv. koaliční smlouvě. Ve stěžejním vládním dokumentu, v programovém prohlášení (v návrhu) se
však objevilo ještě méně než v koaliční smlouvě. Osobně jsem to tak trochu čekal, ale že to
bude až tak špatné… Řekl jsem si: „Kde je elektronizace veřejné správy, kde je Digitální Česko,
kde je podpora razantnějšího rozvoje přístupových sítí nové generace, kde je e-Health, kde je
vzdělávání, kde jsou investiční pobídky pro české i zahraniční ICT investory?“ Ujišťoval jsem
se, že ministr průmyslu a obchodu má informace o tom, že internet do české ekonomiky
přináší zhruba 350 miliard korun ročně a internetová ekonomika se na celkovém HDP země
podílí 3,2 procenty, že dalších až 9,5 procenta pak Internet generuje v rámci přidané hodnoty
v ostatních odvětvích ekonomiky. K tomu se přičítá dalších přibližně 500 miliard korun za
export ICT služeb a výrobků ročně…
Sepsali jsme tedy jednostránkovou výzvu naší nové vládě, sestavenou z argumentů, které
řešíme a prosazujeme v rámci ICT UNIE. Požádali jsme další asociace a sdružení, aby se
k této výzvě připojily. Udělalo tak 13 subjektů nejen z oblasti ICT a internetové ekonomiky,
ale také Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Vláda nakonec přijala naši
výzvu a ICT se objevilo v prioritách programového prohlášení: Efektivní využití informačních
a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podpora internetové ekonomiky. Urychlení zavedení vysokorychlostního Internetu. Přijetí Strategie pro zvýšení digitální
gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.
Všichni z našeho oboru tento krok vlády velmi ocenili a věří, že uvedená priorita nezůstane
pouze na papíře programového prohlášení nové, rozumné české vlády…
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Aktuality z EU a ČR

A ktuality z EU
Místopředsedkyně Evropské komise
Neelie Kroesová dne 9. prosince 2013 vyzvala
k podpoře své iniciativy ke snížení administrativní zátěže pro telekomunikační společnosti při jednání poslanců o možných
pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení
Komise o jednotném telekomunikačním trhu
„Propojený kontinent“ (Connected Continent).
Eurokomisařka pro digitální agendu uvedla:
„Jsem hluboce vděčná Evropskému parlamentu, že intenzivně pracuje na tomto návrhu.“
Navrhované nařízení vytváří jednodušší prostředí pro rozšíření telekomunikačních služeb
třemi způsoby – nahrazuje 28 různých registračních žádostí jediným místem povolení
a oznámení v EU, čímž se sníží překážky vstupu
na trh pro nové společnosti a sníží náklady na
poskytování služeb; zajišťuje více konzistentní
zacházení regulačních orgánů pro poskytovatele telekomunikačních služeb ve více evropských zemích; usnadňuje menším operátorům
expandovat přes hranice s tím, že nebudou
muset přispívat k administrativním nákladům
regulátorů a do fondu univerzální služby (to by
bylo dosaženo aplikací pravidel „de minimis“).
Komise se domnívá, že výhody z přístupu
podnikatelů k jednoduchému nákupu povolení v jediném místě je základem dokončení
regulace. Komise také pevně věří, že konečná
regulace dá menším operátorům novou a spravedlivou šanci rozšíření přes hranice. Neelie
Kroesová k tomu uvedla: „Komise chce harmonizovat a zjednodušit požadavky, protože to je
nejlepší způsob, jak pomoci rozšířit hospodářskou
soutěž a přeshraniční služby. To není jen o stávajících telekomunikačních společnostech, ale i pro
společnosti zítřka. Potřebujeme regulaci, která
přináší více než krátkodobý užitek pro firmy, ale
bude trvat a bude užitečná v dlouhodobém horizontu. To je důvod, proč jsme to navrhli takto.“
Generální advokát Soudního dvora
Evropské unie v rozhodnutí z 12. prosince
2013 uvedl, že povinnost uchovávat a na vyžádání poskytovat údaje o hovorech, poloze či
připojení k Internetu označovaná jako „data
retention“, vycházející z evropské směrnice
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2006/24/ES, představuje závažný zásah do
základního práva občanů na respektování soukromého života a je zcela neslučitelná s požadavkem Listiny základních práv Evropské
unie, že každé omezení výkonu některého ze
základních práv musí být stanoveno zákonem.
Směrnici musely všechny členské země EU
transponovat do své národní legislativy. Podle
generálního advokáta může využívání těchto
údajů vést k přesnému a úplnému zmapování
velké části chování určité osoby, jež spadá do
jejího soukromého života, či dokonce k sestavení úplného a věrného obrazu její soukromé
identity. Kromě toho existuje zvýšené riziko
použití uchovávaných údajů k protiprávním
účelům, které mohou zasáhnout do soukromí,
nebo obecněji k podvodným či dokonce zlovolným účelům. Údaje totiž nejsou uchovávány
samotnými veřejnými orgány ani pod jejich
přímým dohledem, nýbrž samotnými poskytovateli služeb elektronických komunikací.
Směrnice navíc nestanoví povinnost uchovávat údaje na území některého z členských států.
Tyto údaje tak mohou být nashromážděny
na blíže neurčených místech kyberprostoru.
Směrnici je nutné novelizovat tak, aby stanovovala základní zásady, na jejichž základě by
byly vymezeny minimální záruky upravující
přístup k shromážděným a uchovávaným údajům a jejich využívání. Soud by měl účinnost
směrnice pozastavit s odkladem do doby, než
evropští zákonodárci přijmou novou směrnici.
Stanovisko bylo vydáno v rámci řízení o dvou
předběžných otázkách přednesených ústavními soudy v Irsku a Rakousku na základě stížnosti irské neziskové organizace Digital Rights
Ireland a rakouské hromadné ústavní stížnosti
iniciované organizací AK Vorrat. V minulosti
nejvyšší soudní instance v několika státech EU
části národních zákonů, vycházejících ze směrnice zrušily s odkazem na jejich neústavnost.
V Bulharsku v roce 2008, Rumunsku v roce
2009, Německu v roce 2010 a České republice
v roce 2011.
Eurostat zveřejnil 18. prosince 2013 výsledky
průzkumu využívání internetu jednotlivci v 28 zemích EU v roce 2013. Celkem
79 % domácností mělo v roce 2013 přístup

k Internetu a 76 % domácností mělo širokopásmové připojení k Internetu v porovnání
s 55 %, resp. 42 % v roce 2007. Pravidelně
využívá Internet 62 % jednotlivců denně
nebo téměř každý den a 10 % alespoň jednou
týdně. Naproti tomu 21 % jednotlivců ještě
nikdy nepoužilo Internet, v porovnání s 37 %
v roce 2007. Internet pro komunikaci s veřejnými orgány nebo službami používalo v rámci
e-governmentu 41 % jednotlivců. Z toho bylo
44 % daňových přiznání, 20 % žádosti o osobní
doklady, 16 % žádostí o dávky sociálního zabezpečení a 9 % zápisu do vyššího vzdělávání nebo
na univerzitu. Úroveň přístupu k Internetu se
pohybuje od 54 % domácností v Bulharsku až
na 95 % v Nizozemsku. Ve většině členských
států byla úroveň přístupu k Internetu v roce
2013 vysoká s podílem přes 90 % – Nizozemí
95 % domácností, Lucembursko 94 %, Dánsko
a Švédsko 93 %. Nejnižší podíl mělo Bulharsko
(54 %), Řecko (56 %) a Rumunsko (58 %).
Širokopásmové připojení k Internetu umožňuje vyšší rychlost při procházení a práci
s Internetem. V každém členském státě měla
nejméně polovina domácností širokopásmové
připojení – Finsko mělo s 88 % nejvyšší podíl,
následuje Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Velká
Británie s 87 % a Německo s 85 %. Více než
80 % osob používá internet denně v Dánsku,
Nizozemsku, Lucembursku a Švédsku. Ve většině členských států používá většina jednotlivců Internet každý den nebo téměř každý
den. Nejvyšší podíl byl v Dánsku (84 % jednotlivců), Nizozemsku (83 %), Lucembursku
(82 %), Švédsku (81 %), Finsku (80 %) a Velké
Británii (78 %). Nejvyšší podíl lidí, kteří používají internet alespoň jednou týdně, ale ne
denně, byl v České republice (16 %), Estonsku,
Irsku a Rakousku (14 %). Přibližně jedna třetina nebo více jednotlivců v Rumunsku (42%),
Bulharsku (41 %), Řecku (36 %), Itálii (34 %),
Portugalsku (33 %), Kypru a Polsku (32 %)
nikdy nepoužili internet, zatímco v šesti členských státech byl tento podíl nižší než 10 %.
Služby e-governmentu nejvíce používají
v severských státech a Nizozemsku. Více než
polovina všech jednotlivců v Dánsku (85 %),
Nizozemsku (79 %), Švédsku (78 %), Finsku
(69 %), Francii (60 %), Lucembursku (56 %),
Rakousku (54 %) a Slovinsku (52 %) uvedla,
že použila Internet ke kontaktu nebo komunikaci s orgány veřejné správy a službami. Podání
daně z příjmů mělo nejvyšší podíl v Estonsku
(82 % uživatelů), Dánsku (74 %), Litvě (70 %)
a Portugalsku (69 %). Osobní doklady žádalo
on-line v Lucembursku 39 %, Španělsku a na
Maltě 34 %, Švédsku 31 % a Řecku 30 %. Dávky
sociálního zabezpečení žádalo ve Švédsku 32 %,
Francii 30 %, Rumunsku a Slovinsku 27 %.
Dne 13. ledna 2014 zveřejnila Evropská
komise zprávu, že Pascal Lamy vede novou

poradní skupinu o budoucím použití pásma
UHF pro TV a rádiové širokopásmové připojení. Pascal Lamy a vrcholoví manažeři evropských poskytovatelů vysílání, provozovatelů
sítí, mobilních společností a technických sdružení dostali šest měsíců na předložení návrhů
Evropské komisi o tom, jak používat v nadcházejících desetiletích více efektivně pásmo
UHF (470–790 MHz). Tváří v tvář rychlému
a masivnímu růstu poptávky po spektru, kdy
spotřebitelé požadují nové vysílání a internetové možnosti, požaduje eurokomisařka
Neelie Kroesová rychlé výsledky – závěrečná
zpráva má být dodána do července 2014. Neelie
Kroesová k tomu uvedla „Pokud chceme mít prospěch z nejnovějšího TV a internetového vývoje,
potřebuje Evropa efektivněji využívat spektrum.
To je důvod, proč potřebujeme nový konsenzus
o tom, jak používat vysílací spektrum, a to je
důvod, proč je koordinace spektra pro širokopásmové připojení ústředním prvkem našeho úsilí
vybudovat jednotný telekomunikační trh.“ Pascal
Lamy řekl „Myslím, že tato diskuse bude docela
náročná. Nikdo nebude mít všechno, co chce, ale
já jsem přesvědčen, že na základě otevřené diskuse a ochoty zapojit se na strategické úrovni,
můžeme dodat koherentní vizi pro Evropu.“
Doporučení Skupiny na vysoké úrovni pomůže
Komisi ve spolupráci s členskými státy vypracovat dlouhodobou strategickou a regulační
politiku na budoucí využití celého pásma UHF
(470–790 MHz), včetně možnosti sdílení částí
pásma. Kroesová k tomu uvedla „Návyky mladých lidí při sledování TV se nepodobají těm,
které má moje generace. Pravidla je třeba uchopit tak, že přinesou větší a lepší TV a více a lepší
širokopásmové připojení. Aktuální přidělení
spektra nepodporuje budoucí návyky spotřebitele,
založené na obrovském množství audiovizuálních spotřeby prostřednictvím širokopásmového
připojení a IPTV.“ Skupina byla požádána, aby
prozkoumala, jaký bude v Evropě a jak bude
používán audiovizuální obsah a data ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a přišla
s možnostmi, které reagují na čtyři samostatné
výzvy:
1.	Jak bude vypadat příští generace (zemského)
poskytování/přijímání
audiovizuálního
obsahu (včetně lineární TV)?
2.	Jak zabezpečit veřejný zájem a výhody pro
spotřebitele a zároveň usnadnit transformaci
trhu?
3.	Jaké jsou strategické prvky využívání rádiového spektra v pásmu UHF ve světle první
výzvy? Jaká by měla být regulační úloha EU
v koordinaci vývoje?
4.	
Jaké jsou finanční důsledky pro zemskou
platformu vysílání a využití Internetu další
generace?
Evropská komise zveřejnila 24. ledna 2014
v zájmu transparentnosti návrh revidovaného
Aktuality z EU a ČR
telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

5

doporučení o relevantních trzích, které stanoví seznam předem definovaných trhů určených k regulaci ex ante. Komise v rámci druhého
přezkumu doporučení o relevantních trzích
(2007/879/EC) provedla veřejnou konzultaci,
která byla uzavřena dne 8. ledna 2014. Rovněž
zveřejnila vysvětlující memorandum k návrhu
doporučení a studii s názvem „Budoucnost
trhu elektronických komunikací, které podléhají
regulaci ex ante“. Zveřejněné dokumenty budou
sloužit jako základ pro diskusi s BEREC, který
je hlavním partnerem Komise v této fázi řízení
a dalšími zainteresovanými stranami. Zaslané
připomínky budou sloužit jako vstup do semináře se zainteresovanými stranami o relevantních trzích v evropském sektoru elektronických
komunikací, jehož hostitelem bude dne 26. února
roku 2014 ve Stockholmu BEREC. Návrh revidovaného doporučení definuje čtyři relevantní
trhy oproti stávajícím sedmi. Dva velkoobchodní
terminační trhy hlasových služeb zůstávají beze
změny – trh ukončení volání v jednotlivých
veřejných telefonních sítích v pevném místě
a trh ukončení volání v jednotlivých mobilních
sítích. Zbývající dva trhy se týkají širokopásmového přístupu – trh místního přístupu v pevném
místě a centrální přístup poskytovaný v pevném
místě pro masový trh a trh vysoce kvalitního
přístupu poskytovaného v pevném místě. Tyto
dva trhy by měly zahrnovat produkty stávajících
tří trhů – trhu (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, trhu
širokopásmového přístupu v sítích elektronických komunikací a trhu koncových segmentů
pronajatých okruhů bez ohledu na technologii
použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené
kapacity. Návrh doporučení již nedefinuje jako
relevantní dva trhy, a to současný jediný maloobchodní trh přístupu k veřejné telefonní síti
v pevném místě a velkoobchodní trh původu
volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

A ktuality z ČR
Podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) překročil v roce 2013
podíl domácností s počítačem a Internetem
v České republice poprvé dvě třetiny. Téměř
všechny domácnosti mají vysokorychlostní
připojení k Internetu. Nejvíce vzrostlo WiFi
připojení na 50 % domácností, připojení prostřednictvím ADSL nebo kabelové televize
mírně kleslo na 22 %, resp. 21 %. Připojení
prostřednictvím pevné telefonní linky, které
bývalo nejrozšířenější, mají 4 % domácností.
Podíl uživatelů Internetu se zvýšil na 67 %.
ČSÚ zveřejnil také výsledky pravidelného
ročního šetření, které se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních techno-
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logií v podnikatelském sektoru v roce 2013.
Do statistik byly zařazeny podniky s 10 a více
zaměstnanci. Z šetření vyplývá, že 90 % firem
má vysokorychlostní připojení k Internetu
(rychlost nad 2 Mb/s). Nejrozšířenější technologie pro připojení firem je ADSL s 66 %,
WiFi s 51 % a mobilní s 29 %. Vlastní internetové stránky má 80 % českých firem, což je nad
průměrem EU 73 %. Sociální sítě využívalo jen
15 % firem a účet na sociální síti mělo založený
také15 % firem.
V polovině prosince 2013 byla zveřejněna koaliční smlouva tří koaličních stran
(ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL) budoucí
vlády. Evropská komise považuje využívání
informačních a komunikačních technologií
a Internetu, včetně e-governmentu za klíčové
priority pro podporu rozvoje ekonomiky.
I když koaliční smlouvy obsahují cíle směřující k efektivnějšímu fungování veřejné správy
prostřednictvím ICT, není mezi prioritami
vlády konkrétně popsána oblast telekomunikací ani podpora rozvoje telekomunikační
infrastruktury, zejména opomíjí klíčové prvky
digitální agendy – výstavbu infrastruktury pro
vysokorychlostní přístup k Internetu. Pouze
v Programu vlády je v části týkající se udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti průmyslu uvedena podpora rozvoje kvalitního
datového spojení jako jednoho z předpokladů
dalšího rozvoje ekonomiky.
Vláda Jiřího Rusnoka (v demisi) dne 18.
prosince rozhodla o povinnosti státní správy
k implementaci IPv6 a DNSSECu. Při nákupu
všech relevantních služeb má státní správa
od 1. ledna 2014 vyžadovat podporu technologie DNSSEC, do 28. února 2015 má zpřístupnit prostřednictvím IPv6 elektronické
podatelny provozované jimi řízenými orgány
státní správy a do 30. června 2015 zabezpečit
všechny domény držené jimi řízenými orgány
státní správy prostřednictvím technologie
DNSSEC. To se týká všech webových prezentací financovaných ze strukturálních fondů
v novém programovém období 2014+, tzn.
i některých nevládních a soukromých webů. Ty
budou muset podporovat také IPv6, dochází
tedy k rozšíření povinnosti podporovat IPv6
i na vybrané prezentace soukromého sektoru.
V případě DNSSEC se Česká republika stala
pravděpodobně první zemí na světě, která
se rozhodla pro povinné zabezpečení všech
domén veřejné správy.
Český telekomunikační úřad vydal 23.
prosince 2013 Obecná pravidla a doporučení
pro využívání řízení datového provozu při
poskytování služby přístupu k síti Internet.
Jedná se o jedno z opatření Státní politiky
v elektronických komunikacích „Digitální
Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice“, který
vláda České republiky přijala svým usnese-

ním č. 203 ze dne 20. března 2013. Materiál
vychází z předpokladu, že v prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměli nad
rámec smluvně ujednaných omezení datových
objemů a rychlostí internetového připojení
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby. Lze
například snižovat rychlost po vyčerpání limitu
pro objem stahovaných dat. Výjimku z tohoto
pravidla představují přiměřené a opodstatněné
případy uplatnění řízení datového provozu
k prevenci či bránění závažné trestné činnosti,
např. s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření. Koncoví uživatelé mají
možnost instalovat vlastní hardware a programové vybavení, pokud nepoškozuje síť. Za
službu přístupu k Internetu může být označována jen taková služba, u které je využito pouze
metod opodstatněného řízení provozu v souladu s těmito pravidly, jinak musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o službu přístupu
k Internetu s omezením a takové omezení musí
být jednoznačně deklarováno a popsáno ve
smluvních podmínkách.
Správce domény .cz sdružení CZ.NIC zveřejnilo zprávu, podle které bylo na konci roku
2013 evidováno téměř 1,1 milionů českých
národních internetových domén, měsíčně jich
bylo zaregistrováno v průměru 20 tisíc. Počet
domén s koncovkou .cz vzrostl meziročně
o 8 % a nárůst se oproti předchozím letům zpomalil. Počet držitelek domén vzrostl. Zatímco
v roce 2012 tvořily ženy 14,4 % držitelů domén,
v loňském roce jejich podíl stoupl na 16,5 %.
Držitelé z Prahy si zaregistrovali více než 30 %
domén. Domény pro přístup k webu přes IPv6
vzrostl na více než 20 %, což byl meziroční
nárůst o 4 %. Zvýšil se také počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC. V roce 2013 jejich
počet stoupl na 408 tisíc, v porovnání s 381
tisíci v roce 2012.
Český telekomunikační úřad vydal 3. ledna
2014 soubor doporučení pro spotřebitele, jak
se orientovat v návrzích smluv telekomunikačních operátorů k poskytování služeb. Ve
většině zkoumaných smluv více než 40 největších operátorů, včetně provozovatelů mobilních sítí, nalezl regulátor nedostatky. Zásadní
výtky se nadále týkají informování o minimální
úrovni kvality poskytovaných služeb a nepřehlednosti smluvních podmínek. Operátoři
neuvádějí, která koncová zařízení v síti jsou či
nejsou povolená a jaké technické požadavky
musí splňovat. Doporučení uvádí, co je ve
smluvních podmínkách možné považovat za
férová a neférová ustanovení. Jako neférová
jsou označena smluvní ujednání, která jsou
přímo v rozporu s právní úpravou, a pokud je
operátor použije, jde o správní delikt. Za neférová ustanovení regulátor označil i ta smluvní

ujednání, která sice není možné hodnotit jako
protiprávní, nicméně jejich úprava žádoucím
směrem by výrazně zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a jejich vnímání spotřebiteli.
Některé dosud nepostižitelné nežádoucí praktiky operátorů řeší novela zákona o elektronických komunikacích, podle které musí operátoři
upravit své obchodní podmínky v zákonem
stanovené lhůtě šesti měsíců od její účinnosti,
tedy do 8. února 2014.
Během roku 2013 začalo na českém trhu
poprvé oficiálně nabízet své služby přes 50 virtuálních operátorů. V současné době registrují přibližně něco přes 600 tisíc účastníků, což
představuje podíl na trhu téměř 5 %. Mobilní
virtuální operátoři vstoupili na trh před aukcí
na kmitočty pro sítě LTE. Telefónica pronajímá
svou síť přeprodejcům, kteří vstoupili na trh
jako první. Vodafone má plnohodnotné virtuální operátory, kteří poskytují své služby dalším
poskytovatelům. Má také ještě přeprodejce služeb. T-Mobile přeprodává služby prostřednictvím GTS dalším poskytovatelům. Má rovněž
přeprodejce služeb.
Podle statistiky serveru DSL.cz z prosince 2013 se rychlost připojení k Internetu
prostřednictvím kabelové televize zvýšila na
25,7 Mb/s, tj. o 25 %. Společnost UPC zvýšila
rychlost na 35,3 Mb/s, tj. o 43 % a měla nejvyšší rychlost připojení. Přenosová rychlost
připojení prostřednictvím optického vlákna se
meziročně snížila na 25,5 Mb/s, tj. o 2 %. U připojení prostřednictvím DSL se zvýšila rychlost
na 10,6 Mb/s, tj. o 7 %. U rychlejšího VDSL
se průměr meziročně snížil na 15,4 Mb/s,
tj. o 1 %, u klasického ADSL byla rychlost
4,9 Mb/s. Průměrná rychlost v rádiových místních sítích prostřednictvím WiFi se zvýšila na
8,4 Mb/s. Rozpětí v jednotlivých sítích bylo
mezi 3,6 Mb/s a 15 Mb/s. Rychlost připojení
v mobilních sítích se zvýšila na 4,4 Mb/s, tj.
o 56 %. Společnost Telefónica měla nejvyšší
nárůst na 5,2 Mb/s, tj. o 85 %; Vodafone o 48 %,
tj. na 7,1 Mb/s a T-Mobile zvýšila rychlost na
7,6 Mb/s, tj. o 39 %.

Aktuality z EU a ČR
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Nová směrnice o harmonizaci
právních předpisů o dodávání
rádiových zařízení na trh
Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (zvaná též
„směrnice R&TTE“) platí již od roku 2000 a u nás byla plně implenetována k datu vstupu České republiky do Evropské unie (2004). Přezkum této směrnice ukázal, že jde o velmi významnou směrnici,
neboť hodnota cílového trhu, na který se tato směrnice vztahuje, se odhaduje na více než 63 mld. EUR.
Jedná se především o mobilní telefony, vysílače mobilních sítí a pevné telefonní linky. Směrnice harmonizuje na úrovni EU regulatorní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, na elektromagnetickou
kompatibilitu a efektivní využití rádiového spektra (pro zabránění škodlivým interferencím).
Přestože směrnice R&TTE znamenala velký
přínos pro rozvoj telekomunikačního sektoru
v Evropě a umožnila zřízení dříve nemyslitelného jednotného trhu rádiových zařízení, po
14 letech její účinnosti je potřeba její aktualizace velmi naléhavá: situace na trhu telekomunikačních zařízení se podstatně změnila,
některá ustanovení směrnice se ukázala jako
málo vhodná či málo účinná pro ochranu
jednotného trhu. Přezkum směrnice přinesl
následující poznatky.

Identifikované problémy

Nízká úroveň dodržování ustanovení směrnice
Byla konstatována nízká úroveň dodržování
požadavků této směrnice. Dostupné důkazy
od orgánů tržního dohledu v EU uvádějí hodnoty mezi 28–56 procentní mírou dodržování
základních požadavků (technické požadavky,
dodržení norem), u dodržování správních
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požadavků (označování zařízení, přikládání
předepsaných dokladů) pak dokonce hodnoty
ještě nižší.
Účinnému prosazování ze strany orgánů
tržního dohledu silně brání omezená sledovatelnost jak samotných výrobků, tak výrobců.
Nelze-li nalézt fungující kontakt, jsou orgány
tržního dohledu nuceny projít celý distribuční
řetězec, aby mohly kontaktovat osobu odpovědnou za uvedení výrobku na trh EU.
Směrnice je rovněž na některých místech
nejednoznačná a zbytečně složitá, výrobci
musí vynaložit poměrně značné úsilí, aby
porozuměli svým povinnostem.
Problémy související s právními ustanoveními směrnice
Směrnice je považována za příliš složitou
a nejednoznačnou. Mezi otázky s rozdílným
výkladem patří: zda se základní požadavek
v čl. 3 odst. 2 („efektivní využívání spektra…,
aby se tak zabránilo škodlivým interferencím“)
vztahuje pouze na vysílače, nebo i na přijímací rádiová zařízení, rozlišení mezi povinností opatřit „výstražnou značkou“ (vykřičník
v kroužku, který se připojuje za označení CE)
ty výrobky, jejichž používání podléhá omezením (např. nutnost žádat o individuální
oprávnění), a povinností oznámit, že je na trh
uváděno zařízení fungující v pásmech, jejichž
použití není v EU harmonizováno. Tyto i další
nejasnosti vedou k nejednotnému uplatňování
směrnice a jsou překážkou pro vnitřní trh.
Směrnice obsahuje i množství správních
ustanovení a praxe ukazuje, že v této oblasti je
prostor pro zjednodušení, kdy např. označení
CE, číslo oznámeného subjektu (notifikovaná
osoba, „Notified Body“) a výstražná značka
(Allert Sign) musí být umístěny na zařízení,
obalu i na návodu k použití.

Problémy s oblastí působnosti směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních
I přes vydání příručky ke směrnici není stále zcela jasné, jakým
způsobem směrnici uplatňovat na některé konkrétní kategorie zařízení, např. na zařízení, která lze softwarově upravovat,
nebo víceprvkové sestavy zařízení.
Na základě stávající směrnice např. nelze požadovat, aby
bylo zařízení interoperabilní s příslušenstvím, např. s nabíječkami. Vzhledem k tomu, že chybějí dobrovolné dohody v rámci
průmyslu, je nedostatečná interoperabilita uživateli zařízení
na obtíž a vede k tvorbě zbytečného odpadu. Například chystané zavedení legislativy pro jednotné nabíječky vyžaduje
zakotvení těchto ustanovení do směrnice.
Přijímače (např. přijímače GPS nebo Galileo) jsou obecně
do oblasti působnosti směrnice zahrnuty. Přijímače rozhlasového a televizního vysílání a také nekomunikující rádiové
vysílače (např. bezdrátové nabíječky) jsou dosud z působnosti
směrnice vyňaty a vztahuje se na ně pouze směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Odlišné právní požadavky na
podobná zařízení vytvářejí právní nejistotu.
Regulatorní překážky bránící vstupu inovativních rádiových zařízení na trh
Nová rádiová zařízení musí při vstupu na trh vyhovět požadavkům směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních, přičemž se zde objevují dva
problémy: přílišná zpoždění při přípravě harmonizovaných
norem (až několik let) a při zveřejňování odkazů v Úředním
věstníku Evropské unie (až jeden rok), komplikace se získáváním stanovisek od oznámených subjektů, neexistují-li schválená pravidla pro používání spektra.
Ostatní problémy, které ovlivňují vstup inovativních
výrobků na trh, nespadají do působnosti směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
Mezi tyto problémy patří podle přezkumu nedostatečná harmonizace rádiového spektra v EU a poměrně dlouhý, složitý
a nejistý proces realokace použití rádiového spektra.
Koho se dopady týkají
 Uživatelů rádiových a telekomunikačních koncových zařízení, veřejných služeb a veřejnosti obecně, neboť všechny
tyto skupiny jsou vystaveny nevyhovujícím zařízením.
 Výrobců, na něž dopadají narušení hospodářské soutěže
nevyhovujícími výrobky, složitost a nejednoznačnost směrnice, a těžkosti při uvádění inovací na trh.
 Orgánů tržního dohledu, které se potýkají s právní nejistotou a s obtížemi při snaze o účinné prosazování směrnice.

zboží na trh spolu s možností, aby Komise na základě přenesené pravomoci zavedla registraci výrobků. Tou se rozumí,
u některých specifických kategorií zařízení, kde se dosud
nedosáhlo vysoké míry dodržování požadavků, povinnost,
aby výrobce do centrálního registračního systému EU zanesl
každý nový typ výrobku a nahrál část technické dokumentace. Každý výrobek bude označen svým specifickým registračním číslem. Tento požadavek je pouze dodatečný, zvýší
určitým způsobem na jedné straně zátěž podnikatelů, ale
na druhé straně zvýší efektivitu orgánů tržního dohledu.
Legislativa EU tuto možnost připouští u některých specifických kategorií výrobků, u kterých se vyžaduje vysoká úroveň
splnění požadavků.
B) Poskytnout řádný právní základ k provádění základních požadavků:
 Vyjasnit, zjednodušit nebo zrušit řadu ustanovení a správních
povinností; zlepšit provázanost s jinými právními předpisy EU.
Budou upraveny definice a povinnosti ze směrnice budou
přizpůsobeny novému právnímu rámci pro vnitřní trh se
zbožím. Vyjasní se v současnosti problematická ustanovení,
a to na základě aktuálního znění pokynů k provádění směrnice, a zjednoduší se některé administrativní povinnosti.
 Usnadnit uplatňování směrnice v případě některých specifických technologií; umožnit harmonizaci rozhraní mezi zařízeními a příslušenstvím. Směrnice bude obsahovat dodatečná
ustanovení týkajících se některých specifických technologií.
Směrnice omezí oblasti působnosti pouze na rádiové vysílače a přijímače. „Klasická“ koncová zařízení budou pouze
v režimu směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou
kompatibilitu. Příslušná zmocnění pro Komisi usnadní
uplatňování směrnice a umožní Komisi, aby se věnovala problematice interoperability s příslušenstvím a mohla reagovat
na budoucí problémy technologického, tržního či právního
charakteru. Rovněž bude například definováno, jak má být
zařízení identifikováno vzhledem k použitému softwaru.
 Zahrnout do oblasti působnosti směrnice veškerá zařízení,
jichž se týká efektivní využívání rádiového spektra (zabránění
škodlivým interferencím). To znamená, že do směrnice budou
nově zahrnuty i rozhlasové a televizní přijímače, neboť na
jejich parametrech je závislé efektivní kmitočtové plánování
vysílačů.

Cíle přezkumu

Smyslem přezkumu směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních bylo zajistit lepší provádění jejích základních požadavků. Revidovaná směrnice musí
zachovat a vylepšit jednotný trh, nesmí s sebou nést zbytečné
náklady a zátěž, zejména pro malé a střední podniky, a musí
podpořit inovace. Proto se pro přípravu nové směrnice stanovily tyto konkrétní cíle:
A) Zlepšit prosazování a dodržování směrnice:
 Zpřísnit povinnosti hospodářských subjektů a poskytnout orgánům tržního dohledu lepší právní nástroje, zejména co se týče
sledovatelnosti výrobků. Toho lze dosáhnout zejména přizpůsobením směrnice novému právnímu rámci pro uvádění
informační společnost
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C) Odstranit regulatorní překážky, které brání vstupu inovativních rádiových
zařízení na trh:
 Zjednodušení normotvorného rozhodovacího postupu a zkrácení s ním spojených průtahů. Zlepšení spolupráce mezi regulačními orgány, oznámenými subjekty a normalizačními
orgány; zkvalitnění informovanosti společností a malých
a středních podniků, pokud jde o předpisový rámec pro
rádiová zařízení.
Z celkového pohledu by nová směrnice měla přinést vyšší
míru dodržování požadavků, zvýšit právní jistotu, umožnit
hladší a jednotnější uplatňování směrnice a rovněž ucelenějším způsobem předcházet škodlivým interferencím, přičemž
by došlo pouze k omezenému zvýšení zátěže tržních subjektů,
zejména malých a středních podniků.
Očekává se, že vyšší míra dodržování požadavků bude mít
pozitivní společenské dopady, tj. lepší ochranu zdraví a bezpečnost a lepší fungování zařízení ku prospěchu spotřebitelů,
podniků i veřejných služeb.
Hospodářské důsledky se týkají fungování vnitřního trhu,
efektivního využívání spektra, administrativních nákladů,
které směrnice přináší, a také některých inovačních aspektů.
Směrnicí má být dodržena zásada proporcionality, tudíž

nebude představovat výrazný dopad či neúměrnou zátěž pro
malé a střední podniky.
Členské státy by Komisi podle návrhu měly povinnost dvakrát ročně zasílat zprávy o uplatňování revidované směrnice,
jež by popisovaly, jak se směrnice dodržuje. Komise hodlá
pravidelně provádět přezkum fungování revidované směrnice
a jednou za pět let o něm podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Na základě tohoto návrhu vypracovala Evropská komise
v roce 2012 návrh směrnice evropského parlamentu a rady
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících
se dodávání rádiových zařízení na trh. Po zveřejnění tohoto
návrhu následoval rok a půl intenzivního připomínkování
členskými státy, avšak jejich požadavky a představy byly často
protichůdné. Během litevského předsednictví (2. pololetí 2013)
byly prakticky každý týden rozesílány nové návrhy a vyjasňovány sporné body. Nyní za řeckého předsednictví (1. pololetí
2014) by již měla být nová směrnice přijata. O obsahu nové
směrnice a změnách, které tím nastanou na trhu rádiových
zařízení, se dočtete v příštím pokračování.
Ing. Jiří Macek, Ing. Jan Sedláček,
Český telekomunikační úřad

VÝZVA představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení
K PODPOŘE KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
Vláda České republiky premiéra Bohuslava Sobotky má před sebou jedinečnou příležitost, jak podpořit prosperitu země a posílit její
mezinárodní konkurenceschopnost. V koaliční smlouvě vládnoucích politických stran je uvedeno několik bodů z oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT). Mezi veřejně představenými programovými cíli však oblast ICT není zahrnuta jako jedna z jejích
hlavních priorit.
Obracíme se proto s touto otevřenou výzvou na premiéra, členy vlády, poslance a další představitele české politické reprezentace,
včetně všech výkonných státních úředníků. Společným prohlášením chceme doporučit vhodná opatření a upozornit na potřebu
efektivního využití ICT ve veřejné správě a při podpoře internetové ekonomiky v naší zemi.
Prioritou vlády České republiky by proto z pohledu ICT měly být také tyto oblasti:
Elektronizace veřejné správy, zpřístupnění celé řady služeb veřejných a státních institucí občanům prostřednictvím Internetu
a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu
- příprava čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě v letech 2014–2020;
- zpřístupnění existujících dat a informací ve veřejných systémech soukromé sféře;
- efektivní a smysluplný rozvoj e-Governmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich skutečných potřeb;
- posilování efektivity agend státu, samosprávy a zlepšení hospodaření v rámci veřejných výdajů;
- zefektivnění, zrychlení a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě.

Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a posilování rozvoje internetové ekonomiky

- podpora ICT průmyslu, jako významného hospodářského a obchodního segmentu nezbytného pro rozvoj ekonomiky;
- rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem;
- příprava opatření pro efektivní kybernetickou bezpečnost státu a transparentnost v oblasti ochrany osobních údajů občanů;
- zavedení koncepčního využití ICT při zvyšování kvality a efektivity poskytované zdravotnické péče;
- zapojení moderních technologií do vzdělávacího procesu k zajištění růstu vzdělanosti a vyšší odbornosti absolventů;
- budování vyspělé informační společnosti a podpora dlouhodobě udržitelné koncepce rozvoje digitální ekonomiky.

Žádáme vládu České republiky o zařazení těchto tematických cílů do Programového prohlášení vlády. Průmysl informačních
a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi je
připraven aktivně a neprodleně spolupracovat s novou vládou při naplňování cílů této výzvy. Plně si uvědomujeme, že bez vzájemné
spolupráce, podpory a respektu nemůže být dosaženo pozitivního výsledku.

Pokud nebude prioritou vlády efektivní využívání informačních a komunikačních technologií, tak se nám to všem, jednou, opravdu nevyplatí!
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Balíček Evropské komise pro
podporu projektu jednotného
trhu a propojení kontinentu
Úvod

Evropská komise přijala 11. září 2013 návrhy
důležitých právních předpisů [1], jejichž cílem
je dokončit projekt jednotného trhu telekomunikací a propojení kontinentu. Přijetí návrhů
i následovně odůvodnila. Rychlejší připojení,
snazší podnikání, jednodušší život a příprava
na budoucnost jsou cílem propojeného kontinentu. Tento balíček má podpořit jednotný
trh a neutralitu sítí, včetně zrušení příplatků
za roaming a snížení byrokracie. Jedná se
o nejambicióznější plán Evropské komise
během 26 let reformy telekomunikačního trhu.
Evropa však postrádá skutečný jednotný trh
pro elektronické komunikace. Evropská unie
je roztříštěna na 28 různých národních trhů
a tím Evropa ztrácí hlavní zdroje potenciálního růstu. Evropa nutně potřebuje využívat
nové zdroje růstu a inovací. Všechna hospodářská odvětví v současné době stále více
závisí na dobrém připojení. Pokud chtějí být
konkurenceschopná, je třeba na jednotném
trhu prosazovat využívání digitální, informační a komunikační technologie (ICT), na
níž závisí polovina zdrojů růstu evropské produktivity. Evropané se potýkají s následky hospodářské krize. Je nezbytné přijmout veškerá
možná opatření podporující vytváření pracovních míst. Žádné jiné odvětví nenabízí lepší
příležitosti pro růst zaměstnanosti (zejména
pro mladé lidi) než digitální sektor. Rovněž je
nezbytné, aby občané měli neomezený přístup
k Internetu, což je velmi důležité pro ochranu
před nespravedlivými poplatky a postupy, jako
jsou nepřiměřené ceny za roaming a nejasné
smlouvy. Proto Evropská komise vítá závěry
jarního zasedání Evropské rady v roce 2013
a výzvu Komisi, aby předložila konkrétní opatření k dosažení jednotného trhu v oblasti ICT
v co nejkratší době tak, aby byla k dispozici na
zasedání Evropské rady v říjnu, a volá po opatřeních, která mají vytvořit jednotný telekomunikační trh co nejdříve.
Ne všechny části balíčku se však setkaly
s jednoznačnou podporou ze strany podnikatelů v sektoru nebo např. i sdružení evropských
regulátorů BEREC. Proto stojí za pozornost
podívat se blíže na jednotlivé body balíčku.

Cíle a důvody balíčku

Stávající regulační rámec navrhuje Komise
doplnit legislativními změnami, které mají
pomoci realizovat dvě klíčové zásady Smlouvy
o EU – zásadu volného pohybu (digitálních)
služeb a možnost spotřebitele tyto služby využívat kdekoli v EU. Návrh tvoří ucelený soubor opatření, z něhož není možné si libovolně
vybírat, aby bylo zajištěno, že bude přínosem
pro všechny skupiny zúčastněných stran.
Cílem návrhu je:
– zjednodušení a omezení regulace pro
společnosti;
– větší koordinace přidělování spektra s cílem
rozšířit dostupnost rádiového širokopásmového připojení a sítí 4G a podpořit nástup
společností s působností pro celou EU
poskytujících mobilní služby s integrovanými sítěmi;
– normalizované velkoobchodní produkty
pro posílení hospodářské soutěže za účasti
většího počtu společností;
– ochrana otevřeného Internetu se zárukou
neutrality sítě, inovace a práva spotřebitelů;
– odstranění příplatků za roaming do roku
2016 nebo dříve;
– ochrana spotřebitele prostřednictvím srozumitelných smluv obsahujících srovnatelnější
informace a větší práva na změnu poskytovatele služeb nebo smlouvy.
Cílem návrhu není:
– zřízení jednotného telekomunikačního
regulačního orgánu,
– zavedení eurotarifu za ukončení volání,
– změny definice poskytovatele služeb elektronických komunikací,
– licence na spektrum platná pro celou pro
EU,
– zákaz odlišných internetových produktů.

Proč zrovna tyto cíle?

Odvětví elektronických komunikací v současnosti brzdí zbytek ekonomiky. Každé odvětví
je nyní závislé na propojení, neboť telekomunikační sítě jsou základem širší digitální
ekonomiky. Většina Evropanů využívá sítě
příliš pomalé, nespolehlivé a málo bezpečné.
informační společnost
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Společnosti považují služby za nedostatečné a rychlost za
příliš nízkou, což je překážkou jejich konkurenceschopnosti.
Spotřebitelé jsou nespokojeni s nepřiměřenými poplatky, zavádějícími informacemi a nefungujícími zařízeními. Podle názoru
Komise je třeba jednat okamžitě, aby Evropu nepředstihly jiné
ekonomiky a nedošlo k dalším škodám v důsledku zaostávání,
nebo dokonce úpadku evropských telekomunikačních společností. Ty jsou často značně zadlužené (až třikrát více než je tržní
hodnota jejich akcií) a mohou obtížně investovat do zlepšení. Je
nezbytné vytvořit jednotný telekomunikační trh s ročním zvýšením HDP o 0,9 %. Z makroekonomického hlediska se jedná
o největší celoevropské oživení na základě jednoho opatření,
jehož lze v příštích letech dosáhnout.
Jaká je analýza příčin zhoršené konkurenceschopnosti?
– Odvětví elektronických komunikací se přizpůsobuje
novým podmínkám pomalu (např. reakce na Skype a datovou revoluci a snaha vytěžit co nejvíce z takových příležitostí, jako je roaming).
– Kulturní a regulační rozdíly způsobují, že Evropa není
považována za místo vhodné pro zahájení nebo rozvoj globálního internetového podnikání.
– Roztříštěnost evropského trhu a regulace na úrovni jednotlivých států brání dosažení úspor a výhod plynoucích
z rozsahu.
– Krátkodobý zájem státní správy na co nejvyšších ziscích
v dražbách spektra odčerpal z mnoha telekomunikačních
společností velké částky, což vede k nedostatku investic do
rozšiřování sítí.
– Společnosti nemohou poskytovat základní „suroviny“, např.
internetové připojení nebo přístup k harmonizovaným
frekvencím, za jednotných podmínek v rámci hospodářské
soutěže od jednoho poskytovatele v několika členských státech (protože pro tyto „suroviny“ neexistuje jednotný trh).
Jaké jsou rozdíly evropských trhů?
– Provozní licenční poplatky se pohybují od nuly do 3 000 €.
– Některé země dokonce určují, jaký druh písma se musí používat ve spotřebitelských smlouvách.
– Správní poplatky za držení licence se pohybují v částkách
od 5 000 € do 15 000 €. Mezi různými zeměmi EU dosahuje
rozdíl v příjmech za minutu volání až 774 %.
– Cena práv za spektrum se liší až padesátinásobně (pásmo 2
600 GHz).
– Velkoobchodních cena za přístup k metalické síti, kterou
majitelé sítí mohou účtovat konkurentům, kteří si sítě pronajímají, se pohybuje v rozmezí od 4 do 14 € za měsíc (rozdíl
333 %).
– Téměř každý členský stát přistupuje k regulaci velkoobchodních trhů se širokopásmovým připojením rozdílným
způsobem.
– Ceny za mezinárodní mobilní volání v EU se liší v rozpětí od
0,35 do 1,19 € za minutu volání.

Oblasti návrhu balíčku

Vytváření udržitelných pracovních míst
Kvůli nedostatečným investicím do sítí nemohou související
odvětví plně rozvíjet svůj potenciál a nevytvářejí poptávku po
lepších sítích. Pro společnosti závislé na digitální ekonomice
je dnes obtížné expandovat a investovat nebo přijímat další
zaměstnance.
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Možná řešení jsou vytvoření prioritního odvětví z digitálního sektoru a pomoci tak řešit nezaměstnanost mladých
v Evropě; pomáhat v růstu začínajícím podnikům vytvořením největšího světového trhu; podpořit změny v oblasti pracovních sil v telekomunikačních společnostech, které se ještě
nepřizpůsobily novým digitálním obchodním modelům založeným na datech; spolupracovat s podniky ve velké koalici pro
digitální dovednosti a zaměstnanost s cílem zvýšit odbornou
kvalifikaci jednotlivců.
Možné přínosy jsou vznik pracovních míst v prostředí bez
hranic; vyvolání potřeby dobrých sítí; zastavení očekávaného
trendu 10% poklesu pracovních sil přímo v oblasti telekomunikací na skutečně jednotném trhu telekomunikací; cloud
computing může fungovat pouze na úrovni EU nebo vyšší,
poptávka po této technologii povede k nárůstu investic do
lepších superrychlých sítí.
Méně byrokracie pro společnosti
1. Jednotné povolení
Nikdo nepůsobí ve všech členských státech a neexistuje jedna
telekomunikační společnost pro celou EU poskytující mobilní
nebo pevné připojení. Každý členský stát má různé požadavky
na registraci, operátoři se potýkají s dodatečnými náklady
a ztrácejí čas plněním různých nejednotných pravidel vyžadovaných na vnitrostátní úrovni s odlišnými tržními výsledky.
Možná řešení jsou převzít poznatky a zkušenosti od jiných
odvětví na jednotném trhu EU. Operátoři dostanou možnost
působit ve všech zemích EU na základě jednotného povolení
a možnost jednat o dalších podmínkách licence s původním
orgánem, který povolení vydal. Pro operátory vznikne právní
jistota a právo na rovné zacházení v regulačním procesu
v rámci celé EU.
Možné přínosy jsou, že více společností bude působit
bez omezení za hranicemi; menší překážky vstupu pro nové
společnosti, nižší náklady na poskytování služeb a nové příležitosti k expanzi na další členské státy; výhody plynoucí
z nových nabídek nových konkurentů v jejich členských státech pro spotřebitele; do budoucnosti reálný základ pro širší
jednotný digitální trh v Evropě.
2. Nová kritéria pro regulaci trhů
Vnitrostátní regulační orgány některé trhy buď regulují příliš anebo je regulují nedostatečně a zároveň je odlišně vymezují. Možným řešením je zahrnout právní vymahatelnost do
oblasti působnosti nařízení a posílení již zavedeného testu
podle tří kritérií. Ten Komise používá při výběru trhů ve svém
„doporučení o relevantních trzích“, které by měly být regulovány, a vnitrostátní regulační orgány ho musí použít, pokud
si přejí regulovat trhy, jež nejsou uvedeny v tomto doporučení. Vnitrostátní regulační orgány by rovněž musely zvážit
všechny překážky hospodářské soutěže (a to i ty, které vznikají v důsledku poskytování služeb za hranou – „over-the-top“
(OTT) některými podnikateli).
Možnými přínosy jsou menší regulace pro podnikatele
srovnatelná s většinou jiných trhů; pro spotřebitele důslednější ochrana v případech, kdy mnohé zavedené společnosti
mají dominantní postavení; do budoucnosti normalizace telekomunikačního trhu.
3. Právo zakázat nápravná opatření podle článku 7
Vnitrostátní regulační orgány na některé trhy v oblasti telekomunikací uplatňují regulaci EU nekonzistentně nebo používají regulaci zbytečně, což způsobuje nejistotu pro telekomunikační společnosti.

Možným řešením je zajistit jednotný přístup využitím pravomoci Komise zakázat vnitrostátní rozhodnutí o nápravných
opatřeních.
Možnými přínosy jsou právo veta udělené Komisi, ukončí
nadměrnou regulaci podniků; větší soudržnost pomůže
evropským poskytovatelům v širší nabídce nových atraktivních spotřebitelských služeb a produktů; do budoucnosti normalizace telekomunikačního trhu.
Snazší poskytování velkoobchodních produktů
Propojený kontinent znamená dostupnost velkoobchodních produktů pro pevné sítě (spektrum je klíčový vstup pro
mobilní sítě). Trh obchodování mezi společnostmi (asi polovina celého telekomunikačního trhu EU) se vyznačuje nejednotným navrhováním výrobků a projektováním připojení, což
znamená, že není využit potenciál poptávky.
Možná řešení jsou harmonizované podmínky a specifikace
v celé EU v případech, kdy dominantní operátoři s významnou tržní silou jsou povinni nabízet konkurentům virtuální
přístup ke svým sítím; společná kritéria pro připojení se zajištěnou kvalitou služeb sjednaná mezi provozovateli za obchodních podmínek; zajištění jednotného přístupu využitím pravomoci Komise zakázat vnitrostátní rozhodnutí o nápravných
opatřeních.
Možné přínosy jsou snadnější expanze na další evropské
trhy pro telekomunikační podniky; pro ostatní podniky klíčový význam poskytovatelé služeb cloud computingu, společnosti zajišťující videokonference ke splnění závazků vyplývajících ze smluv a úrovně služeb.
Spektrum a sítě 4G
Propojený kontinent znamená spektrum pro rádiové širokopásmové připojení
Mobilní připojení v EU představuje nepřehlednou změť pravidel, cen a harmonogramů, která znemožňuje provádění
obchodních strategií pro celou EU. Přidělování kmitočtového
spektra je většinou roztříštěné a země v tomto ohledu neplní
své povinnosti. Pouze 5 z 28 členských států přidělilo celých
100 % z 1 025 MHz harmonizovaného spektra EU pro mobilní
širokopásmové služby, které měly být přiděleny do konce roku
2012. Pouze 12 členských států uvolnilo pro operátory pásmo
800 MHz, které má zásadní význam pro sítě 4G LTE a rozšíření širokopásmového připojení do venkovských oblastí.
Možná řešení jsou harmonizovat časový rozvrh uvolňování spektra a délku vlastnictví práv; zavést možnost použití
veta postupem projednávání ve výborech (nejen Komise, ale
i Komunikačního výboru) k řešení problémů, jako jsou nadhodnocené dražby spektra; uplatňovat soubor zásad a kritérií,
jejichž cílem je zajistit rozvoj rádiového prostoru EU; vhodné
kompenzace za včasné uvolnění spektra, sdílení infrastruktury a spektra, obchodování se spektrem.
Možné přínosy jsou rychlejší zavádění rádiového širokopásmového připojení, a to zejména ve venkovských oblastech;
v budoucnosti se nebudou v mobilních telefonech objevovat
neuskutečněné hovory a stránky, které nelze načíst spektrum
bude využíváno účinně, což povede ke zvyšování investic do
sítí, vysoké poplatky vedoucí ke krátkodobému zisku, které se
neslučují s dobrou správou spektra, budou omezeny a přednost dostanou kapitálové investice do sítí.
Propojený kontinent znamená spektrum pro rádiové širokopásmové připojení
Sítě 4G/LTE jsou dostupné pouze 26 % evropské populace.
Přitom v USA jedna společnost (Verizon) sama pokrývá

90 %. V roce 2012 se Evropa podílela na celosvětovém připojení LTE pouze 6%, zatímco Spojené státy 47 %, Jižní
Korea 27 % a Japonsko 13 %. Stále hrozí přetížení sítí 4G,
i kdyby se v Evropě podařilo dosáhnout cíle 1 200 MHz harmonizovaného spektra pro mobilní širokopásmové služby.
Jsou potřeba další záložní systémy pro přesměrování toku
poptávky.
Možná řešení jsou zvýšení kapacity vytvořením méně
náročných podmínek udělování povolení; zvýšení kapacity odstraněním nepotřebných omezení, která brání
zavádění nových technologií a příliš složitých postupů pro
udělování povolení pro základnové mikrostanice nebo
rádiové přístupové body (hotspoty); zvýšení kapacity na
základě práva sdílet přístup k WiFi přístupovým bodům;
provozní zlepšení při společném používání aktivních
a pasivních infrastruktur, sdílení spektra a obchodování
se spektrem a zjednodušení a zlevnění zavádění a/nebo
renovaci rádiových sítí s novými technologiemi; společné
regulační zásady pro udělování oprávnění k využívání
spektra a společná kritéria pro dostupnost a podmínky
spektra.
Možné přínosy jsou v možnosti využití technologie přístupových bodů malého rozsahu (4G nebo WiFi) ke zvýšení
kapacity sítě provozovateli mobilní sítě; pro provozovatele
sítí možnost poskytování doplňkových služeb rádiového
širokopásmového připojení prostřednictvím přístupu
veřejnosti k sítím WiFi, jejichž zařízení mohou být umístěna na objektech spotřebitele nebo podniku; pro konečné
uživatele širší výběr rádiového širokopásmového připojení,
který umožní nabídnout přístup k Internetu díky připojení
WiFi jiným subjektům.
Stabilní ceny za přístup k metalické síti
Propojený kontinent znamená stabilizované ceny za přístup k metalické síti
Majitelé metalických sítí musí mít zajištěny stabilní příjmy
z pronájmu svých sítí konkurenci, aby mohli investovat do
rychlejších sítí nové generace; alternativní provozovatelé
nemají dostatečně jednotný základ pro plánování obchodních činností v rámci EU, založený na stabilních a jednotných
cenách za přístup; vnitrostátní regulační orgány uplatňují až
šest různých způsobů výpočtu velkoobchodních cen přístupu
k metalickým sítím, což znamená, že cena přístupu k metalické síti se pohybuje od 4 do 14 € měsíčně za měsíční velkoobchodní pronájem služeb LLU (zpřístupnění účastnického
vedení) v metalické síti.
Možná řešení jsou v dlouhodobé stabilitě cen a větší harmonizaci cen na jednotném trhu; neuplatňování regulace
cen za přístup k vysokorychlostním sítím nové generace tam,
kde na maloobchodních trzích existují prokazatelné zábrany
proti chování narušujícímu hospodářskou soutěž a posílení
povinnosti bránící diskriminaci k zajištění silné hospodářské
soutěže.
Možné přínosy jsou ve větší jistotě u příjmů stávajících
vlastníků sítě, které jim umožní plánovat další modernizaci
sítě a ti budou sdílet riziko spojené s modernizací sítě v případě, že nebyla uložena regulace cen a nebude nerealistické
subvencování přístupu k metalickým sítím, které by ohrožovalo zavádění sítí nové generace; v dlouhodobém horizontu
dostupnost rychlejších sítí ostatním podnikům; spravedlivá
tvorba cen a zlepšení kvality a škály služeb v důsledku lepších
velkoobchodních podmínek na velkoobchodní úrovni ve prospěch spotřebitelů.
informační společnost
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Konec příplatků za roaming a volání uvnitř EU
Propojený kontinent znamená konec příplatků za roaming a volání uvnitř EU
Vysoké příplatky za roaming a volání uvnitř EU vadí těm, kdo
cestují za obchodem či na dovolenou. Narušují trh a na jednotném trhu jejich existenci nelze racionálně zdůvodnit.
Možná řešení jsou ve vytvoření skutečného jednotného
evropského komunikačního prostoru postupným potlačováním a odstraněním rozdílů v poplatcích za domácí volání,
roaming a volání uvnitř EU. Operátoři ztratí právo účtovat poplatky u příchozích volání, jestliže se volající nachází
v zahraničí uvnitř EU. Budou dvě možnosti. Buď se operátoři
vyhnou regulaci, pokud do července 2016 rozšíří své vnitrostátní plány tak, aby zákazníci v celé EU mohli při cestování
uvnitř EU používat své telefony za vnitrostátní tarify. Druhá
možnost je nařízení o roamingu z roku 2012, podle něhož společnosti musí svým zákazníkům nabídnout možnost, aby využívali služby roamingu, které nabízejí nové subjekty na trhu
(alternativní poskytovatelé roamingu). Zákazník bude mít při
cestování právo opustit svého tuzemského operátora a využít levnějších roamingových služeb místní společnosti nebo
konkurenční společnosti ve své zemi, aniž by musel změnit
svou SIM kartu. Pro všechna volání z pevné linky do jiných
členských států EU nebudou moci operátoři účtovat více, než
činí poplatek za vnitrostátní dálkový hovor.
Možné přínosy jsou využití služeb v zahraničí za rozumné
ceny; přímý dopad pro operátory ve výši přibližně 0,5 % snížení příjmů v důsledku odstranění cenového rozlišení mezi
vnitrostátními hovory a voláním uvnitř EU, které bude vyrovnáno vyšší spotřebou ve střednědobém horizontu; pro ostatní
podniky podpora přeshraničního využívání propojených zařízení a služeb (např. M2M řešení); posílení vývoje mobilních
datových aplikací a přispění k vytvoření příznivějšího podnikatelského prostředí.
Podpora neutrality sítí
Propojený kontinent znamená otevřený Internet
V současné době neexistují na úrovni EU jasná pravidla
pro zajištění neutrality sítí. 96 % Evropanů nemá právní
ochranu svého práva na přístup k zcela otevřenému Internetu.
Vnitrostátní regulační orgány nemají, podle stávajících pravidel EU, pravomoc zasahovat proti blokování nebo tzv. přiškrcování (throttling). Některé členské státy (Nizozemsko,
Slovinsko) přijaly zákony, ostatní země zvažují opatření, bez
zásahu EU by to však mohlo vést k dalšímu roztříštění evropského trhu a značně zkomplikovat integrované řízení sítí
pro více území. Spotřebitelé nemohou plně využívat služeb
Internetu; poskytovatelé obsahu a aplikací nemají zaručený
přístup ke spotřebitelům a v dlouhodobém horizontu nemohou své produkty a služby inovovat; provozovatelé se potýkají s různými přístupy, pokud jde o postupy řízení provozu
v různých členských státech, nejsou motivováni k vytváření
nových obchodních modelů a chrání svá bývalá/současná
území a tradiční zdroje příjmů jako jsou hlasová volání.
Možná řešení jsou v ukončení diskriminačního blokování a poskytnutí účinné ochrany otevřenému Internetu,
stanovení jasných pravidel pro řízení provozu na Internetu,
jež musí být nediskriminační, přiměřené a transparentní.
Společnosti by však měly mít možnost rozlišovat své nabídky
(např. podle rychlosti) a stavět svoji konkurenceschopnost na
zvyšování kvality služeb. Je však třeba dodržet jednu nezbytnou podmínku – kvalita otevřeného Internetu se nesmí snížit.
K uspokojení poptávky konečných uživatelů po kvalitnějších
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službách se poskytovatelé obsahu mohou dohodnout s poskytovateli přístupu k Internetu na zajištění určité kvality služby.
Tyto nabídky umožní telekomunikačním operátorům získat
dodatečné zdroje příjmů od subjektů poskytujících služby
OTT, poskytovatelů obsahu a také od spotřebitelů, kteří jsou
ochotni zaplatit za lepší nebo rychlejší služby. Tyto příjmy pak
provozovatelům umožní investovat do modernizace a rozšíření sítě. Vnitrostátní regulační orgány za koordinace Komise
budou sledovat kvalitu služeb a mohou uložit minimální
požadavky na kvalitu.
Možné přínosy jsou pro inovátory, kteří se nebudou setkávat s blokováním svých aplikací a služeb a kteří se budou moci
rozhodnout, zda si zaplatí zaručenou kvalitu služeb. Evropští
provozovatelé mohou vyvíjet nové obchodní modely v celoevropském měřítku. Spotřebitelé budou mít přístup ke všem
obsahům a aplikacím podle svého výběru a na jakémkoli zařízení, které si vyberou.
Nová práva spotřebitelů
1. Kvalita služeb
V dnešní době se provozovatelé často nechovají dostatečně
transparentně, pokud jde o jejich postupy řízení provozu nebo
o skutečně poskytovanou kvalitu služeb. Přes 94 % spotřebitelů se domnívá, že poskytovatelé internetových služeb neposkytují na svých webových stránkách jasné informace o blokování nebo omezování (přiškrcování) konkrétních aplikací či
služeb. Existují značné rozdíly mezi inzerovanou a skutečnou
rychlostí na pevných sítích. V průměru spotřebitelé EU dostávají pouze 74 % celkové inzerované rychlosti, za kterou platí.
Možná řešení jsou v povinnosti provozovatele poskytovat
(veřejně i smluvně) informace o průměrné rychlosti, kterou
svým zákazníkům skutečně poskytují při běžném provozu i ve
špičkách, omezení objemu dat a o postupech řízení provozu.
Vnitrostátní regulační orgány musí za koordinace Komise sledovat kvalitu služeb a mohou uložit minimální požadavky na
kvalitu. Spotřebitelé mohou ukončit své smlouvy nebo žádat
o náhradu škody dochází-li k významnému a trvalému nesouladu mezi tím, co jim bylo slíbeno, a službou, která je jim skutečně poskytována (např. pokud jde o rychlost).
Možné přínosy jsou pro podnikatele ve větší možnosti
soutěže v oblasti ceny a kvality, protože spotřebitelé jsou lépe
informováni o poskytovaných službách a mohou snáze měnit
poskytovatele, pokud jsou nespokojeni, nebo hledat jiný druh
služby. Spotřebitelé budou chráněni před zavádějícími nabídkami a budou skutečně rozumět tomu, jakou službu mají
právo očekávat anebo ji odmítnout v případě, že s ní nejsou
spokojeni.
2. Lepší smlouvy a větší transparentnost
Dnešní smlouvy jsou málo srozumitelné, neobsahují důležité
informace pro spotřebitele a obtížně se vymáhají nebo vypovídají. Spotřebitelé jsou často vázáni smlouvami o poskytování
internetových a telefonních služeb bez možnosti je ukončit.
Mezi překážky bránící přechodu k jinému operátorovi patří
doba, po kterou vlastní změna operátora trvá, ztráta e-mailové
adresy, vysoké poplatky za ukončení smlouvy a dlouhé výpovědní lhůty. Téměř polovina (44 %) respondentů se při změně
operátora setkala s nějakými problémy.
Možná řešení jsou dodatečné informace, které mají
být obsaženy ve smlouvách, včetně omezení objemu dat,
skutečné rychlosti dat, způsobu monitorování spotřeby
a vysvětlení praktického dopadu vlastností služby na
používání obsahu, aplikací a služeb. Dále délka platnosti

smlouvy – počáteční závazek nesmí být vyšší než 24 měsíců
a musí být poskytnuta možnost platnosti v délce 12 měsíců;
obnovení smlouvy – varování alespoň jeden měsíc předem,
s možností odmítnout automatické prodloužení smlouvy
a v případě obnovení může být smlouva vypovězena bez
jakýchkoli nákladů v jednoměsíční výpovědní lhůtě; ukončení smlouvy – spotřebitel získá právo ukončit jakoukoli
smlouvou po šesti měsících bez postihu s jednoměsíční
výpovědní lhůtou a úhrada je splatná pouze ve zbytkové
hodnotě dotovaného zařízení nebo poskytnuté slevy, pokud
byly poskytnuty. Veškerá omezení, týkající se používání
těchto koncových zařízení v jiných sítích, musí být zrušena, jakmile jsou řádně uhrazeny veškeré dlužné částky
za dotace nebo slevy. Změna operátora musí být umožněna v nejkratší možné době; případné přímé náklady pro
konečné uživatele by neměly negativně ovlivnit rozhodnutí
změnit poskytovatele služeb; výslovný zákaz převedení uživatelů k jinému operátorovi proti jejich vůli; automatické
zrušení starých smluv po přechodu k jinému operátorovi,
aniž by koneční uživatelé museli kontaktovat původního
operátora; v případě změny operátora právo na vrácení
zbývající částky z předplacené karty, kterou její majitel již
zaplatil; umožnění přeposílání elektronické pošty zákazníkům od původního poskytovatele internetových služeb na
novou adresu u nového poskytovatele (pokud tento poskytovatel již e-mailovou adresu poskytl); neposkytování staré
e-mailové adresy jinému konečnému uživateli nejméně po
dobu dvou let. K zajištění transparentnosti musí být poskytovány informace o objemech, tarifech, kvalitě a skutečném
výkonu poskytovaných služeb; zpřístupněny srovnávací
nástroje poskytnuté vnitrostátním regulačním orgánem
nebo pověřenou třetí stranou, aby uživatelé měli možnost
zjistit si skutečný výkon přístupu k síti a služeb elektronické
komunikace a náklady na alternativní způsoby využívání;
povinnost vyplatit uživateli náhradu za zneužití nebo zpoždění přechodu k jinému operátorovi; rozšíření záruk transparentnosti obsažených v nařízení o roamingu (výstražný
mechanismus, mezní limit) na vnitrostátní komunikace;
mechanismus zabraňující šoku z vyúčtování.
Možné přínosy jsou větší možnosti hospodářské soutěže,
neboť spotřebitelé jsou lépe informováni o poskytnutých službách a mohou snáze měnit operátory, což vede k novým příležitostem pro poskytovatele s atraktivními nabídkami, které
splňují požadavky spotřebitelů. Spotřebitelé mohou požadovat, aby poskytovatelé služeb odpovídali za parametry kvality
nabízených služeb a tím se mohli lépe domáhat svých práv
v případě, že nejsou dodržena. Je snazší změnit svého operátora a tak zlepšit kontrolu své spotřeby.

rychlostních mobilních sítí. Je také třeba mít na paměti, že
kvalita a pokrytí sítí 3G je vyšší v EU než v USA. Čtyři
hlavní evropští mobilní operátoři mají dohromady podíl na
trhu v EU více než 60 %. Pokud jde o ceny, evropské trhy se
jeví silně konkurenční – pevné širokopásmové tarify v 16
zemích Evropy jsou nižší než v USA. BEREC konstatuje,
že celkový výkon IT sektoru v Evropě nezávisí pouze na
telekomunikačním průmyslu. Nedostatečná pozornost byla
také věnována pokroku v harmonizaci právních předpisů
BEREC na základě posílených mechanismů regulační spolupráce zavedených během posledního rámcového přezkumu v roce 2009. Návrhy představují významný posun
v rovnováze sil mezi Komisí a členskými státy na jedné
straně a BEREC a vnitrostátními regulačními orgány na
druhé straně centralizací regulace vnitrostátních trhů bez
dostatečného důvodu.
Předseda vlády Jiří Rusnok se 24. a 25. října 2013 zúčastnil summitu Evropské rady v Bruselu, kde se vyjádřil „Proč
bychom měli jako Česko bránit každé dobré iniciativě, jak prohloubit trh telekomunikačních služeb v Evropské unii? Roaming
je jednou z jeho bariér,“. Česká vláda podporuje telekomunikační balíček, který v září představila komisařka Kroesová.

Závěr

Nellie Kroes, evropská komisařka pro digitální agendu zdůraznila, že je důležité přijetí návrhu ještě před volbami do
Evropského parlamentu v květnu 2014. Varovala před zpožděním tří let v případě, že by přijetí návrhu bylo ponecháno
na nový Parlament, protože opatření na zlepšení investic jsou
zapotřebí naléhavě. Paní Kroesová prohlásila, že je to balík
opatření, z nichž nelze vybrat jen některé.
I když lze předpokládat ještě bouřlivou diskuzi k návrhu
telekomunikačního balíčku, nelze očekávat podle dosavadních zkušeností při projednávání obdobných návrhů,
zásadní změny návrhu. Otázkou spíše zůstává navržený harmonogram schvalovacího procesu s termínem do voleb do
Europarlamentu.
David Stádník
LITERATURA
[1] Evropská komise, COM(2013) 627 final, 2013/0309 (COD) Návrh nařízení evropského parlamentu a rady…,Brusel, září 2013. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:CS:PDF.

Komentáře k balíčku

Sdružení evropských regulátorů BEREC vyjádřilo kritiku
k návrhu opatření v balíčku Evropské komise pro podporu
projektu jednotného trhu a propojení kontinentu. BEREC
si je plně vědom regulačních mezer, které vznikají s vývojem trhu, i úkoly, kterým Evropa čelí při zajištění účinně
konkurenční evropské ekonomice. Nicméně se domnívá,
že Komise dostatečně neprokázala, že její návrhy vytváří
hodnoty na evropských trzích komunikací, a je znepokojen tím, že některé z nich by mohly být kontraproduktivní.
Nebyly provedeny dostatečné konzultace a analýzy. Podle
BEREC hlavní operátoři v EU silně investují do vysokoinformační společnost
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Konference
Radiokomunikace 2013
Ve dnech 23. až 25. října proběhla v Pardubicích konference Radiokomunikace 2013. Záštitu nad ní
převzal letos nově ustavený předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, pan Ing. Mgr. Jaromír
Novák, organizační stránku zajišťovala agentura UNIT Pardubice. Role hlavního mediálního partnera
konference se ujal Český rozhlas, partnerem konference byla firma TELEKO, jako další mediální partneři vystupovali DigiZone.cz a časopisy Sdělovací technika, Slaboproudý obzor a ELEKTRO.
Po více než třicet let nabízí tato konference
každý rok odborné veřejnosti průřezový
pohled na současný stav, vývoj a perspektivy
klíčových směrů radiokomunikačního oboru.
Letošní ročník byl výjimečný tím, že se odehrával v kontextu dvou významných výročí –
Český rozhlas slavil 90 let oficiální existence
pravidelného rozhlasového vysílání a uběhlo
60 let od počátku vysílání České televize. V této
souvislosti byla připomenuta i historie analogového vysílání, které zůstává nejen ve vědomí
pamětníků významnou epochou oboru.
Program konference tvořilo 24 příspěvků
seskupených do tří tematických rámců.
Každému byl věnován jeden den: 1) televizní
a rozhlasové vysílání a jeho souvislosti, 2) aplikace a služby mobilních, pevných a satelitních
komunikačních systémů, 3) seznámení s aplikací mikrovln v medicíně a několik konkrétních zkušeností a projektů.

Den první – rozhlas a televize

Když Ing. Pavel Gregora, předseda přípravného výboru, zahajoval první den konference,
poslední příchozí těžko hledali v zaplněném
sále kulturního domu Dukla volná místa. Poté

Obr. 1 Předseda rady ČTÚ Ing. Mgr. J. Novák při
zahájení konference.
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předseda Rady ČTÚ (obr. 1) v krátkém proslovu mj. zdůraznil důležitost harmonizace
rádiového spektra napříč zeměmi Evropské
unie a zmínil význam nástrojů, které pro její
uskutečnění Evropská komise používá. Dále
uvedl, jak podstatná je připravenost ČR na
projednání implementace evropských nařízení. Na závěr pak poděkoval za pozvání
a popřál konferenci úspěšný průběh (obr. 2).
Dále přítomné pozdravil jménem generálního
ředitele ČRo Petera Duhana náměstek Ing.
Pavel Balíček. Ve svém zahajovacím příspěvku
nazvaném Století rozhlasového vysílání zmínil
významnou pozici, kterou si rozhlas na mediálním poli vybudoval, i rozpětí současných
technologií využívaných pro šíření obsahu,
sahajících od analogového vysílání na středních vlnách přes digitální vysílání po distribuci
digitálních datových toků. Připomněl, že volba
budoucí strategie pro dodání obsahu k posluchačům záleží i na jejich preferencích.
Pak již předsedova bílá časoměrná koule
začala odměřovat dobu pro první bod programu – přednášku našeho předního odborníka na standardy digitálního televizního vysílání Ing. Dušana Líšky, CSc., ve které se zabýval
předpokládaným a skutečným vývojem ve světě

Obr. 2 Z průběhu prvního dne konference.

digitální televize. Jako významné zmínil další jubileum – 20
let projektu mezinárodní organizace DVB. Shrnul hlavní
výsledky konference a výstavy IBC 2013, která proběhla v září
v Amsterodamu (mj. potvrdila závěry loňského příspěvku
autora – stereoskopická 3DTV zůstala v poli poražených, za
vítěze lze pokládat standard Ultra HDTV 4K) a zaměřil se na
vývoj kompresního standardu HEVC (též označován H.265
resp. MPEG-H). Své vystoupení uzavřel úvahou o dopadu
druhé digitální dividendy na nic netušící diváky, kteří, jak se
obává, ponesou prakticky všechny náklady spojené se změnou
příjmu. Zmínil, že nejde jen o problém evropský.
Ing. Martin Roztočil (Digital Broadcasting s.r.o.) v dalším
příspěvku informoval o rozvoji a skutečném stavu vysílání
celoplošné DVB-T vysílací sítě, označované jako Multiplex 4
(MPX4). Uvedl, že se pro MPX4 nepodařilo po experimentální
fázi najít dostatečné portfolio zájemců o distribuci a šíření signálu, nebyl tedy ani plánovaný nárůst pokrytí a ČTÚ uvažoval o odebrání kmitočtů přidělených provozovateli Telefónica.
Tuto situace vyřešil vstup nového investora, společnosti
Digital Broadcasting. Během 3 měsíců prošla síť MPX4 radikální proměnou zaměřenou na šíření nezávislých regionálních programů, stále nabíhají nové vysílače a pokrytí obyvatel
dosáhlo 89%. Letošní konference byla první příležitostí, kdy se
podařilo dané informace uceleně prezentovat. Autor přislíbil
poskytnout za rok zprávu o dalším vývoji. Ing. Jan Kramosil
(RIO Media a.s.) pak navázal svou prezentací o rozvoji zemského regionálního vysílání v ČR, ve které úspěšně shrnul
informace o rozvoji tohoto segmentu zemského TV vysílání
u nás a popsal jeho stav i souvislosti. Nabídnul unikátní aktuální přehled vysílačů jednotlivých regionálních vysílacích sítí
včetně jejich hlavních parametrů i rozložení programů podle
vysílačů a kanálů. Uvedl, jak se provozovatelé vysílání začínají
orientovat na tvorbu programů, nabídku nových služeb a aplikací včetně placeného obsahu.
Moderními cestami šíření rozhlasového signálu k posluchačům se ve svém příspěvku zabýval Ing. Karel Mikuláštík
(ČVUT FEL). Uvedl, jak byly od 90. let 20. století digitální
rozhlasové systémy DVB-S, T-DAB, DVB-T i DRM se střídavými úspěchy zaváděny do komerčního provozu. Celosvětový
prostor poslechu pak otevřel internet. Autor (obr. 3) srovnával
dispozice klasického vysílání „broadcasting“ s internetovým

přenosem zvuku „streaming“ a představil technické možnosti
přijímacích zařízení (kapesní, přenosné, mobilní, pevné). Dále
zmínil zdrojové kódování audiosignálu a porovnal parametry
příjmu mobilních stanic v sítích DAB. Uvedl, že v ČR v pásmu
III je DAB+ připraven k okamžité implementaci, která nesouvisí s vypnutím analogového rozhlasu, a že se v nejbližší době
čeká zlom zájmu posluchačů i vzestup zatím nízké penetrace
přijímačů. Informace o současném stavu nasazení a vývoji
systémů DAB/DAB+ podal s nadhledem Ing. Tomáš Řapek
(TELEKO s.r.o, Příbram). Uvedl cíle, které sleduje zájmové
fórum účastníků digitálního rozhlasového vysílání DAB založeného u nás v dubnu tohoto roku (mezi 9 členy jsou kromě
firmy TELEKO mj. Český rozhlas a České Radiokomunikace)
jehož hlavním záměrem je prosazovat rozvoj digitálního
rozhlasového vysílání v ČR. V současné době vysílání DAB
pokrývá asi polovinu obyvatel ČR, kteří mohou naladit 17
digitálních stanic. Porovnání nastavení příjmu DAB a WiFi
na videonahrávce ukázalo komplikovanější výběr stanice
na internetu (přes 3 minuty) ve srovnání s přijímačem DAB
(necelá minuta).
Kabelovými televizními rozvody se z hlediska přístupu
k širokopásmovým službám zabýval ve své přednášce
Ing. Ivan Pleschner. Zmínil historický vývoj technologie
TKR, na jejímž počátku stály v 70. až 80. letech společné televizní antény, a která má v současné době řadu výhod vůči
konkurenčním technologiím (např. sloučení přenosu digitální i analogové televize s rozhlasem, telefonem a s vysokorychlostním internetem). Byla uvedena jak architektura
moderních TKR a členění kmitočtového spektra, tak využívané modulace (DVB-C s modulací QAM64, analogový
AM-VSB, DVB-T s OFDM a QAM256 pro internet) a hlavní
rysy spektrálních měření. Přednášející zdůraznil, že je důležité se včas zaměřit na otázky rušení TKR v pásmech UHF
vzhledem k očekávanému razantnímu nástupu moderních
datových přenosů včetně LTE. Problematiku současných
antén integrovaných do mobilních zařízení a TV přijímačů
přiblížil Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ZČU FEL Plzeň). Vymezil prostor jejich řešení po stránce využívaných technologií i fyzikálních vlastností prostředí. Požadavky na antény mobilního
zařízení jsou komplikovanější tím, že antény slouží více účelům a pracují v měnících se podmínkách příjmu. Proto jsou
vyžívány tzv. chytré antény a numerické metody modální

Obr. 3 Ing. K. Mikuláštík (ČVUT FEL) přednáší o cestách rozhlasu
k posluchačům.

Obr. 4 Informaci o konferenci WCIT-12 podala
Ing. A. Vrbová (MPO ČR).
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Obr. 8 Doc. V. Žalud (ČVUT FEL) s vystavovateli.
Obr. 5 Ing. P. Gregora a prof. V. Říčný (VUT Brno) otevírají
panelovou diskusi.

Obr. 6 Z průběhu panelové diskuse (zleva M. Roztočil, A. Vrbová,
P. Balíček, T. Řapek, K. Mikuláštík, D. Líška, J. Kramosil, I. Pleschner).

elektronických komunikací MPO). Byla členkou delegace ČR,
která se jednání aktivně účastnila, a mohla tak doložit závažné
momenty jednání (obr. 4). WCIT-12 měla jako cíl revizi
Mezinárodního telekomunikačního řádu, která byla vzhledem
k vývoji telekomunikací od 1988 vysoce žádoucí. Na zachování Řádu se názory zemí lišily (např. Evropa jej již nepokládá
za potřebný). Konfliktní otázky WCIT-12 souvisely zejména
s návrhem přístupu ke správě a bezpečnosti internetu, který
předložily především Arabské země, Ruská federace a státy
Asie vedené Čínou. Věc však podle oponujících názorů včetně
těch českých nespadá pod kompetenci ITU.
První den uzavřela panelová diskuse, kterou profesionálně moderoval pan prof. Václav Říčný (UREL FEKT VUT
Brno) (obr. 5). K dispozici byli všichni autoři předcházejících
přednášek (obr. 6). Diskusi otevřely otázky příjmu TV po
druhé digitální dividendě, další dotazy se týkaly mj. sledování ukazatelů kvality signálů ve vyšších multiplexech, metod
komprese používaných v DVB, poslechovosti digitálního
rozhlasu a načasování nástupu digitálního rozhlasu na středních vlnách. Dalším tématem bylo, zda státní koncepce digitalizace stačí sledovat akcelerující technický rozvoj a kdy má
smysl nahrazovat funkční technologie novými. V závěru bylo
řečeno, jak se morální a fyzická životnost uživatelských zařízení sbližuje až k úrovni „časované bomby“ záměrně vkládané
výrobcem. Dále vyvstala otázka, v jakém horizontu lze nyní
technický vývoj vůbec předvídat. Neoficiální diskuse pak ještě
dál pokračovala v uzavřených kroužcích auditoria (obr. 7, 8).

Den druhý – současnost a historie

Obr. 7 Panel skončil, diskuse pokračuje (zprava Ing. D. Líška,
Ing. P. Zeman z ČTÚ, Ing. K. Mikuláštík).

analýzy. Přednášku provázela bohatá obrazová dokumentace, např. ukázka jak se štíhlostí mobilů zhoršuje jmenovitá
absorpce pole v blízkých tkáních lidského těla.
Významnou mezinárodní událostí týkající se dalšího vývoje
telekomunikací byla před rokem Světová konference ITU
o telekomunikacích v Dubaji (WCIT-12). S jejím průběhem
a výsledky seznámila účastníky Ing. Annelies Vrbová (odbor
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Druhý den konference zahájil pan doc. Václav Žalud (ČVUT
FEL), každoročně dychtivě očekávaný. Jeho letošní přednáška
měla název Systémy mobilní komunikace LTE-A a LTE-B
a navázala na informace o mobilních systémech z minulých
let. Výklad pana docenta přiblížil poutavým způsobem aktuální verze tohoto standardu.
Systém LTE měl na konci září 2013 ve světě přes 157 miliónů uživatelů a do konce 2018 se má přiblížit dvěma miliardám. Aktuálně jsou provozovány verze Rel. 8, Rel. 9, Rel. 10
a vývoj Rel. 12 probíhá.
Přednáška uvedla princip agregace nosných vln a možnosti technologie, kdy při modulaci 64 QAM a technice 4 ×
4 MIMO lze v kanálu šířky 5 × 20 MHz dosáhnout až 1 Gb/s.
Byly uvedeny možnosti zlepšení kapacity i pokrytí technikou
radioreléových uzlů (tzv. reléování – relaying) a zmíněna byla

i integrace LTE se sítí WiFi a vhodnost LTE pro komunikaci
mezi zařízeními M2M. Rádiové komunikaci strojového typu
pak doc. Žalud věnoval svou další přednášku, kde zmínil
rovněž význam Shannonovy meze v současných digitálních
přenosech a optimální rozložení vysílacího výkonu (Watter
Filling Theorem) při kanálově závislém rozhodování v systémech LTE. Po vyslechnutí tohoto výkladu lze jen závidět těm,
kteří budou mít možnost zúčastnit se některého z dvoudenních kurzů Moderní rádiová komunikace pořádaných katedrou doc. Žaluda, kde bude možno se dozvědět podstatně více.
Družicových spojů se týkaly dva příspěvky. V prvním
z nich se Ing. František Šebek, CSc. (Český metrologický
institut) věnoval pevným a mobilním družicovým systémům
a jejich řešení. Uvedl historickou i současnou systemizaci
družicových komunikačních systémů z hlediska geometrické
konfigurace, kmitočtového plánování a využití. Popsal hlavní
technologie dostupu signálu na družici, kanálovou strukturu
a širokopásmový přístup podle standardů DVB-S a parametry provozu služeb nejznámějších operátorů. Zmínil i systémy sledování fragmentů kosmického odpadu, který se
kolem Země hromadí již přes půl století. Novinky v družicových navigačních systémech nazval svou přednášku pan prof.
František Vejražka (ČVUT FEL). Vymezil úlohu navigace ve
vztahu k funkcím družicových subsystémů, pro současné
globální družicové systémy popsal jejich stav i očekávaný
vývoj a podrobněji se zaměřil na nové signály především
GPS. Pan profesor (obr. 9)podrobně vyložil sestavení a využití navigační zprávy, parametry kódů vysílaných ze satelitu
na kmitočtech L1, L2 a L5, popsal režimy dálkoměrného
P-kódu a jaká opatření nasadit proti záměrnému generování
falešných signálů GPS (tzv. anti-spoofing). Byly rovněž uvedeny současné definice signálů systémů GLONASS, Galileo
a čínského Compass.
Že lze na komerčních součástkách konstruovat systémy ASK
v pásmech mm vln, které umožňují přenos dat rychlostmi přes
5 Gb/s, doložil ve své přednášce Ing. Jiří Polívka, CSc. Popsal
nestandardní řešení využívající vyvážený směšovač se stejnosměrným předpětím, který vycházel z patentu zakladatele
firmy Spacek Labs. Inc. v USA, kde autor příspěvku po léta
pracoval a podílel se na vývoji řady na zakázku dodávaných
mikrovlnných zařízení.
K problematice moderních baterií se po šesti letech vrátili představitelé firmy Battex s.r.o. Slaný, pánové Luděk
Stehlík a Ing. Jiří Marek. Ve svém obsahově hutném vystoupení uvedli jednak novinky v oblasti lithiových baterií, dále
pak souhrnně pojednali o bezpečnosti akumulátorů a baterií
a o problémech, ke kterým dochází při porušování základních pravidel zacházení (např. velké nebezpečí představují
miniaturní baterie v čínských hračkách). Bylo doloženo, jak
v posledních letech kapacity běžně používaných článků velice
rychle rostou, zvyšuje se jejich životnost i bezpečnost včetně
rozpětí provozních podmínek. Řada otázek z pléna pak svědčila o zájmu posluchačů a o aktuálnosti tohoto příspěvku. Do
jiných souvislostí hekticky se rozvíjející elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, uvedla posluchače přednáška plk.
doc. Libora Dražana (děkana Fakulty vojenských technologií
Univerzity obrany Brno), která se věnovala zbraním se směrovanou energií pracujícím v pásmu rádiových vln a mikrovln
(obr. 10). U systémů civilních i vojenských roste miniaturizace,
stoupají rychlosti přenosu a citlivost na úmyslné i neúmyslné
účinky vnějšího elektromagnetického pole. Přednáška uvedla
podstatu působení takových zbraní, scénáře jejich použití

i způsoby ochrany společnosti proti jejich účinkům. Triviální
technické postupy a závažné destruktivní následky jejich možného nasazení byly zarážející.
Závěr druhého dne patřil historii českých a moravských
vysílačů. Tématu se ujal Ing. Pavel Gregora a do svého vystoupení zahrnul i zmínku o historii tuzemských TV vysílačů,
kterou pro sborník zpracoval Inga. Miloš Husník. Součástí
poutavého vystoupení bylo promítnutí řady unikátních historických fotografií, doprovázených výkladem koncepce určitých vysílačů a jejich parametrů. Byl uveden vývoj a použití
konkrétních modulací i provozní zkušenosti, které mohl
přednášející čerpat ze své bohaté radiokomunikační praxe od
konce 50. let 20. století. Jako pomník zmiňovaných výročí se
po celou dobu konference tyčila na středu řečnického pódia
největší u nás vyrobená vysílací elektronka Tesla RD 250VM
o výkonu 750 kW, která sloužila na našich největších vysílačích Liblice a Topolná.

Obr. 9 Prof. F. Vejražka (ČVUT FEL) uzavírá svou přednášku
o družicové navigaci.

Obr. 10 Doc. L. Dražan (FVT UOB) přednáší o zbraních se
směrovanou energií.
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Den třetí – praxe a perspektivní aplikace

Prodloužené dopoledne zahrnovalo šest přednášek z různých
oblastí. Přednáška pana prof. Jana Vrby (ČVUT FEL) se týkala
perspektivních aplikací mikrovlnné techniky v medicíně, kterým se autor věnuje přes 20 let. Rozvedl nejvýznamnější aplikace, za klíčovou záležitost teď pokládá rozvoj specifických
aplikátorů a vývoj příslušného softwaru (např. pro výpočty
rozložení absorpce pole a rozložení teploty v tkáních). Byly
rovněž uvedeny příklady aplikace mikrovlnné hypertermie
v ústavu radiační onkologie.
Jak nezbytnou součástí námořních plaveb jsou radiokomunikace, doložil svou přednáškou Ing. Petr Ondráček, CSc.
(ČVUT FEL). Využil v ní své čerstvé zkušenosti ze sólové oceánské plavby, kterou absolvoval během 8 měsíců, sám a bez
zastávky v podmínkách čtyř světových oceánů, na plachetnici
o délce 8,5 m. Popsal radiokomunikační vybavení lodi limitované váhou i finančními prostředky a extrémní podmínky
jeho použití. Za plavby měl zajištěnu hlasovou a datovou
komunikaci, napojení na systém GMDSS, komunikaci VHF
s DSC, příjem předpovědních modelů počasí standardu GRIB,
přístup k internetu Inmarsat a družicový telefon sítě Iridium.
Trpkou nepředvídanou zkušenost udělal se stále klesající kvalitou většiny zařízení byť od renomovaných výrobců.
Následoval příspěvek Ing. Jiřího Macka (ČTÚ) týkající se
zařízení krátkého dosahu z pohledu regulátora (obr. 11) a to
z hlediska změn, ke kterým došlo od prezentace tohoto tématu
na konferenci Radiokomunikace 2009. Zařízení SRD se rychle
rozšiřují, pracují v rozsahu od kHz po desítky GHz, používají
nízký výkon a sdílejí pásma s jinými aplikacemi. Byla popsána
souvislost naší legislativy o SRD s harmonizačními přepisy EU
a uvedeny změny v kmitočtovém plánování z hlediska provozu některých aplikací (např. bezdrátových mikrofonů, lékařských implantátů, zařízení M2M a UWB) s tím, že se očekává
rostoucí integrace SRD např. do mobilních sítí.
Doc. Jiří Masopust (FEL ZU Plzeň) prezentoval jménem
kolektivu autorů informaci o pozemské stanici projektu pikosatelitů Pilsen Cube, kterou od roku 2010 využívá řada experimentů (testování softwarového rádia, prostředků operačního
systému Linux pro zobrazování a analýzu signálů, aj.) Jejím
hlavním úkolem bude komunikace s připravovaným univerzitním satelitem. V přednášce byla zmíněna řada souvislostí,
mj. řešení všech stránek rádiové komunikace, která mezi pikosatelitem a pozemskou stanicí probíhá.
Závěrečné dvě přednášky by si zasloužily početnější sestavu
posluchačů, než jakou začátek pátečního odpoledne dokázal
nabídnout. První z nich se týkala zaměření a praxe akreditované certifikační laboratoře ČMI Testcom a zkoušek telekomunikačních a elektrických zařízení, které tam probíhají. Přednesl
ji první z dvojice autorů Ing. František Šebek, CSc (obr. 12)
a Ing. Marek Svoboda, CSc. Výklad ilustrovaly série fotografií
z aranžování testovacího pracoviště a vlastních zkoušek, např.
odolnosti materiálů jehlovým plamenem. Současným trendům ve využívání silnoproudých sítí pro přenos zpráv byla pak
věnována závěrečná přednáška autorů doc. Jaroslava Svobody
a Ing. Jaromíra Hrada, Ph. D., která souvisela s aplikací „chytrých věcí“ (Smart Things), což představuje soubor technických
prostředků a komunikačních technologií. Současná zařízení
jsou v rostoucí míře vybavována senzory a komunikačně propojována, přenášené údaje pak vstupují do optimalizačních
procesů. Právě systémy PLC jsou pro inteligentní energetické
sítě nejperspektivnější a PLC/PBL se v tom směru stávají důležitým prostředkem moderních přístupových sítí.

20

konference
telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

Lze říci, že letošní konference úspěšně navázala na roky
předešlé. Jako partneři konference vystupovaly významné
instituce a firmy a o jejím významu svědčí jak pozornost, kterou jí věnovala řada tiskových i internetových informačních
zdrojů, tak účast, která byla ve všech třech dnech vyšší než
před rokem. Zájmu se po všechny dny těšily výstavky digitálních rádií firmy TELEKO, sortimentu TESLA ElectronTubes
s.r.o. a mikrovlnné techniky firmy Afro-Bohemia. Přednesené
příspěvky poskytly účastníkům zasvěcený přehled zvolené
problematiky, což je hlavním cílem této konference. Ukázalo
se jako vhodné s odstupem času některá témata znovu na program zařadit. Sborník o rozsahu 300 stran nabízí obšírnější
zpracování příspěvků a je vydán v tištěné i elektronické formě
včetně barevných obrázků. Během diskusí, dotazů i osobních
rozhovorů se k závěru konference již začal rýsovat program
konference příští (obr. 13). Obraťme k ní tedy svou pozornost
a očekávání.
Ing. Olga Müllerová, CSc., Ing. Richard Ryvola

Obr. 12 Práci certifikační
laboratoře přiblížil Ing. F. Šebek
(ČMI).

Obr. 11 O zařízeních SRD
z pohledu regulátora hovořil
Ing. J. Macek (ČTÚ).

Obr. 13 Debata k perspektivám technologií pro datovou
komunikaci (zprava z ČVUT FEL Ing. P. Ondráček s Ing. J. Hradem
a z FEL ZUP doc. J. Masopust).

Milníky na cestě elektronických
komunikací v České republice

5 část: Počátky transformace odvětví a jeho
odstátnění
Nastávající období se odehrávalo v atmosféře
očekávání vstupu strategického partnera do
akciové společnosti SPT TELECOM s vizí, že
dojde ke sjednocení postojů státních autorit
a společností a tím i k uspořádání názorů všech
zúčastněných stran na urychlení modernizace
sítí. S ohledem na náklady modernizace však
bylo při rozhodování o dalších krocích nutné
postupovat uvážlivě s vědomím, že přijímaná
rozhodnutí budou ovlivňovat úroveň a rozsah
telekomunikačních služeb v příštích desetiletích.
1994 Založení akciové společnosti SPT TELECOM a příprava
její privatizace
1994	
Po definitivním oddělení oborů pošty
a telekomunikací k 1. lednu 1993 se
k 1. lednu 1994 stal SPT TELECOM
akciovou společností. Společnost byla
založena Fondem národního majetku
dne 16. prosince 1993. Při založení akciové společnosti SPT TELECOM, a.s.
bylo vydáno 23 512 565 akcí na majitele
v nominální hodnotě 1 000 Kč, což odpovídalo základnímu jmění společnosti ve
výši 23 512 565 tis. Kč
1994	
V březnu byla zřízena dvoumiliontá
telefonní stanice. Jubilejní účastník byl
při příležitosti malé oslavy odměněn
na tehdejší dobu hodnotným darem –
tehdy „nejchytřejším“ klasickým telefonem s pamětí na jednu desítku kontaktů.
Hustota telefonních stanic v ČR tedy přesáhla hranici 20 stanic na 100 obyvatel.
1994	
Na valné hromadě, která se konala
15. dubna 1994, byl generálním ředitelem SPT TELECOM, a.s. jmenován Jiří
Makovec, dále byly odsouhlaseny stanovy SPT a jmenováni ředitelé jedenácti
odštěpných závodů.

1994	V květnu byl SPT TELECOM zařazen
do 2. vlny kuponové privatizace, která
probíhala v rámci šesti kol od března do
prosince 1994. V této privatizační operaci získaly 22 % z celkového počtu akcií
společnosti fondy a necelá 4 % individuální investoři.
1994	
Obdobným procesem transformace
a následné privatizace prošel i druhý
nejvýznamnější operátor na českém
trhu, státní podnik Správa radiokomunikací Praha. V roce 1994 byla transformována na akciovou společnost ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a generálním
ředitelem byl jmenován Miroslav Čuřín.
Česká pošta nadále zůstala v rukách státu.
1994	V polovině roku 1994 byla dokončena
první fáze modernizace sítě. Do provozu
byly spuštěny tranzitní ústředny v Praze,
Brně a Ostravě a dále v Plzni, Ústí nad
Labem, Hradci Králové a v Českých
Budějovicích. Ústředny v nejvyšší úrovni
sítě propojovala dobudovaná optická
páteřní magistrála SDH (TEL + NSL)
s rychlostí přenosu do 2,5 Gb/s. V roce
1994 byla v dálkové síti provozována
síť optických kabelů o celkové délce
2 109 km.
1994	Do všech digitálních uzlů sítě byla přivedena synchronizace taktovacích generátorů ze souboru zařízení časového
normálu. Jeho základní části je zdroj
taktu, řízený atomovým frekvenčním
normálem, který sekundu definuje jako
9 192 631 770 kmitů elektromagnetického záření v atomu základního izotopu
cesia 133.
1994	Vláda ČR schválila na svém zasedání na
zámku v Kolodějích dne 10. srpna 1994
Hlavní zásady státní telekomunikační
politiky (10 zásad). V roce 2000 měl být
dosažen cílový stav počtu telefonních
historie
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stanic na hranici 40% penetrace. V zájmu dosažení cíle
měla být společnosti SPT TELECOM do konce roku
2000 poskytnuta exkluzivita na provozování meziměstských a mezinárodních telefonních služeb. Byla stvrzena
garance na vydání dvou licencí k provozování mobilních
sítí GSM v pásmu 900 MHz. Vláda ČR svým usnesením
umožnila vstup strategického partnera do akciové společnosti SPT TELECOM.
1994	Vláda následně rozhodla o navýšení kmenového jmění
akciové společnosti SPT TELECOM o 37 % a dále o způsobu prodeje nově emitovaných akcií budoucímu strategickému partnerovi tak, aby jeho podíl dosáhl maximálně 27 % z celkového počtu akcií.
1994	Dne 27. září schválilo představenstvo SPT TELECOM,
a.s. Všeobecný reklamační řád, který upravoval základní
zásady a principy uplatňování práv a povinností v oblasti
reklamací mezi SPT TELECOM a účastníky a uživateli
telekomunikačních služeb. Na něj posléze navazovaly
dílčí reklamační řády pro všechny povinné telekomunikační služby.
1994	Bylo schváleno cílové řešení a návrh dimenzování jednotlivých uzlů signalizační sítě č. 7, jako předpokladu
zavedení služeb sítě ISDN a vyspělých služeb včetně
mobilních. Cílovým termínem plošného zavedení nové
signalizace do všech uzlů sítě bylo 3. čtvrtletí 1996.
1994	Byly schváleny projektové a finanční podklady pro II.
Telekomunikační projekt, který termínově vymezil
zahájení tzv. akcelerované varianty modernizace sítě.
Schválená varianta určila, že dosažení původních cílů
projektu dosáhne v roce 1998, tj. o dva roky dříve.
1994	Na konci roku se zvýšil počet připojených hlavních telefonních stanic na 2 150 000, hustota telefonizace se tedy
zvýšila na 20,7 %. V místních kabelových sítích bylo
vybudováno 620 tisíc kilometr-párů vedení, což bylo
o 50 % více než v předchozím roce.
1994	Eurotel registroval v analogové mobilní síti NMT 27 433
uživatelů mobilních telefonů. Síť služeb NMT pokrývala
v roce 1994 zhruba 75 % území a přibližně 85 % populace naší republiky.
1994	
SPT TELECOM vykázal v ročním výsledku nárůst
výnosů do výše 22,8 mld. Kč, zisk před zdaněním
činil 7,5 mld. Kč. Aktiva dosáhla úrovně 45,7 mld. Kč.
Investice do telekomunikací poprvé v historii převýšily hranici ročního rozpočtu 10 mil. Kč a vzrostly na
11,5 mld. Kč. SPT TELECOM zaměstnával na konci roku
25 544 zaměstnance.
Privatizace SPT TELECOM, a.s. a vstup strategického partnera
1995	Vláda ČR v souladu se svým usnesením ze dne 10. srpna
1994 rozhodla o vstupu strategického partnera do akciové společnosti SPT TELECOM, který by přinesl zkušenosti z vyspělých trhů a rovněž objem finančních prostředků potřebných pro urychlení projektů pro celou
zbývající část rozsáhlé modernizace sítě. V závěru roku
1994 vypsala řízení na jeho výběr.
1995	V lednu vzala vláda ČR na vědomí informaci o průběhu
výběrového řízení strategického partnera pro akciovou
společnost SPT TELECOM. Pověřeným členům vlády
a státních institucí uložila předložit výsledky vyhodnocení vládě ke konečnému výběru.
1995	Dne 23. ledna 1995 byl jmenován generálním ředitelem
SPT TELECOM, a.s. Svatoslav Novák a dozorčí radou
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zvolen členem představenstva. Mimořádná valná hromada SPT TELECOM, a.s., konaná dne 13. února 1995,
schválila záměr vstupu strategického partnera do společnosti a uložila představenstvu projekt implementace
zajistit.
1995	Do 24. února 1995 předložili zájemci o vstup do SPT
TELECOM celkem pět nabídek: Tele Danmark, STET
International z Itálie, konsorcium TelFar složené z France
Telecom a Bell Atlantic, konsorcium TelSource tvořené
PTT Telecom Netherlands (KPN) a Swiss Telecomu
a konsorcium ČeTel sestávající z Ameritech a Deutsche
Telekom.
1995	Dnem 1. března 1995 byly uvedeny na pražskou burzu
akcie SPT TELECOM, a.s. První burzovní obchod se
uskutečnil 2. března 1995 při ceně 2 650 Kč na akcii.
Na kotovaný trh pak bylo dnem 20. června uvedeno
23 512 565 kmenových akcií o nominální hodnotě
1 000 Kč.
1995	V březnu 1995 se změnila vlastnická struktura akciové společnosti, svých práv se ujali držitelé akcií SPT
TELECOM z druhé vlny kuponové privatizace.
1995	Společnost Kabel Plus získala v tzv. pilotním projektu
Pověření k podnikání v místních sítích pro oblast Liberce,
Jablonce a okolí a dále společnost Dattel pro podnikání
na vymezeném území částí městských obvodů Praha 1
a Praha 2 s vybudovanou vlastní ústřednou HARRIS
o kapacitě 5 000 Pp.
1995	V květnu byl v Ústřední telekomunikační budově v Praze
uveden do provozu systém DMS-200 – TOPS pro zprostředkování hovorů spojovatelkami, dodaný kanadskou společností Nortel. Digitální pracoviště nahradilo
původní analogový systém firmy Ericsson z roku 1979.
1995	
28. června rozhodla vláda o vítězi privatizace. Za
strategického partnera byla vybrána společnost
TelSource N. V. jako společný podnik nizozemské společnost PTT Telecom Netherlands s podílem 51 % a Swiss
PTT Telecom s podílem 49 % se smluvním přidružením
AT&T.
1995	Fond národního majetku upravil kapitálovým navýšením státní podíl držených akcií ze 70 % na 51,1 % a nový
podíl společnosti TelSource z celkového objemu akcií
činil 27 %. Podíl držený privatizačními fondy a individuálními akcionáři se snížil z 30 % na 22 %.
1995	Dnem 1. července byl v České republice formálně ukončen monopol EuroTelu při poskytování služeb přenosu dat. Po podpisu smlouvy o koupi datové divize
DNS Eurotel ze dne 30. června se nabyvatelem stal SPT
TELECOM, do jehož organizace byla datová divize zařazena jako odštěpný závod NexTel se 135 zaměstnanci.
Nový vlastník o prodloužení původní licence k provozování veřejné datové sítě nepožádal.
1995	10. července byla mezi akcionáři Fondem národního
majetku, SPT TELECOM a vítězem privatizace TelSource
podepsána smlouva. Rámec privatizace tvořila Smlouva
mezi akcionáři a společností (v médiích tehdy uváděná
jako „Akcionářská smlouva“) a sedm dalších transakčních dokumentů.
1995	11. srpna schválila valná hromada SPT TELECOM, a.s.
nové složení představenstva a dozorčí rady a jmenovala Provozní výbor jako výkonný orgán řízení společnosti. Generálním ředitelem SPT TELECOM byl zvolen
Svatoslav Novák. Provozním ředitelem a prvním mís-

topředsedou představenstva se stal zástupce TelSource
Bessel Kok (dříve ve vedoucích pozicích Belgacom).
1995	8. září bylo sloučení SPT TELECOM a.s. s TelSource zaregistrováno v obchodním rejstříku. Zástupci TelSource
již definitivně ujali vedení odborných divizí financí,
obchodu a marketingu, provozu sítí a informačních
technologií. Očekávána byla pravidla i zkušenosti z konkurenčního prostředí na vyspělém trhu telekomunikací.
1995	V září byla zprovozněna nejvyšší síťová úroveň systému
signalizace č. 7. Následná implementace ve všech hlavních uzlech sítě byla podmínkou pro zavedení ISDN
a nových služeb s přidanou hodnotou. Tím se zároveň
otevřela cesta rozvoje celého nového odvětví mobilních
služeb v síti GSM včetně roamingu.
1995	
Ke konci roku byl zahájen provoz služby „zelených
linek“ 0800, jak ji známe dodnes (už ale bez počáteční
nuly), služby elektronické pošty a služba Czech direct.
1995	
Celkový počet hlavních telefonních stanic na konci
roku dosáhl počtu 2 398 238. Čistý přírůstek za rok
činil 247 644 stanic a hustota dosáhla 23,29 HTS na 100
obyvatel.
1995	V ročním výsledku výnosy SPT TELECOM vykázaly
nárůst do výše 26,417 mld. Kč (vůči 22,8 v roce 1994). Zisk
po zdanění na konci roku činil 4,829 mld. Kč. Provozní
náklady se zvýšily z 13,249 v roce 1994 na 18,538 mld.
Kč. Roční investice do telekomunikací dosáhly objemu
19,8 mld. Kč. V SPT TELECOM pracovalo na konci roku
26 246 zaměstnanců. Průměrný nominální příjem na
zaměstnance se zvýšil na 19 613 Kč.
Rok nástupu mobilních a alternativních operátorů
1996	Prioritami strategie SPT TELECOM, a.s. bylo udržení
vedoucího postavení společnosti na trhu telekomunikačních služeb (včetně středoevropského) i po zavedení
úplné liberalizace a další akcelerace programu modernizace technické infrastruktury.
1996	V 1. čtvrtletí byl v SPT TELECOM zahájen Rozvojový
program. Z úhrady za prodej akcií bylo pro služby tzv.
vložených služeb vyčleněno 0,13 mld. USD. Do září roku
2000 byla, na principu přenosu zkušeností strategického
partnera do denní práce společnosti, uplatněna řešení
podložená celkem 74 realizovanými projekty vložených
služeb.
1996	Proběhlo výběrové řízení na provozovatele tzv. vymezených místních sítí (VMS) v celkem 16 uzlových
telefonních obvodech (UTO) z celkového počtu 160.
Ministerstvo hospodářství – Český telekomunikační
úřad vydal vítězům tohoto výběrového řízení Pověření
v lednu 1996. Prosadily se např. společnosti Telecom 21,
Kabel Plus, Kabelová televize Jeseník, Future Product
Design a další.
1996	
Eurotel převzal Pověření ke zřizování a provozování
veřejné mobilní telekomunikační sítě pro pásmo GSM,
které nabylo účinnosti dnem 31. března 1996. Pověření
obsahovalo závazek platnosti stanovených podmínek na
období dvaceti let. Pokrytí 90% populace ČR mělo být
dosaženo k lednu 2000.
1996	
Dne 14. března 1996 se vítězem nabídkového řízení
Ministerstva hospodářství pro výběr druhého mobilního
operátora stalo konsorcium CMobil B. V., jehož majoritním akcionářem byl německý T-Mobil. Koncem března
operátor převzal Pověření k provozování sítě mobilních

telefonů GSM pod jménem Paegas. Společnost byla
u Obchodního soudu zaregistrována 23. června 1996
pod názvem RadioMobil.
1996	V Praze se odehrálo zásadní jednání mezi delegacemi
SPT TELECOM a nadnárodních aliancí Unisource
(Telia Švédsko, PTT Telecom Nizozemí, Telefónica
a SwissTelecom ) a Uniworld (UNISOURCE + AT&T
s vazbou na operátory v Asii). Spolupráce obou aliancí
se již v roce 1996 rozpadala a závazek strategického
partnera na vytvoření aliančního středoevropského telekomunikačního centra v České republice tak minul cíl
a nenaplnil se.
1996	SPT TELECOM zprovoznil první fázi výstavby finančního informačního systému SAP/R3 s moduly finančního účetnictví a kontroly, řízení oběhu dokumentů,
modulu organizace personálu a nástroje plánování
nákladů, které přinesly bezprostředně požadovaný stupeň transparentnosti prováděných finančních a majetkových operací.
1996	
Den 1. červenec 1996 se stal symbolickým datem
nástupu operátorů sítí GSM. Zaměstnanci společnosti
Eurotel spouštěli první systémy a základnové stanice sítě
GSM v kmitočtovém pásmu 900 MHz. RadioMobil začal
provozovat svoji mobilní síť pod značkou Paegas 30. září
1996.
1996	K 1. červenci byla zprovozněna síť meziústřednové signalizace č. 7 (SS7) Českého Telecomu v celé České republice, včetně dohledu nad touto sítí systémem INET. Tím
byl splněn závazek, na jehož podkladě bylo k tomuto
datu umožněno propojení se sítěmi GSM obou operátorů, včetně mezinárodního roamingu.
1996	
Na rezortní úrovni ČR byly v říjnu 1996 převedeny
zákonodárné kompetence v oblasti telekomunikací
z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo dopravy
a spojů (MDS ČR). K 1. listopadu 1996 byl zřízen Úřad pro
státní informační systém (ÚSIS), který od Ministerstva
hospodářství převzal kompetence ve věcech státního
informačního systému.
1996	Ke konci roku využívalo službu sítě GSM společnosti
Eurotel již více než 110 000 zákazníků. Rozsah pokrytí
na konci roku 1996 dosáhl 64 % území ČR. V analogové
mobilní síti NMT poskytoval Eurotel na konci roku 1996
službu pro více než 63 000 zákazníků a síť pokrývala 92 %
území ČR. Společnost RadioMobil registrovala k 31. 12.
1996 ve své mobilní síti více než 32 tisíc zákazníků.
1996	Výnosy SPT TELECOM dosahovaly v roce 1996 částky
31,9 mld. Kč (meziročně o 26 %). Provozní náklady
činily 24,9 mld. Kč (meziročně o 34 %), z toho odpisy
5,9 mld. Kč (meziročně o 77 %). Roční investiční náklady
celkem činily 27,3 mld. Kč. K 31. 12. 1996 zaměstnával
SPT TELECOM, a.s. 26 314 zaměstnanců (bez započtení
zaměstnanců EuroTel).
SPT TELECOM, a.s. připravuje novou identitu
1997	V lednu se ve společnosti SPT TELECOM rozběhly změnové programy. V zájmu politiky konkurenceschopnosti
směřovaly k zeštíhlení celé organizace, zejména přechodem k centralizaci řízení společnosti. Koncepce sledovala dva cíle: v konkurenčním prostředí získávat zákazníky vyšší úrovní služeb a jejich cenovou dostupností,
na straně druhé zvyšovat efektivitu interních výkonů
společnosti.
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1997	Podle Pověření byla společnost SPT TELECOM povinna
zabezpečit národní i mezinárodní provoz služeb ISDN
sítě ve městech s více než 200 000 obyvateli k 1. 7. 1997.
V souladu s licencí byla k tomuto dni zahájena komerční
nabídka služby ve variantě základní přípojky ISDN2
a primární ISDN30.
1997	
Byla dokončena výstavba první fáze projektu ATM
(Asynchronous Transfer Mode), která tvořila páteřní sítě
pro sítě Frame Relay a X.25. Po roce 2000 byla tato síť
připravována pro agregaci provozu ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line) z přístupových bodů DSLAM
(DSL Access Multiplexor) do IP sítě.
1997	
V květnu úspěšně přešly na síťovou signalizaci č. 7.
mobilní sítě společností EuroTel i Radiomobil.
1997	V červnu byla na telekomunikační trh uvedena nová
služba Internet OnLine ISDN, která zajišťovala přístup
ke službám poskytovatelů internetových služeb a k dalším specifickým informačním službám (např. elektronický telefonní seznam). K 1. červenci 1997 bylo registrováno prvních 486 zákazníků.
1997	V pololetí byly v regionech Praha a Brno spuštěny rozsáhlé datové sítě pod označením LLNet (Leased Lines),
určené pro službu pronájmu datových okruhů s variabilní přenosovou rychlostí od 64 kb/s do 2 Mb/s.
1997	Povodněmi v červenci 1997, které neměly v naší moderní
historii pamětníka, byly v částech infrastruktury SPT
TELECOM vyřazeny ústředny, dálkové kabely a zejména
místní kabely. Mimo provoz bylo 66 tis. hlavních telefonních stanic. Nejvíce zasažené byly oblasti Ostrava, Brno
a Pardubice. Obnova na územích, umožňujících přístup
k technologiím a sítím byly provedeny v průběhu několika týdnů. Náklady na odstranění škod přesáhly hranici
600 mil. Kč.
1997	V srpnu 1997 bylo v objektu Ústřední telekomunikační
budovy v Praze otevřeno Národní centrum řízení sítí
(NMC). Národní centrum přebíralo řídicí a monitorovací funkce z dosud distribuovaných složek dohledu
nejvyšší úrovně sítě a koordinovalo začleňování regionálních center dohledu nad sítí.
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1997	Na konci roku 1997 byly služby integrované digitální sítě
ISDN dostupné již ve 27 městech. Obdobně jako u služeb veřejné telefonní sítě se za poskytnutí služby platil
vedle jednorázového zřizovacího poplatku měsíční paušál za existenci přípojky a tarify za používání přenosových služeb ISDN.
1997	Na Internetu byly první instituce a orgány státní správy –
Poslanecká sněmovna, Úřad vlády a některá ministerstva.
Od 15. září 1997 byla zpřístupněna internetová podoba
Obchodního rejstříku. Příkladem nově vznikajících
internetových aplikací byl jeden z prvních vyhledávačů
Seznam.cz, následovaný portálem Atlas.cz a dalšími.
1997	V listopadu byl v souvislosti se zveřejněním loga Vize
2000 představen záměr zásadní reorganizace SPT
TELECOM, přičemž změnu již symbolizoval nový
název – ČESKÝ TELECOM, akciová společnost.
1997	V prosinci byly z rušených jedenácti odštěpných regionálních závodů SPT TELECOM vytvořeny čtyři
obchodně-podnikatelské jednotky (oblast Praha, o.z.,
oblast Jižní Čechy, o.z., oblast Severní Čechy, o.z., oblast
Morava, o.z.), centrálně řízené generálním ředitelstvím.
1997	K 31. prosinci bylo v provozu 3,27 milionu hlavních
telefonních stanic (meziroční nárůst 16 %), penetrace
dosáhla 31,7 %. Na digitální ústředny bylo připojeno již
50% účastníků a telefonem bylo vybaveno 70 % domácností. Z cílového počtu 140 řídicích digitálních ústředen
bylo v provozu 110 ústředen. Jejich kapacita se zvýšila
proti roku 1996 o 73 % a dosáhla 2,35 mil. přípojek. Bylo
položeno 2,6 milionu kilometr-párů klasických kabelů
(meziroční nárůst 30 %).
1997	Celkové výnosy SPT TELECOM vzrostly na 39,92 mld.
Kč (meziročně o 23 %). Čistý zisk dosáhl hodnoty 6 mld.
Kč. Provozní náklady činily 29,93 mld. Kč. Investiční
prostředky pro rozvoj infrastruktury v roce 1997 dosáhly
svého historického maxima 28,96 mld., investice celkem
činily 35,2 mld. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 3 376
(meziročně o 12,8 %) a na konci roku 1997 ve společnosti pracovalo 22 938 zaměstnanců.
Jan Vašátko

Programové období 2014+ a e-Government v ČR
Členové Klubu ICTU, který je platformou pro setkávání zástupců firem sdružených v ICT UNII
a odborníků působících ve veřejné správě, vypracovali v loňském roce dva poziční dokumenty.
První z nich se nazývá „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou
správu“, druhý pak „Přínosy projektů e-government v ČR“.
První z uvedených materiálů definuje předpoklady nezbytné jak pro úspěšné vyjednání evropských
dotací v novém programovém období, tak i pro efektivní fungování veřejné správy a rozvoj digitálních
služeb poskytovaných občanům. Autoři dokumentu zdůrazňují důležitost jasné, všemi klíčovými
aktéry sdílené představy o koncepčním směřování ICT ve veřejné správě. Veškeré aktivity v oblasti
e-Governmentu by také měly být jednotně řízeny a koordinovány.
Neméně podstatné je adekvátní legislativní prostředí, resp. úpravy právních předpisů týkajících se
oblasti ICT, veřejných zakázek i rozpočtových pravidel a souvisejících předpisů. Vhodně nastavené
mechanismy čerpání strukturálních fondů EU omezí „lidovou tvořivost“ a zabrání realizaci izolovaných
projektů, které nejsou v souladu s principy koordinace a sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Jasně,
logicky a transparentně je rovněž třeba nastavit základní pravidla ošetřující samotný nákup ICT zboží
a služeb v rámci realizovaných projektů.
Při vzniku druhého dokumentu, zaměřeného na přínosy projektů e-Governmentu v Česku, použili
jeho tvůrci metodiku expertního šetření . K jednotlivým předem zformulovaným tvrzením přiřazovali
členové Klubu ICTU a další zúčastnění odborníci body na škále od 0 („dané tvrzení vůbec neodpovídá
mému názoru“) až po 5 („tvrzení je zcela v souladu s mým názorem“).
Nejčastějšími přínosy projektů e-Governmentu jsou podle uvedeného šetření zvýšení kvality
služeb poskytovaných státem (průměrná hodnota 4,6) a zlepšení jejich dostupnosti (4,2), zvýšení
transparentnosti veřejné správy (3,9), možnost sdílení informací a služeb (3,8) a snížení nákladů na
provoz služeb (3,4). Klíčové faktory pro úspěch těchto projektů tvoří především zřetelná vize, resp. silná
podpora projektu ze strany vedení daného úřadu (hodnota 4,8), dále zkušenost a personální kontinuita
u zadavatele (4,4) a realistické plánování projektu, zohledňující důležitost testování nebo právní aspekty
(také 4,4). Naopak hlavními příčinami selhání projektů elektronizace jsou zejména politická a úřednická
nestabilita (hodnota 4,5), absence jednotné koordinace a strategického rámce, který by zabránil realizaci
nevhodných či izolovaných projektů (4,3) a dále nevyhovující zákon o veřejných zakázkách (4,2).
Autoři materiálu zformulovali i doporučení, jak k využívání elektronické komunikace a nástrojů
motivovat cílové skupiny. Při budování ICT systémů ve veřejném sektoru by například mělo být
samozřejmostí uvažovat, zda a jakým způsobem mohou být tyto systémy nebo jejich části využívány
i komerčními subjekty. Neméně důležitá je podle dokumentu systematická prezentace konkrétních
přínosů realizovaných projektů. Tak lze posílit důvěru občanů i podnikatelů v elektronickou veřejnou
správu jako celek.
Oba dokumenty jsou k dispozici v plné verzi na www.ictu.cz
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