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úvodní slovo

Význam asociací pro ICT v ČR
Letos je to patnáct let od založení první ryze telekomunikační Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních 
sítí – APVTS. Vznikla v květnu roku 1999 a zakládajícími členy byly společnosti Aliatel, České Radiokomunikace, 
DATTEL, GTS Czech Net, Kabel Plus a SPT TELECOM. V roce 2010 se APVTS spojila se Sdružením pro infor-
mační společnost (SPIS) do nového konceptu ICT UNIE. Rád bych se pozastavil nad významem takových oboro-
vých sdružení a asociací, jako byla právě APVTS nebo SPIS.

Co je zásadní. Asociaci vytvářejí její členové, kteří musí mít společné téma k řešení či k prosazování. V obou přípa-
dech šlo o soukromé firmy, které se spojily do formace telekomunikačních témat a do formace informačních techno-
logií v rukou státu a občanů. Jejich partnerem byl v podstatě stát, zastoupený buď odpovědným ministerstvem, nebo 
státním regulátorem. Členové sdružení platili členské příspěvky, ze kterých se hradily náklady na činnost. Ročně se 
jednalo o jednotky milionů korun. Zrekapitulujme si do dvou odstavců přínosy zmíněných sdružení.

APVTS vznikla z důvodu možnosti ovlivňovat vznik nového telekomunikačního zákona. Na jeho základě pak 
docházelo k významným změnám na tehdejším telekomunikačním trhu, tedy spíše prostředí, neboť o trhu ještě 
v této době nešlo moc hovořit. Dalším důvodem byla obava z toho, že regulátor nebude mít dostatečnou odbor-
nou kapacitu pro řešení a nastavování pravidel otevřené soutěže. Důležité bylo to, že ČTÚ vyšel aktivitám APVTS 
vstříc, a také to, že členem APVTS byl tehdejší národní a dominantní operátor SPT TELECOM. Byly vytvořeny 
principy služeb, které zásadně změnily strukturu a podnikání v telekomunikacích. Nejdříve byly nastaveny pravi-
dla pro propojování sítí různých operátorů a systém vyúčtování, tzv. LRIC. Následovala možnost změny operátora 
předvolbou nebo pevným nastavením. Další významnou službou bylo zavedení přenositelnosti telefonních čísel 
v pevných a později i mobilních sítí, tzv. Number Portability. K tomu se váže i vytvoření České národní centrální 
databáze přenášených čísel (CNPAC). Dalším liberalizačním krokem podporovaným evropskou legislativou bylo 
tzv. zpřístupnění účastnických vedení (Local Loop Unbundling). Na základě těchto standardů nových služeb se 
rozvinul významným způsobem telekomunikační trh a vzniklo mnoho nových operátorů. Je však třeba říci, že 
jejich podnikání bylo postavené právě a pouze na regulačních pravidlech, což ve svém důsledku mělo i svá rizika.

SPIS byl starší než APVTS o jeden rok a přinesl českému IT prostředí posun zejména v oblasti využívání infor-
mačních technologií ve veřejné správě. Nejenže formoval názory na státní IT v řadách státních informatiků, ale 
zejména předkládal vize budoucího rozvoje uplatnění IT ve státních službách a také elektronizaci státní správy ve 
službách pro občany. Přesvědčil napříč politickým spektrem mladé ambiciózní politiky o smysluplnosti státního IT 
pro efektivní řízení země, propagoval Internet po celé republice. Elektronický podpis možná lehce předběhl teh-
dejší IT připravenost českého státu, ale zahájení realizace reálného eGovernmentu v roce 2007 byl již jasný signál, 
kudy se mají moderní informační systémy státu ubírat.

Na tyto úspěchy navazuje ICT UNIE, která již musí řešit velmi různorodá témata. Konkurenceschopnost ČR 
v kontextu ICT průmyslu, pokračování a udržitelnost eGovernmentu, usnadnění výstavby a rozvoj sítí pro pří-
stup k vysokorychlostnímu přístupu k Internetu, kybernetickou bezpečnost, pravidla pro veřejné zakázky v ICT, 
udržení financování státního ICT z fondů EU, prosazování ICT do programového prohlášení střídajících se vlád 
a mnoho dalších drobných i velkých záležitostí ze světa ICT.

Určitě by bylo možné vyčíslit hodnoty investic, obratů, zaměstnanosti, počty nově vzniklých firem, odvedené 
daně a vytvořené HDP, které díky aktivitám těchto asociací byly vytvořeny. Jedná se o stovky miliard korun, které 
byly vygenerovány lidmi a členskými příspěvky v řádech desítek milionů korun. Je patrné, že má význam se 
sdružovat… 

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák   

vydavatel časopisu
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 Europoslanci výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku (ITRE) dosáhli 24. února 2014 
s Radou dohody o návrhu legislativy o lev-
nějším budování širokopásmové infrastruk-
tury. Ta by umožnila firmám budujícím široko-
pásmové sítě sdílet plány a náklady s firmami 
působícími v jiných odvětvích (plyn, kanalizace 
a doprava). Podle odhadů Komise tvoří stavební 
inženýrství jako je kopání silnice pro uložení 
kabelů s optickými vlákny až 80 % nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí. Právo na pří-
stup, prostřednictvím jediného informačního 
místa, k informacím o umístění, trase, velikosti, 
typu a současném použití, jménu vlastníka 
a kontaktní místo pro stávající infrastrukturu 
i pro plánovanou či zrovna budovanou. Pokud 
je otázka přístupu k informacím předmětem 
sporu, může každá ze stran požádat národního 
regulátora o řešení sporu a ten vydá závazné 
rozhodnutí. Tím není dotčena možnost jaké-
koli strany podat věc k soudu. Poslanci rov-
něž navrhli zavedení dobrovolné značky tzv. 
„broadband-ready“ pro domy. Všechny nově 
postavené veřejné budovy a veřejné bytové 
domy, včetně sociálního bydlení, by měly být 
vybaveny vnitřní infrastrukturou připravenou 
pro širokopásmové připojení. Stejná pravidla 
by platila u renovovaných budov.
Toto rozhodnutí si klade za cíl snížit náklady na 
rozvoj sítí sdílením nákladů mezi několika sek-
tory. To znamená dávat větší důraz na zvýšení 
koordinace, transparentnosti a harmonizace. 
Protože projekt propojené Evropy (Connecting 
Europe Facility, CEF) nebude zahrnovat regi-
onální rozvoj, ale pouze přeshraniční projekty 
EU, je nezbytné zajistit, aby nezaostal žádný 
evropský region a malé podniky v evropských 
městech a obcích nezůstaly bez připojení.
Rada a Parlament se dohodly na právní úpravě 
směrnicí místo nařízení. Směrnice stanoví 
pouze minimální požadavky s cílem usnadnit 
zavádění a koordinaci a členské státy mohou 
v této oblasti přijmout dodatečná opatření.
Členské státy musí přijmout vnitrostátní právní 
předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí 
do 1. ledna 2016. Nová opatření musí platit od 

1. července 2016. Evropský parlament schválil 
směrnici 15. dubna.

 Evropský parlament schválil 26. února 
2014 investiční balíček na podporu pan-evrop-
ských digitálních projektů a vysokorych-
lostních širokopásmových sítí ve výši 1 mld. 
EUR. Projekt propojené Evropy (Connecting 
Europe Facility, CEF) navrhla Komise v roce 
2011 pro zlepšení evropské dopravní, energe-
tické a digitální sítě v rámci víceletého finanč-
ního rámce na podporu dopravy, energetiky 
a projektů digitální infrastruktury.
Podle návrhu byla Evropským parlamentem 
schválena většina finančních prostředků na 
podporu digitální služby, jako je infrastruktura, 
pan-evropské a bezešvé přeshraniční veřejné 
služby jako je elektronické zadávání veřejných 
zakázek, elektronické zdravotnictví nebo ote-
vřená data. Z rozpočtu bylo vyčleněno 15 % na 
podporu širokopásmového připojení, projekty 
z nichž alespoň jedna třetina je zaměřena na 
rychlosti 100 Mb/s nebo vyšší.
Eurokomisařka Neelie Kroesová chtěla pro 
CEF původně 9,2 mld. EUR na sedmileté 
období, z toho 7 mld. EUR na podporu inves-
tic do vysokorychlostního širokopásmového 
připojení a zbývající část na podporu projektů 
týkajících se elektronického zadávání veřejných 
zakázek, elektronických fakturací, elektronické 
občanky (eID), otevřených dat, elektronického 
podpisu aj. Na zasedání Evropské rady v únoru 
2013 byly finanční prostředky pro CEF sníženy 
na 1 mld. EUR a Komise musela zásadně pře-
hodnotit své plány.

 Dne 17. března 2014 BEREC (Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti elek-
tronických komunikací) zahajuje veřejnou 
konzultaci o návrhu Zprávy o kontrole kva-
lity služeb přístupu k Internetu v rámci neut-
rality sítě, která byla schválena pro konzultaci 
s radou regulačních orgánů dne 27. února 2014. 
Sledování kvality služeb přístupu k Internetu 
v rámci neutrality sítí je důležité pro zlepšení 
schopnosti vnitrostátních regulačních orgánů 
vykonávat regulační posouzení možného zhor-
šení služby. Kromě toho, transparentnost umož-
ňuje koncovým uživatelům porovnat nabídky 
přístupu k Internetu a tím posílení poptávky 
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na trhu. Hlavním cílem této zprávy je vytvořit 
základ pro vytvoření monitorovacích systémů 
jakosti služby připojení k Internetu pro zajiš-
tění transparentnosti kvality služby připojení 
k Internetu pro koncové uživatele a dohled 
prostřednictvím monitorování kvality služby 
připojení k Internetu s ohledem na potenciální 
zhoršení služby.
Konzultace končí 28. dubna 2014.

 V březnu zveřejnila OECD přehled 
„Economic Surveys CZECH REPUBLIC“. 
V části týkající se telekomunikačního trhu 
uvedla, že konkurence a regulace v ČR, 
zejména v mobilním segmentu se zdají slabé. 
Od jara 2013 se snížily u mobilních služeb 
ceny rychle, ale v mezinárodním srovnání 
zůstávají vysoké ziskové marže. Počet regis-
trovaných virtuálních mobilních operátorů se 
do konce roku 2013 rychle zvýšil na přibližně 
50. Nicméně jejich společný podíl na trhu je 
stále menší než 0,5 % u telekomunikačního 
provozu, zčásti způsobenou i malým objemem 
přenosu dat. Odvětví ICT má i nadále vysoce 
koncentrovanou strukturu, což naznačuje, že 
dominantní jednání může být stále problém. 
V roce 2007 byly posíleny pravomoci orgánu 
pro hospodářskou soutěž v sektoru a sektor 
byl předmětem řady vyšetřování soutěžní 
politiky. Nicméně případy mají tendenci být 
velmi pomalé a je těžké prokazování zejména 
tam, kde jsou rozdíly v definici relevantního 
trhu. Vyhlídky pro rozvoj větší konkurence 
na trhu závisí na rezervaci bloku spektra pro 
nové účastníky na trhu v poslední aukci na 
4G licence pro zvýšení počtu provozovatelů 
sítí na čtyři, což se v závěrečné aukci nenapl-
nilo. To znamená, že zajištění konkurenčního 
trhu se musí spoléhat na zabezpečení nedis-
kriminačního přístupu pro mobilní virtuální 
operátory, a to buď prostřednictvím regulace 
anebo vyšetřováním zneužívání dominant-
ního postavení a usnadnění soukromých žalob 
na nápravu škod u soudů. Vstup mobilních 
virtuálních operátorů na český telekomu-
nikační trh představuje pozitivní vývoj. Ale 
zatím nevznikl žádný plný virtuální mobilní 
operátor s vlastními kódy sítě (MNC) a mož-
ností změnit hostitele sítě, aniž by bylo nutné 
vydat nové SIM karty jeho zákazníkům. Vládě 
se doporučuje, aby prošetřila, zda existují 
regulační nebo konkurenční překážky, které 
brání virtuálním mobilním operátorům stát 
se plným virtuálním operátorem. Mimo to by 
stejná pravidla měla umožnit netelekomuni-
kačním společnostem, jako jsou automobilky, 
energetické společnosti a centrální vláda, aby 
se staly nezávislými mobilními operátory.

 Evropská komise zveřejnila dne 25. března 
2014 čtyři studie s údaji na podporu svého 
kroku k vytvoření jednotného trhu pro širo-
kopásmové připojení. Podle zprávy jsou velké 

rozdíly pro 400 milionů evropských uživatelů 
širokopásmového připojení. 
Studie společnosti Van Dijk ukazuje, že v kate-
gorii pevného širokopásmového připojení 
o rychlosti 12–30 Mb/s, které využívá většina 
Evropanů, jsou v cenové nabídce zemí EU až 
400% rozdíly. Ceny začínají na 10 až 46 EUR 
měsíčně podle místa bydliště a mohou dosáh-
nout až 140 EUR za měsíc.
Nejlevnější připojení nabízí Litva (od 10,30 
EUR), Rumunsko (od 11,20 EUR) a Lotyšsko 
(od 14,60 EUR). V jiných zemích může nej-
nižší nabídka dosahovat až 46,20 EUR (Kypr), 
Španělsko (38,70 EUR) a Irsko (31,40 EUR). 
I při zohlednění různé kupní síly v jednotli-
vých zemích mohou být ceny nejběžnějšího 
širokopásmového připojení v některých člen-
ských státech až čtyřikrát vyšší. I když lze 
některé rozdíly mezi trhy vysvětlit rozdílnými 
výchozími náklady a příjmy, většina jde na 
vrub přetrvávající fragmentaci trhu. Balíček 
propojený kontinent (Connected Continent) 
pomůže tyto cenové rozdíly odbourat, neboť 
dá spotřebitelům více pravomocí a pro inves-
tory připraví na jednotném evropském trhu 
příznivější podmínky a umožní schopným 
operátorům prodávat jejich služby zákazní-
kům v jiných zemích.
K matení spotřebitelů přispívají i rozdílné 
informace, které jim operátoři poskytují 
a které omezují jejich možnost vybrat si podle 
vlastních preferencí. Podle studie společnosti 
@SamKnows, která provedla více než 7 miliard 
měření internetového připojení u téměř 10 000 
dobrovolníků a zjistila, že rychlost stahování 
může být pouhých 64 % oproti inzerova-
ným hodnotám. Jak uvedla místopředsedkyně 
Evropské komise Neelie Kroesová „I když se 
sítě zlepšují, rozdíly mezi inzerovanou a skuteč-
nou rychlostí jsou stejně velké jako v roce 2012. 
To potvrzuje, že je třeba práva spotřebitelů posí-
lit a harmonizovat, jak to navrhuje náš balíček 
Connected Continent.”
Průzkum Eurobarometr v únoru 2014 měřil, 
jak vnímají uživatelé telekomunikační služby 
ve všech členských státech EU. Například 66 % 
lidí nezná rychlost svého přístupu k Internetu.
Komise zveřejňuje údaje o počtu širokopás-
mových připojení v členských státech získané 
v rámci Komunikačního výboru (COCOM) od 
roku 2003. Zpráva se opírá o údaje příslušných 
ministerstev a regulačních orgánů a o další sta-
tistické údaje týkající se širokopásmového při-
pojení zveřejňované Komisí (údaje o pokrytí, 
maloobchodních a velkoobchodních cenách 
i státních podporách).
Zveřejněné studie ukazují, že na trhu připo-
jení v celé EU prakticky neexistuje žádný jed-
notný vzor ani logika. I když Evropská unie 
již provedla několik úspěšných reforem, které 
pomohly změnit způsob poskytování teleko-
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munikačních služeb v EU, funguje toto odvětví 
stále z velké části na bázi 28 vnitrostátních trhů. 

 Soudní dvůr Evropské unie vydal 27. 
března 2014 rozsudek ve sporu filmových 
společností, podle kterého může být poskyto-
vateli internetového připojení vydán soudní 
příkaz zablokovat svým zákazníkům přístup 
k webu, který porušuje autorská práva. Příkaz 
nestanoví poskytovateli konkrétní opatření, 
jejich výběr je na něm. Soud uznal, že zablo-
kování webu nemusí vést k úplnému ukon-
čení porušování práva duševního vlastnictví 
dotčených osob a že stoprocentní zablokování 
webů nemusí být proveditelné ani po tech-
nické stránce. Lze požadovat opatření, která 
jsou rozumná nebo je nadměrně finančně 
nezatíží. Opatření musí ztížit nedovolené pro-
hlížení předmětů ochrany a odradit uživatele 
Internetu.“
Rozhodnutí je závazné pro všechny evropské 
soudy pro posuzování obdobné věci.

 Evropský parlament odhlasoval 3. dubna 
2014 zrušení poplatků za roaming do Vánoc 
2015. Návrh na zrušení roamingu zahrnuje 
také ustanovení o takzvaném rozumném pou-
žití, které má zajistit, aby uživatelé nemohli 
nová pravidla nepoctivě využívat. Např. SIM 
kartu zakoupenou v jedné zemi by uživatel 
trvale využíval v zemi jiné. Zrušení však ještě 
musí potvrdit Rada ministrů EU. Tento návrh 
je součástí nařízení o telekomunikačních 
službách „propojený kontinent“ (Connected 
Continent) předložený Komisí v září 2013. 
Nařízení teď budou přezkoumávat jednotlivé 
členské státy. Komise očekává, že závěrečná 
dohoda bude uzavřena do konce letošního 
roku.
Před hlasováním o návrhu zaslala poslancům 
Evropského parlamentu eurokomisařka Neelie 
Kroesová otevřený dopis o regulaci Evropské 
komise „propojený kontinent“ (Connected 
Continent), který „má vést k ukončení roa-
mingových poplatků do konce roku 2015 pro 
hlasové, datové a SMS služby, zajistit souvis-
lejší pravidla pro přidělování spektra, stanovit 
zásady neutrality sítě v otevřeném Internetu 
(bez blokování a omezování), posílit opatření 
na ochranu spotřebitelů a rozvoj inovativních 
komunikačních/ telekomunikačních nástrojů 
pro podnikové uživatele.“ Neelie Kroesová zdů-
raznila poslancům potřebu dohody na ukon-
čení blokování a omezování, opatrném řízení 
specializovaných služeb, proto by debata měla 
být o tom, jak toho dosáhnout, ne proti ote-
vřenému Internetu.
BEREC (Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických komuni-
kací) vydal po hlasování prohlášení, že bere 
na vědomí přijetí Evropského parlamentu 
k návrhu „propojený kontinent“ v prvním čtení 
a vítá obecný přístup přijatý Parlamentem. 

Zejména vítá uznání Evropského parlamentu 
o potřebě širokého, pečlivého a komplexního 
posouzení evropského regulačního rámce 
v průběhu příštího funkčního období Komise. 
Kromě toho BEREC oceňuje návrh na zrušení 
některých složitých regulačních procesů, které 
byly předloženy Evropskou komisí, vypuštění 
některých návrhů Komise na základě subsi-
diarity a proporcionality a navrhované zvýšení 
konzistence regulačních úkolů národních regu-
lačních orgánů. BEREC bude pokračovat v pře-
zkumu návrhu v souladu se svojí statutární rolí 
technického poradního orgánu.
GSMA, ETNO, ECTA a Cable Europe vydaly 
společné prohlášení, že legislativa by vedla 
k narušení hospodářské soutěže, vytváří právní 
nejistotu, snižuje kvalitu internetových služeb 
a omezuje volbu spotřebitele. Ve svém prohlá-
šení tyto skupiny uvedly, že podporují „otevřený 
Internet“ (Open Internet), ale současné návrhy 
by potlačily inovace a růst. Obvinili Komisi, že 
vede legislativní proces, aniž by provedla řádné 
technické analýzy dopadů legislativy.

  Aktuality z ČR

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlá-
silo 5. března 2014 veřejnou konzultaci ke 
Sdělení Evropské komise ke správě Internetu, 
které bylo Evropskou komisí přijato 12. února 
2014. Dokument představuje pohled Evropské 
komise na současnou správu Internetu a nasti-
ňuje budoucí strategii v této oblasti. 
Příspěvky bylo možné zasílat do 31. března 
2014.

 ICT UNIE, sdružení firem z oboru infor-
mačních technologií a elektronických komu-
nikací, zveřejnila 6. března 2014 informaci, že 
identifikovala problémy bránící výstavbě pří-
stupových sítí pro vysokorychlostní přístup 
k Internetu a navrhla možná řešení. Výstavba 
sítí je velmi nákladná nebo trvá příliš dlouho. 
ICT UNIE zformulovala návrhy, jak lze uve-
denou problematiku účinným způsobem řešit. 
Patří sem např. změny v právních a technic-
kých normách, rozvoj výstavby společné infra-
struktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné 
dotační politiky. Dostatečné rozšíření rych-
lého přístupu k Internetu pro občany i pod-
nikatelskou sféru je nezbytným předpokladem 
dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku. 
Proto ICT UNIE sestavila expertní skupinu, 
která se problematikou výstavby vysokorych-
lostních sítí koncepčně zabývá. Identifikaci 
hlavních překážek a návrhy jejich řešení při-
náší poziční dokument ICT UNIE „Digitální 
Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních pří-
stupových sítí“.

 V březnu 2013 zastavilo Ministerstvo vni-
tra po prvním kole dlouho připravovanou elek-
tronickou aukci Komunikační infrastruktury 
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veřejné správy (KIVS). V prvním kole uspěly 
České Radiokomunikace a Dial Telecom, neu-
spěli naopak tradiční velcí operátoři. Přitom 
ceny se v prvním kole snížily v průměru o 70 %. 
To by pro státní správu znamenalo v dalších 
čtyřech letech snížení nákladů za telekomu-
nikační služby o téměř 0,75 miliardy ročně. 
Ministerstvo aukci zastavilo, protože ověřuje 
kvalitu jednotlivých nabídek. 

 Dne 26. března 2014 zveřejnil Český tele-
komunikační úřad závěrečnou zprávu 
o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro 
rychlý mobilní přístup k Internetu. Aukce se 
ve druhém pololetí 2013 zúčastnilo celkem 
pět subjektů – Telefónica Czech Republic, a.s., 
T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech 
Republic a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA 
Telecommunications a.s. (dříve „TASCIANE, 
a.s.“). V prvním aukčním kole společnosti 
SAZKA Telecommunications a Revolution 
Mobile nevyužily právo podávat nabídky na 
vyhrazený aukční blok A3 v pásmu 800 MHz, 
proto byl tento blok od druhého kola aukce 
zpřístupněn pro podávání nabídek ostatním 
účastníkům aukce. V rámci celé elektronické 
aukční fáze aktivně přihazovaly společnosti 
Telefónica, T−Mobile a Vodafone. Až do 13. 
aukčního kola trval v pásmech 800 MHz a 1 
800 MHz převis poptávky, když tito účastníci 
aukce dohromady podávali nabídky na větší 
počet bloků, než jaký byl v uvedených aukč-
ních kategoriích k dispozici. Posledním bylo 
14. aukční kolo. Součástí zveřejněného doku-
mentu je detailní protokol o průběhu elektro-
nické aukce.

 Český telekomunikační úřad zpřístup-
nil 31. března 2014 první otevřená data, čímž 
se připojil k projektu Open Data ke zvýšení 
transparentnosti veřejné správy. Ve strojově 
čitelném formátu poskytuje statistiku kon-
trol a udělených pokut, seznam veřejných 
telefonních automatů nebo podkladová data 
k Cenovému barometru. Otevřená data jsou 
snadno dostupná, opatřená strukturovaným 
popisem, strojově čitelná, používající standardy 
s volně dostupnou specifikací a zpřístupněná za 
jasně definovaných podmínek užití dat s mini-
mem omezení. Tato otevřená data je možné 
šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřej-
nosti), využívat (i komerčně) a citovat. V prů-
běhu letošního roku ČTÚ počítá se zveřejně-
ním dalších dvou desítek datových sad, např. 
údaje o pokrytí zemským digitálním signálem, 
dostupnosti služeb vysokorychlostního pří-
stupu k Internetu, přehled rozhlasových a tele-
vizních vysílačů apod.

 Dne 29. dubna 2014 zahájil Český teleko-
munikační úřad přípravu na aukci kmitočtů 
v pásmu 3,6–3,8 GHz chce podpořit další roz-
voj sítí pro rychlý přístup k Internetu. Proto 
ještě letos připraví a vyhlásí aukci rádiových 

kmitočtů zejména pro výstavbu a provozování 
sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu 
v pásmu 3,6−3,8 GHz. V souvislosti s oznáme-
ním tohoto záměru ČTÚ v předstihu zveřejňuje 
základní principy výběrového řízení k uplat-
nění případných připomínek do konce května.
Výběrové řízení bude organizováno formou 
elektronické aukce. Podle principů bude možné 
získat technologicky neutrální celoplošné pří-
děly až do stanoveného limitu 120 MHz spek-
tra. Celkově bude předmětem aukce 40 rádio-
vých kanálů o šířce 5 MHz (uspořádání TDD). 
Nabídky bude možné podávat samostatně na 
tři ucelené abstraktní bloky o velikosti 40 MHz 
(8 × 5 MHz) a jeden blok o dvojnásobné veli-
kosti (16 × 5 MHz).
Vydražitel bude povinen nejpozději do dvou let 
od udělení přídělu zahájit na těchto kmitočtech 
poskytování služeb elektronických komunikací, 
a to při minimální zaručené úrovni kvality slu-
žeb spočívající v rychlosti stahování alespoň 
10 Mb/s pro jednotlivého účastníka. Pokud pří-
děl nepřesáhne 40 MHz spektra, musí úspěšný 
žadatel zajistit do pěti let dostupnost služeb na 
těchto sítích alespoň pro 10 % obyvatel České 
republiky, jinak ve stejné lhůtě bude muset 
pokrýt alespoň 85 % všech obcí nad 5 000 oby-
vatel. Současně budou držitelé přídělu v roz-
sahu nad 80 MHz spektra povinni do 6 měsíců 
od spuštění komerčního provozu sítě zveřejnit 
referenční nabídku na uzavření velkoobchodní 
smlouvy o přístupu do sítě.
Vyvolávací cenu plánuje ČTÚ stanovit na 
základě mezinárodního srovnání cen. Podle 
předpokladu by vyvolávací ceny mohly začínat 
na úrovni 17 milionů korun za úsek o velikosti 
40 MHz a na úrovni 34 milionů korun za úsek 
o velikosti 80 MHz s platností přídělu na dobu 
ne podstatně kratší než 15 let.
Úřad na základě došlých stanovisek a připomí-
nek k navrženým principům připraví do konce 
srpna 2014 konkrétní návrh podmínek výbě-
rového řízení v podobě ucelené dokumentace 
vyhlášení výběrového řízení.

 V Hradci Králové se ve dnech 7. a 8. dubna 
konal 17. ročník konference Internet ve 
státní správě a samosprávě (ISSS 2014). První 
den konference zorganizovala ICT UNIE 
čtvrtý ročník diskusního setkání ICT Summit. 
Úvodního bloku se zúčastnila eurokomisařka 
Neelie Kroes, prezident ICTU Svatoslav Novák 
a digitální šampion ČR Ondřej Felix. Neelie 
Kroes hovořila např. o důležitosti vzniku 
jednotného evropského trhu i dalšího roz-
voje eGovernmentu v členských zemích EU. 
Svatoslav Novák poděkoval eurokomisařce za 
její aktivity v oblasti digitální agendy i osobní 
účast na konferenci a upozornil, že v ČR je 
velmi aktuální mj. nutnost odblokování bariér 
pro budování vysokorychlostních přístupo-
vých sítí nové generace. 
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Širokopásmové připojení  
v Evropské unii k 1. červenci 2013

 Souhrn
Širokopásmové trhy v Evropě jsou roztříštěné. 
Mezi jednotlivými členskými státy jsou značné 
rozdíly v klíčových ukazatelích pro měření 
pokrytí/dostupnosti a využívání pevného 
(Next Generation Access, NGA) a mobilního 
širokopásmového připojení. Totéž lze pozo-
rovat u cen, kvality služeb a dynamiky hospo-
dářské soutěže. Sbližování zemí při využívání 
pevného širokopásmového připojení se sice 
zvyšuje, ale méně rozvinuté segmenty trhu 
(NGA a mobilní) se vyznačují většími rozdíly 
mezi jednotlivými členskými státy.

Využívání pevného širokopásmového připo-
jení (připojení na procento obyvatel) v červenci 
2013 dosáhlo 29,4 %, což odpovídá penetraci 
domácností 76 %. Nejvyšší penetraci mají Dánsko 
(40,4 %), Nizozemí (40,4 %), Francie (37,3 %) 
a Německo (34,6 %), zatímco v Rumunsku 
(18,9 %), Bulharsku (19,2 %), Slovensku (20,1 %) 
a Polsku (20,8 %) byla nejnižší.

Širokopásmová připojení jsou stále rychlejší. 
Připojení nad 30 Mb/s mělo 5,4 ze sta lidí oproti 
3,4 před rokem. Rychlé širokopásmové připojení 

je nejrozšířenější v Belgii (20,7), Nizozemsku 
(15,6) a Litvě (12,7). Superrychlé širokopásmové 
připojení nad 100 Mb/s je v Evropě stále velmi 
výjimečné (1,2 připojení na sto lidí).

Využívání NGA technologií se v průběhu 
posledních dvanácti měsíců prudce zvýšilo 
o 42 %. Jedno ze čtyř připojení bylo v čer-
venci 2013 zajištěno technologií NGA. Většina 
připojení NGA je realizována v Rumunsku, 
Belgii, Bulharsku, Nizozemsku, Švédsku, 
Lotyšsku, Litvě a Portugalsku, zatímco zane-
dbatelné zůstává v Řecku, Chorvatsku, na 
Kypru a v Itálii. 

Tržní podíl „incumbentů“ nadále mírně kle-
sal na 41,8 %. Noví operátoři na trhu zazname-
nali v první polovině roku 2013 nárůst 80,1 % 
ze všech čistých přírůstků. Noví účastníci na 
trhu provozují 77 % NGA připojení.

Počet mobilních uživatelů širokopásmo-
vého připojení vzrostl během dvanácti měsíců 
o 20,7 % a penetrace dosáhla 58 %. Mobilní 
širokopásmové připojení je nejrozšířenější ve 
Finsku, Švédsku a Dánsku, kde je více než 100 
připojení na 100 obyvatel.

Evropská komise zveřejňuje pravidelně od roku 2003 údaje o počtu širokopásmových přípojek v člen-
ských státech. Rozsah sledovaných údajů je upravován v návaznosti na technologický rozvoj tohoto 
dynamického trhu a poslední zpráva zahrnuje i informace o mobilním širokopásmovém připojení, 
rychlosti i maloobchodních cenách. Údaje o širokopásmových přípojkách k 1. červenci 2013 zveřejnila 
Evropská komise dne 25. března 2014 [1].

Zdroj: COCOM broadband report

Obr. 1 
Penetrace pevného 

širokopásmového 
připojení,  

červenec 2013

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

18
,9

19
,2 20

,1

20
,8

21
,3 23

,3

23
,5

23
,6

23
,7 25

,2

25
,2

25
,3

25
,7

25
,8

26
,1

26
,3

26
,6 27

,8 29
,4 30

,6 32
,5

32
,7

33
,3 33
,8

33
,8 34
,6

37
,3

40
,4

40
,4

RO BG SK PL HR IT HU LV PT ES IE EL CY AT CZ SI LT EE EU FI LU SE UK BE MT DE FR NL DK



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 9
informační společnost

 Pevný širokopásmový přístup
V červenci 2013 bylo v EU 29,4 pevných širokopásmových 
přístupů na 100 obyvatel (obr. 1), což odpovídá penetraci 
domácností okolo 76 % (meziroční nárůst 0,7 procentního 
bodu).

Mezi nejlepšími se drží Dánsko (40,4 %), Nizozemí 
(40,4 %), Francie (37,3 %) a Německo (34,6 %), následuje 
Malta (33,8 %), Belgie (33,8 %) a Velká Británie (33,3 %). 
Švédsko (32,7 %), Lucembursko (32,5 %) a Finsko (30,6 %) 
jsou také nad průměrem EU. Na úrovni pod 20 % byly dva 
členské státy (Bulharsko a Rumunsko), následuje Slovensko 
(20,1 %) a Polsko (20,8 %).

Země, kde je vyšší pokrytí standardním pevným široko-
pásmovým připojením (xDSL, CATV, FTTB, WiMAX), mají 
tendenci více využívat širokopásmové připojení. V členských 
státech s velmi vysokým pokrytím stále existují velké rozdíly 
ve využívání širokopásmového připojení. Bariérami, které 
mají vliv na nízké využívání širokopásmového připojení, jsou 
příjmy, ceny, vzdělání a kvalifikace.

  Využívání rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení

Digitální agenda pro Evropu stanoví dva cíle týkající se rych-
lého a superrychlého širokopásmového připojení:
–  rychlé širokopásmové připojení (nad 30 Mb/s) by mělo být 

k dispozici pro všechny domácnosti do roku 2020,
–  50 % domácností by mělo mít superrychlé širokopásmové 

připojení (nad 100 Mb/s) do roku 2020.
Ke konci roku 2012 bylo rychlé širokopásmové připojení 
k dispozici pro 53,8 % domácností, v rozmezí od 14 % v Itálii 

do 99,9 % na Maltě. Aktuální využití zůstává hluboko pod 
pokrytím: v červenci 2013 bylo v EU pouze 5,4 připojení 
na sto obyvatel (obr. 2), což odpovídá odhadované penetraci 
domácností ve výši 14 %. Nicméně rychlé širokopásmové při-
pojení vzrostlo za posledních dvanáct měsíců o 59 %. Téměř 
jedno z pěti pevných širokopásmových připojení bylo nad 
30 Mb/s pro stahování. Superrychlé připojení (nad 100 Mb/s) 
je v EU dosud výjimečné, penetrace (v procentech na popu-
laci) činila 1,2 %.

Rychlé širokopásmové připojení je nejrozšířenější v Belgii, 
Nizozemsku a Litvě. Kabelové připojení DOCSIS 3.0 a VDSL 
hrají významnou roli v Belgii a Nizozemsku, zatímco v Litvě 
převládají technologie FTTB a FTTH. Nejnižší penetraci mají 
tři členské státy (Řecko, Itálie a Kypr) s méně než jedním rych-
lým širokopásmovým připojením na sto lidí.

Korelace mezi vysokorychlostním širokopásmovým při-
pojením a širokopásmovým pokrytím NGA je 57 %. Země 
s vyšším pokrytím/dostupností NGA mívají vyšší využívání 
připojení nad 30 Mb/s, ale stále jsou velké rozdíly mezi jed-
notlivými členskými státy.

V Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Maltě má NGA k dis-
pozici více než 90 % domácností, ale jeho využití se značně 
liší: Belgie má více než 20 připojení na sto lidí, na Maltě méně 
než 5. Itálie, Řecko, Kypr a Slovinsko vykazují obzvláště nízké 
využívání vysokorychlostního širokopásmového připojení 
navzdory skutečnosti, že pokrytí ve Slovinsku a na Kypru je 
nad průměrem EU.

Superrychlé připojení je zanedbatelné ve většině členských 
států (obr. 3). Výjimkou je Švédsko s devíti superychlými při-
pojeními na sto obyvatel. Lotyšsko, Belgie, Rumunsko, Finsko 
a Portugalsko následuje Švédsko s penetrací 3,9–4,9 % připo-
jení nad 100 Mb/s.

Obr. 3  
Penetrace superrychlého 
širokopásmového připojení 
(nad 100 Mb/s), 
červenec 2013

Zdroj: COCOM broadband report

Obr. 2  
Penetrace rychlého 
širokopásmového připojení 
(nad 30 Mb/s), 
červenec 2013
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  Pevné širokopásmové technologie
Ačkoli v prvních šesti měsících roku 2013 podíl xDSL na trhu 
nadále mírně klesal, stále představuje téměř tři čtvrtiny všech 
pevných širokopásmových připojení (obr. 4). Tržní podíl 
xDSL je o 8 procentních bodů nižší než v lednu 2006. CATV 
je druhou nejpoužívanější technologií pevného přístupu v EU 
s podílem 17 % ze všech připojení.

Podíl DSL na trhu se pohybuje mezi 20 % v Bulharsku 
a 100 % v Řecku. Asi v polovině členských států EU je více než 
50 % pevných širokopásmových připojení xDSL.

CATV je stále hlavní konkurent xDSL, a to zejména v měst-
ských oblastech. CATV širokopásmové připojení je k dispozici 
ve všech zemích kromě dvou členských států (Itálie a Řecko). 
CATV je nejvíce rozšířený v Belgii (50 %), na Maltě (48 %), 
v Maďarsku (47 %) a Nizozemí (45 %).

Současně jiné než xDSL a CATV technologie zabezpečují 
většinu připojení v Litvě (72 %), Bulharsku (66 %), Rumunsku 
(63 %) a Lotyšsku (63 %). Ve všech těchto čtyřech členských 
státech je silný podíl technologie na bázi optiky.

Podíl připojení NGA poskytujícího rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení roste. Ve zprávě EU jsou FTTH 
(Fibre To The Home), FTTB (Fibre to The Building), VDSL, 
kabelové připojení DOCSIS 3.0 a další NGA (další technologie 
se stahováním nad 30 Mb/s) považovány za technologie NGA. 
V červenci 2013 bylo v EU 35,5 milionů připojení NGA oproti 
25,2 milionu před rokem. Každé jedno ze čtyř fixních široko-
pásmových přípojení je zajištěno technologií NGA. Kabelové 
připojení DOCSIS 3.0 je zdaleka nejoblíbenější NGA techno-
logií s více než 50 % ze všech NGA připojení. VDSL je druhé 
s 16 %, následuje FTTB s 15 % a FTTH s 9 %.

Mnohem menší pokrok lze pozorovat u VDSL. Ačkoli 
VDSL za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 86 %, předsta-
vují stále jen 5 % všech xDSL připojení. Dostupnost VDSL 
(24,9 % domácností) zdaleka nedosahuje počtu NGA techno-
logie CATV (39,4 %).

Zavádění NGA v jednotlivých členských státech se značně 
liší. Většina pevných širokopásmových připojení zajištěných 
technologií NGA je v osmi členských státech: Rumunsku, Belgii, 
Bulharsku, Nizozemsku, Švédsku, Lotyšsku, Litvě, Portugalsku. 
Ale v Řecku, Chorvatsku, Kypru a Itálii činí méně než 3 %.

  Podíly na trhu pevného širokopásmového připojení
Trhy širokopásmového připojení jsou geograficky roztříš-
těné. Podle mnoha případů může být velký počet domů 
obsloužen pouze jedním poskytovatelem navzdory kon-
kurenci vykázané na národní úrovni. U tržního podílu 
„incumbentů“ v EU je v několika posledních letech pouze 
velmi malá změna (obr. 5). „Incumbenti“ obsluhovali 
41,8 % ze všech pevných širokopásmových připojení, což 
je pouze mírný pokles o 0,9 procentního bodu při meziroč-
ním srovnání.

Meziročně se zvýšil podíl na trhu u nových operátorů, 
kteří se podíleli na růstu trhu v 70–80 %. Tržní podíl „incum-
bentů“ byl nejvyšší v Lucembursku (71 %) a na Kypru (67 %) 
a nejnižší v Bulharsku (23 %), Polsku (26 %) a Rumunsku 
(28 %). Incumbenti získali podíly na trhu v sedmi členských 
státech (Estonsku, Portugalsku, Švédsku, Nizozemsku, Řecku, 
Lotyšsku a Velké Británii), přitom největší růst byl pouze 1,3 
procentního bodu. Noví operátoři získali na trhu více než 2 
procentní body v Chorvatsku, na Slovensku, Kypru, v Irsku, 
Polsku, Slovinsku a Rakousku.

Na trhu xDSL mají „incumbenti“ stále podíl více než 50 % 
(obr. 6), zatímco noví operátoři rostli meziročně jen nepatrně 
(o 0,5 procentního bodu). V Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, 
na Maltě, v Estonsku a Litvě prakticky neexistuje konkurence 
na maloobchodním trhu DSL. Ve všech těchto členských stá-
tech je nicméně silná konkurence v jednotlivých technologi-
ích a podíl DSL na celkovém pevném širokopásmovém připo-
jení je mnohem nižší než průměr EU. Ve Velké Británii, Řecku 
a Francii mají noví operátoři většinu xDSL připojení, násle-
duje Itálie (48 %) a Německo (47%) a drtivá většina xDSL. 
Jejich připojení jsou zřízena na základě plného zpřístupnění 
účastnického vedení (LLU).

V EU činil v červenci 2013 podíl LLU (plné nebo sdílené) 
82,1 % nových xDSL připojení. Došlo k velké migraci směrem 
k plnému LLU z jiných typů přístupu.

U technologií NGA zaostávají „incumbenti“ za novými 
účastníky trhu. Tři ze čtyř NGA připojení jsou v majetku alter-
nativních operátorů. U VDSL mají „incumbenti“ 93 % připo-
jení, což je mnohem vyšší než jejich celkový podíl xDSL na 
trhu (54 %).

  Rychlosti pevného širokopásmového připojení 
Pokud jde o rychlost, téměř dvě ze tří pevných širokopásmo-
vých připojení umožňují rychlost stahování 10 Mb/s a více 
(obr. 7). To je velký pokrok oproti méně než jednomu z deseti 
připojení v lednu 2008. Nicméně Digitální agenda vyzývá 
k rychlému a superrychlému širokopásmovému připojení, 
které je dosud v Evropě výjimkou. V červenci 2013 bylo 
pouze jedno připojení z pěti nad 30 Mb/s a pouze 4,2 % nad 
100 Mb/s. To také ukazuje, že jedno připojení NGA ze čtyř má 
stahování pod 30 Mb/s.

Pouze dva členské státy mají více než 50 % připojení nad 
30 Mb/s (Belgie a Rumunsko), zatímco méně než 10 % v Itálii, 
Řecku, na Kypru, ve Slovinsku a Francii. Nejdále jsou se 
superrychlým připojením (nad 100 Mb/s) Švédsko, Lotyšsko 
a Rumunsko s více než 20 % připojení.

  Maloobchodní ceny pevného širokopásmového připojení
Zpráva porovnává ceny z nejoblíbenějších kategorií pevného 
širokopásmového připojení [2]. Podstatné je porovnání podle 
rychlosti, druhu nabídek a technologie, které jsou nejvíce 
populární v každém členském státě. 

Korelace mezi využíváním pevného širokopásmového 
připojení a relativní cenou přístupu k Internetu je záporná 
(–66 %) Tedy zavedení širokopásmového připojení má 
tendenci být nižší v zemích, kde se náklady na přístup 
k Internetu počítá pro vyšší podíl příjmu. Protože příjem 
je v korelaci s ostatními proměnnými (dovednosti, vzdě-
lávání, digitální povědomí, vlastnictví počítače, atd.), je 
tato korelace nedostatečná k prokázání příčinné souvislosti 
mezi finanční nedostupností širokopásmového připojení 
a jeho využívání.

V Maďarsku a na Kypru jsou náklady na širokopásmové 
připojení vyšší než 5 % z disponibilního příjmu a využití pev-
ného širokopásmového připojení je v těchto zemích relativně 
nízké. Pro srovnání, náklady na širokopásmové připojení 
odpovídají zhruba 1 % z disponibilního příjmu ve Švédsku 
a Nizozemsku, kde je využití pevného širokopásmového při-
pojení poměrně vysoké.
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Obr. 7  
Pevné širokopásmové 
připojení podle rychlosti 
(kategorie podle Digitální 
Agendy), 
červenec 2013
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Zdroj: COCOM broadband report

Obr. 4  
Pevné širokopásmové 
připojení, podíly technologií 
na trhu, 
červenec 2013

Obr. 5  
Podíly pevných 
širokopásmových připojení 
operátorů EU, 
leden 2006 – červenec 2013

Zdroj: COCOM broadband report

Zdroj: COCOM broadband report

Zdroj: COCOM broadband report

Obr. 6  
DSL připojení, podíly 
operátorů (včetně VDSL), 
červenec 2013
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  Využívání mobilního širokopásmového připojení
Mobilní širokopásmové připojení je k dispozici především 
v sítích HSPA, které byly na konci roku 2012 k dispozici v 96,3 % 
(obr. 8). Evropa s pokrytím pouze 26 % (podle Point Topic) zao-
stává v sítích 4G s nasazením technologie LTE. Mobilní široko-
pásmové připojení roste rychleji než pevné, ale růst se v posled-
ních dvou letech zpomalil. Celkový počet aktivních uživatelů 
mobilního vysokorychlostního připojení meziročně vzrostl 
o 20,7 % a penetrace (v procentech na populaci) dosáhla 58 %.

Severské země nadále vedly v používání této technologie 
ve Švédsku, Finsku a Dánsku s penetrací přes 100 %. Na dru-
hou stranu Maďarsko a Rumunsko dosáhly nejnižší penetrace 
s 25 %, resp. 31 %.

Korelace mezi pokrytím mobilním širokopásmovým při-
pojením 4. generace (LTE nebo 4G) a jeho využíváním (obr. 9) 

je střední (+48 %). Země s nejvyšším pokrytím 4G mívají 
nejvyšší využívání. Výjimkou je Portugalsko, které má i přes 
vysoké pokrytí LTE jedno z nejnižších využívání v EU.

Korelace mezi využíváním pevného a mobilního širokopás-
mového připojení je střední (+40 %). Země s poměrně vyso-
kým využíváním pevného širokopásmového připojení mívají 
poměrně vysoké využívání mobilního připojení. Trend vyu-
žívání pevného širokopásmového připojení je nižší v zemích, 
kde je vysoké využívání mobilního připojení i velké pokrytí 
LTE. To může znamenat, že občané v takových zemích pova-
žují 4G připojení jako náhradu pevného připojení.

Relativně velké využívání pevného a mobilního širokopás-
mového připojení je v Dánsku, Velké Británii a Lucembursku. 
Naopak nízké je v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku 
a Portugalsku, kde je pod průměrem EU.

Obr. 8 
Penetrace mobilním 

širokopásmovým 
připojením – všichni 

aktivní uživatelé, 
červenec 2013

Obr. 9 
Pokrytí LTE 

a využívání mobilního 
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  Pokrok ve státní podpoře širokopásmového připojení
Evropská komise schválila v roce 2013 celkem 15 rozhodnutí 
[3] o širokopásmových projektech s veřejnými finančními 
prostředky. Celková částka schválené podpory byla přibližně 
881,5 mil. EUR.

  Závěr
Ke zveřejněné zprávě Evropská komise uvedla podle studií [1], 
[2], [4], [5], že na trhu širokopásmového připojení pro 400 
milionů uživatelů v celé EU prakticky neexistuje žádný jed-
notný vzor ani logika. Rozdílné informace operátorů matou 
spotřebitele a omezují jejich možnost vybrat si podle vlastních 
preferencí. I při zohlednění různé kupní síly v jednotlivých 
zemích mohou být ceny nejběžnějšího širokopásmového při-
pojení v některých členských státech až čtyřikrát vyšší, 66 % 
lidí nezná rychlost svého připojení k Internetu a spotřebitelé 
mají v průměru k dispozici pouze 75 % rychlosti širokopás-
mového připojení oproti tomu, co si platí.

Podle Komise v tomto odvětví stále existuje 28 vnitrostát-
ních trhů i přes několik úspěšných reforem s cílem změnit 
způsob poskytování telekomunikačních služeb v EU. Některé 
rozdíly mezi trhy je možné vysvětlit rozdílnými výchozími 
náklady a příjmy, ale většina jde na vrub přetrvávající fragmen-

taci trhu. Plány Komise na propojený kontinent (Connected 
Continent) tyto problémy podle ní řeší a přinesou spotřebi-
telům více práv a lepší, transparentnější služby. Harmonizace 
pomůže odbourat cenové rozdíly a pro investory připraví na 
jednotném trhu EU příznivější podmínky a umožní schop-
ným operátorům prodávat jejich služby zákazníkům v jiných 
zemích.

David Stádník
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NTT DoCoMo a Ericsson  
plánují zkušební provoz 5G
Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo a přední výrobce v oblasti mobilních sítí společnost Ericsson roz-
šiřují své dlouholeté partnerství v oblastech 2G a 4G o zkušební provoz 5G, jehož zahájení je plánováno na letošní rok. 
Zkušební provoz 5G bude zahrnovat testování radiového kanálu s šířkou pásma až 15 GHz, přičemž přenosová rychlost 
by měla dosahovat až 10 Gb/s.

Operátor NTT DoCoMo pokračujev rozšiřování sítě LTE a s využitím zkušeností uživatelů a nových M2M aplikací se již 
nyní připravuje na přechod na 5G. Technologický posun bude následovat dramatický nárůst počtu mobilních širokopás-
mových připojení. Technologie 5G bude v dlouhodobém horizontu schopna poskytovat neomezený přístup k Internetu 
všem a za všech okolností.

Na základě zkušebního provozu plánují Ericsson a NTT DoCoMo dosáhnout přenosovou rychlost vyšší než 10 Gb/s. 
Seizo Onoe, výkonný viceprezident a technický ředitel NTT DoCoMo k tomu říká: „Systém 5G udává směr, kterým se 
budeme ubírat do roku 2020. Oceňujeme, že technologie 5G podporuje i vznik nových aplikací, což ocení uživatelé i celý prů-
mysl. Těšíme se, že technologie 5G ukáže již ve zkušebním provozu svůj potenciál.“

Společnost Ericsson vyvinula moderní anténní širokopásmové a vysokofrekvenční technologie umožňující kratší časové 
intervaly, i základnové stanice speciálně vyvinuté pro technologii 5G. Ulf Ewaldsson, senior viceprezident a ředitel spo-
lečnosti Ericsson, dodává: „5G bude klíčovým prvkem vývoje společnosti směrem k co největší propojitelnosti. Jsem s vývojem 
nových technologií spokojen. Je to důležitý krok k transformaci průmyslu.“

Kromě nových anténních technologií zahrnuje proces vývoje i technologické oblasti související s širokopásmovou komu-
nikací pomocí rádiových kanálů s šířkou až 15 GHz. Ericsson bude spolupracovat s NTT DoCoMo také na zkušebním 
provozu v exteriérech, konkrétně v japonském městě Yokosuka.
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Směrnice  
o uchovávání údajů

V našem právním řádu směrnici 2006/24/ES 
transponovala novela zákona o elektronických 
komunikacích (který nabyl účinnosti dnem 1. 
května 2005, ale byl do dnešní doby již třicet-
krát novelizován). Kromě toho, podle článku 
13 směrnice, mělo naše právo přijmout další 
nezbytná opatření pro zajištění soudního pře-
zkumu, odpovědnosti a sankcí; úmyslný pří-
stup k údajům uchovávaných v souladu s touto 
směrnicí nebo úmyslné předání takových 
údajů, jež vnitrostátní právo nepovoluje, pod-
léhá sankcím, včetně sankcí trestních a správ-
ních, které měly být podle směrnice „účinné, 
přiměřené a odrazující“. Transpozice směrnice 
2006/24/ES měla zároveň zahájit – leč nezahá-
jila vůbec, spíše věc ignorovala – potřebnou 
a seriózní diskuzi o nutné úrovni zásahu do 
citlivé oblasti základních lidských práv, kterým 
soukromí nesporně je. Uchovávání takových 
komunikačních údajů, týkajících se připojení 
k Internetu, internetové telefonie a internetové 
elektronické pošty, v období kdy se vývoj elek-
tronických komunikací zjevně ubíral cestou 
poskytování služeb (hlasových, obrazových 
a datových) prostřednictvím internetové vrstvy, 
totiž vyvolával již v roce 2006 značné a přede-
vším zcela pochopitelné a oprávněné obavy, zda 
nakonec soukromí jedince nezanikne v přílivu 
moderních a sofistikovaných komunikačních 
technologií, které budou schopny všemožně do 
tohoto soukromí snadno vstupovat[4].

Směrnice 2006/24/ES, kterou se měnila 
směrnice 2002/58/ES, totiž v době přijetí 
vnesla do těchto zásad nové důrazy; na první 
pohled akcentovala otázky, které spadaly do 
třetího pilíře Evropské unie (policejní a jus-
tiční spolupráce v trestních věcech), avšak na 
úkor pilíře prvního, který se opíral o evropské 
komunitární právo. Z tohoto důvodu měla 
význam ustanovení článků 4 (přístup k úda-
jům), 9 (orgán dozoru) a 14 (hodnocení). České 
právo zákonem přijalo opatření k zajištění 
cíle, že údaje uchovávané v souladu se směr-
nicí 2006/24/ES budou poskytovány výhradně 
příslušným orgánům v konkrétních přípa-
dech a v souladu s našimi právními předpisy. 
České zákonodárce čekal nesmírně obtížný 
a zároveň důležitý úkol, aby upravili postupy 
pro získání přístupu k uchovávaným údajům 
v souladu s požadavky nezbytnosti a přiměře-
nosti, a podmínky, jež mají být za tímto účelem 
splněny, to vše s výhradou příslušných usta-
novení práva (tehdejšího) Evropského spole-
čenství nebo mezinárodního práva veřejného, 
zejména Evropské úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod, jak ji interpretuje 
Evropský soud pro lidská práva. 

Článek 15 stanovil lhůtu k transpozici 
směrnice (15. září 2007), ale každý členský stát 
mohl odložit její používání až do 15. března 
2009, pokud jde o uchování komunikačních 
údajů týkajících se připojení k Internetu, 

Když dnem 3. května 2006 nabyla účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze 
dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskyto-
váním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí [1] 
a o změně směrnice 2002/58/ES [2] (dále jen „směrnice 2006/24/ES“ nebo jen „směrnice“), nezdálo, 
se, že by vzbudila větší pozornost, neboť v tomto roce Evropská komise zahájila celkovou revizi předpi-
sového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací EU z roku 2002 a ta byla v kontextu přijaté 
směrnice daleko důležitější a novou směrnici zastínila. V případě nově přijaté směrnice 2006/24/ES, 
která totiž nebyla ani zdaleka transponována, mělo relevanci zejména ustanovení článku 18 směrni-
ce o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES, ve vztahu k článku 25 rámcové směrnice 
[3]. Tento vztah mezi zevrubnou revizí již transponovaných směrnic a nové, dosud netransponované 
směrnice 2006/24/ES (která ale měnila již účinnou, členskými státy EU transponovanou směrnici 
2002/58/ES) dávala ale orgánům Komise a především členským státům EU jedinečnou příležitost, 
aby odpovědně a důsledně posoudily vztah mezi základním právem ochrany soukromí na straně jedné 
a mírou účelnosti využívání provozních a lokalizačních údajů, jakož i souvisejících údajů nezbytných 
k identifikaci účastníka nebo uživatele služeb elektronických komunikací, na straně druhé.
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internetové telefonie a internetové elektronické pošty. Této 
možnosti využilo 16 členských zemí, včetně České republiky. 
Podle článku 15 odst. 3 směrnice České republika toto své 
rozhodnutí uveřejnila formou prohlášení v Úředním věstníku 
EU [5]. Avšak ani tento odklad nesnižoval závažnost nového 
předpisu sekundárního práva Evropského společenství a už 
vůbec nerozptýlil obavy z dopadů uplatňování této směrnice 
na soukromí fyzických osob a integrity a vnitřního fungování 
právnických osob.

  Nález Ústavního soudu
Poté, co byl obsah směrnice 2006/24/ES převzat novelou 
zákona o elektronických komunikacích do českého právního 
řádu, skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
se nespokojila s uzákoněným zásahem do soukromí a obrátila 
se na Ústavní soud. Ten zrušil 31. března 2011 část zákona 
o elektronických komunikacích, která ukládala povinnost 
záznamu a poskytování provozních a lokalizačních dat podle 
směrnice 2006/24/ES. Příslušná právní úprava shromažďování 
a využívání provozních a lokalizačních údajů o telekomuni-
kačním provozu podle § 97 zákona o elektronických komu-
nikacích se na základě návrhu skupiny poslanců stala před-
mětem přezkumu před Ústavním soudem[6]. Navrhovatelé 
zejména namítali, že napadená úprava představuje nepropor-
cionální zásah do základních lidských práv a svobod garanto-
vaných Listinou základních práv a svobod (dále též „Listina“) 
a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 
též „Úmluva“). 

  Rozsudek Soudního dvora EU
Zásadní zásah proti směrnici o uchovávání údajů 
2006/24/ES zaznamenal ale až nyní průlomový rozsudek 
Soudního dvora EU ze dne 8. dubna 2014. Stalo se tak 
na základě postupu High Court (Nejvyšší soud) z Irska 
a Verfassungsgerichtshof (Ústavní soud) z Rakouska, které 
požádaly Soudní dvůr, aby přezkoumal platnost směr-
nice, zejména s ohledem na dvě základní práva zaručená 
Listinou základních práv Evropské unie, a sice na základní 
právo na respektování soukromého života a základní právo 
na ochranu osobních údajů. High Court musí rozhodnout 
ve sporu mezi irskou společností Digital Rights a irskými 
orgány, jehož předmětem je legalita vnitrostátních opat-
ření o uchovávání údajů týkajících se elektronických 
komunikací. Verfassungsgerichtshof rozhoduje o několika 
návrzích ústavněprávní povahy, které podali Kärntner 
Landesregierung (vláda spolkové země Korutansko), M. 
Seitlinger, Ch. Tschohl a 11 128 dalších navrhovatelů. Tyto 
návrhy směřují ke zrušení vnitrostátního předpisu, jímž 
byla směrnice provedena do rakouského práva.

Soudní dvůr konstatoval, že z uchovávaných údajů lze 
mimo jiné zjistit zaprvé, s kým a jakým způsobem daný 
účastník nebo registrovaný uživatel komunikoval, zadruhé 
čas této komunikace a místo, ze kterého probíhala, a zatřetí 
četnost komunikace daného účastníka nebo registrovaného 
uživatele s určitými osobami v určitém období. Tyto údaje 
mohou ve svém celku poskytnout velmi přesné informace 
o soukromí osob, kterých se uchovávané údaje týkají, jakož 
i o každodenních zvyklostech, o místech, kde trvale či pře-
chodně pobývají, o denních či jiných přesunech, o jejich 
aktivitách, společenských vztazích a o společenských kru-

zích, s kterými se stýkají. Hlavním účelem směrnice o ucho-
vávání údajů je harmonizovat předpisy členských států 
o uchovávání některých údajů vytvořených nebo zpracova-
ných poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronic-
kých komunikací nebo veřejných komunikačních sítí. Jejím 
cílem je v této souvislosti zajistit dostupnost těchto údajů 
pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trest-
ných činů, jako například činů souvisejících s organizova-
nou trestnou činností a s terorismem. Směrnice v tomto 
ohledu stanoví, že zmínění poskytovatelé mají povinnost 
uchovávat provozní a lokalizační údaje, jakož i související 
údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo 
uživatele. Neumožňuje ale uchovávání obsahu sdělení ani 
dohledaných informací.

Soudní dvůr má za to, že směrnice tím, že stanoví povin-
nost uchovávat tyto údaje a možnost příslušných vnitro-
státních orgánů k nim přistupovat, zasahuje mimořádně 
závažným způsobem do základních práv na respektování 
soukromého života a na ochranu osobních údajů. Skutečnost, 
že k uchovávání a následnému využití údajů dochází bez 
informování účastníka nebo registrovaného uživatele, 
může navíc v dotyčných osobách vyvolávat dojem, že jejich 
soukromí je pod neustálým dohledem. Uchovávání údajů 
uložené směrnicí nemůže zasáhnout do podstaty základ-
ních práv na respektování soukromého života a na ochranu 
osobních údajů. Směrnice totiž neumožňuje se seznámit 
s obsahem elektronických sdělení jako takovým a stanoví, 
že poskytovatelé služeb a sítí musí dodržovat určité zásady 
ochrany a bezpečnosti údajů. Uchovávání údajů pro účely 
jejich případného předání příslušným vnitrostátním orgá-
nům navíc skutečně odpovídá cíli obecného zájmu, jímž je 
boj proti závažné trestné činnosti a v konečném důsledku 
také veřejná bezpečnost. Soudní dvůr má ovšem za to, že 
unijní zákonodárce překročil přijetím směrnice o uchová-
vání údajů hranice vymezené požadavkem na dodržování 
zásady proporcionality.

Rozsudkem ze dne 8. dubna 2014 prohlásil Soudní dvůr 
směrnici za neplatnou. Vzhledem k tomu, že neomezil časové 
účinky svého rozsudku, je prohlášení Soudního dvora neplat-
nosti účinné ode dne, kdy směrnice vstoupila v platnost, tj. od 
15. března 2006.

Právní úprava uchovávání údajů se po tomto rozsudku 
Soudního dvora bude nadále řídit směrnicí Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. čer-
vence 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně sou-
kromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích) [7]. Konkrétně 
podle článku 15 – Použití některých ustanovení směrnice 
95/46/ES [8], která vyžaduje, aby členské státy zajistily 
práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů, a zejména jejich právo na soukromí, 
aby bylo možno zajistit volný pohyb osobních údajů v EU, 
členské státy mohou přijmout legislativní opatření, kte-
rými omezí rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, 
článku 6, čl. 8 odst. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 této citované směr-
nice 2002/58/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/136/ES [9]. Pokud toto omezení představuje 
v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné 
opatření pro zajištění národní bezpečnosti (tj. bezpečnosti 
státu), obrany, veřejné bezpečnosti a pro prevenci, vyšetřo-
vání, odhalování a stíhání trestných činů nebo neoprávně-
ného použití elektronického komunikačního systému, jak 
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je uvedeno v čl. 13 odst. 1 směrnice 95/64/ES. Členské státy 
mohou kromě jiného přijmout právní opatření umožňující 
zadržení údajů na omezenou dobu na základě důvodů uve-
dených v tomto odstavci. Veškerá opatření uvedená v tomto 
odstavci musí být v souladu s obecnými zásadami práva 
Společenství, včetně zásad uvedených v čl. 6 odst. 1 a 2 
Smlouvy o založení Evropské unie.

Za tohoto stavu – jak vyplynulo z prohlášení zástupců 
státní správy (při výroční konferenci České asociace elektro-
nických komunikací v Praze dne 23. dubna 2014) – Česká 
republika nebude měnit nic na současné právní úpravě, 
právě s odvoláním na znění článku 15 odst. 1 směrnice 
2002/58/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/136/ES. Je potom na našich zákonodárcích, aby 
se v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU z 8. dubna 
2014 a také s ohledem na mínění odborné i laické veřejnosti 
zabývalo znovu otázkou, zda uchovávání komunikačních 
údajů, v období, kdy se vývoj elektronických komunikací 
zjevně ubírá cestou poskytování služeb (hlasových, obra-
zových a datových) prostřednictvím internetové vrstvy 
a nových technologických platforem, nevyvolá značné a pře-
devším zcela pochopitelné a oprávněné obavy, zda nakonec 
soukromí jedince nezaniká v přílivu moderních a sofistiko-
vaných komunikačních technologií, které budou schopny 
všemožně do tohoto soukromí snadno vstupovat… To se 
však velkým obloukem vracíme do období jara 2006, kdy 
spatřilo světlo světa evropským Soudním dvorem právě zru-
šená směrnice o uchovávání údajů a kdy se EU měla zabývat, 
ale nezabývala, předností ochrany soukromí jednotlivce před 
nepřiměřenými zásahy do něho prostřednictvím nejmoder-
nějších forem informačních a komunikačních technologií.

Zdeněk Vaníček
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Konferenci zahájil šéfredaktor časopisu 
Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš (obr. 1), 
který všechny přivítal: „Rád bych vás uvítal 
jménem předsedy Českého telekomunikačního 
úřadu Jaromíra Nováka, který se dnes ráno 
omluvil, nemůže se osobně zúčastnit, nicméně 
pověřil mě, abych toto shromáždění jeho jménem 
pozdravil a ujistil vás, že Český telekomunikační 
úřad bude otázkám frekvenčního spektra věno-
vat náležitou pozornost.“

  Strategie udržitelného rozvoje
Člen Rady ČTÚ RNDr. Pavel Dvořák se zabý-
val strategií udržitelnosti rozvoje digitální TV 

zemské (DTT) platformy. DTT je v ČR pro 
občany klíčovou platformou pro bezplatný pří-
jem televizního vysílání, o čemž svědčí i prů-
zkum, podle kterého ji na hlavním televizoru 
využívá 46 % občanů a celkově pak 59,4 % 
občanů. Využívání DTT v rámci EU ukazuje 
obr. 2. Udržitelný rozvoj je nutným procesem 
zlepšování kvality a rozmanitosti televizního 
vysílání i jeho dostupnosti pro celou populaci. 
Zachování tohoto rozvoje je tedy nesporně jed-
ním z politicky významných cílů.

Budoucnost DTT bude přinášet nové 
výzvy jako zavádění nového vysílacího stan-
dardu DVB-T2, nové přijímače s rozlišení 
4K/UHDTV, efektivnější kódování v podobě 

Kam se ubírá  
zemské digitální vysílání

Počátkem dubna se po delší době uskutečnila konference Milníky digitální televize, pořádaná vyda-
vatelství Sdělovací technika, která pravidelně informovala o dění v době přechodu na zemské digi-
tální vysílání. V roce 2012 byl úspěšně dokončen přechod na zemské digitální TV vysílání a nastala 
analogová tma, čímž skončila jedna etapa tohoto dlouhodobého procesu. Pochopitelně zájem o toto 
téma na nějaký čas poněkud ochabl, ovšem to neznamená, že se nic nedělo. Celoplošné multiplexy se 
postupně naplnily atraktivními programy, začalo se vysílat v HD rozlišení, zaznamenali jsme nástup 
hybridní televize, testují se služby placené televize a na dveře klepe rozlišení 4K, to vše vytváří tlak na 
další přenosovou kapacitu. Odpovědí je připravit se na zavádění vysílací platformy DVB-T2, jak toho 
dosáhnout, co je k tomu potřeba, co to přinese, kdy tomu dojde, na to vše se snažila konference Milníky 
digitální televize odpovědět. Hlavní témata zahrnovaly udržitelný rozvoj zemské platformy, možnosti 
zavádění DVB-T2, UHDTV, HbbTV a využití kmitočtového pásma UHF a digitální dividendy 2.

Obr. 1  
Šéfredaktor časopisu 
Sdělovací technika 
RNDr. Petr Beneš
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HEVC (H.265), nové stanice, placenou TV, mobilní TV, 
HbbTV apod. Jaké inovace však přinesou divákům skuteč-
nou přidanou hodnotu? V tomto ohledu se zatím nejslibněji 
jeví DVB-T2, HEVC a UHDTV. Zavádění nových technologií 
však přináší nejen výhody, ale i určité problémy. Například 
absence dostupných přijímačů, nutnost obměnit TV při-
jímače, nejistota rušení LTE a DVB-T/T2, omezení regio-
nalizace či absence kmitočtů pro jednoduchý přechod, jako 
v případě přechodu z ATV na DTV. Jako hlavní kroky pro 
další rozvoj DTT zdůraznil Pavel Dvořák potřebu veřejné dis-
kuse s odbornou veřejností, nutnost politického rozhodnutí 
o budoucnosti DTT, vytvoření strategie udržitelného rozvoje 
DTT, trvalé testy kompatibility sítí LTE a DVB-T/T2 a moni-
torování interakce LTE a DTT a aktualizaci D-Booku.

„Jakékoliv přidělení kmitočtů se musí odehrát podle zákona. To 
znamená podle ZEKu a příslušných podzákonných norem. V této 
chvíli podle plánu o přidělení kmitočtového spektra nemůže ČTÚ 
vydat žádný příděl. Pro budoucí sítě DVB-T2 jsou rezervovány, 
pokud se nemýlím, dvě nebo tři sady kmitočtů. Ty se musí najít 
po změně plánu využití rádiového spektra. Mohou být posléze 
přiděleny. Přiděleny znamená aukce, výběrové řízení nebo jiný 
postup, který bude garantován v zákoně. Jinak to prostě nejde.“

  Budoucnost z pohledu nových technologií
Marcel Procházka ze společnosti České Radiokomunikace ve 
své prezentaci varoval před snížením dostupného kmitočto-
vého spektra, což by způsobilo nižší konkurenceschopnost 
a postupnou destrukci zemské platformy. Více než 55 % oby-
vatel ČR by tak mohlo být ohroženo ztrátou významné části 
televizních služeb, protože za jakýkoliv TV příjem by se platilo. 
Kromě toho zájem o zemskou platformu spíše roste, než aby 
klesal, jak uvádějí některé pro internetové analýzy. Důvodem 
je zejména atraktivní volně dostupná programová nabídka, 
celoplošné pokrytí a snadný příjem.

„Když se podíváme na ostatní platformy, které jsou v České 
republice v porovnání s terestrickou platformou menší, tak 
všechny tyto platformy už v HD většinu svých programů vysílají. 
To znamená, že terestrická platforma je ve velké nevýhodě, pro-
tože většinové populaci není schopna doručit obsah ve vysokém 
rozlišení.“

V souvislosti s využitím televize je třeba uvést na pravou 
míru některé mýty televizního vysílání. Na televizi se už nikdo 
nedívá, vše je na Internetu. Skutečností ovšem je, že zatímco 
v roce 2009 byla denní sledovanost 3:50, v roce 2014 to je již 
4:13. Pro zajímavost na Internetu denně strávíme asi 2:30 
(2012). IPTV brzy nahradí zemský příjem. V současné době 
využívá IPTV v ČR asi 5 % domácností (start O2TV v roce 
2006). LTE nahradí sítě DVB-T. Pro pokrytí DVB-T 99,9 % 
postačuje 27 vysílačů, na pokrytí LTE 99 % by bylo potřeba asi 
5 000 základnových stanic eNodeB.

Nové požadavky vysílatelů již nelze uspokojovat ani zavádět 
nové služby protože přenosová kapacita multiplexů je vyčer-
pána. Odpovědí je přechod na novou vysílací platformu DVB-
T2 a zavedení kompresního kódování HEVC. Obr. 3 ukazuje 
porovnání přenosových možností DVB-T/T2. Technologické 
inovace v oblasti zemského vysílání tedy otevírají prostor pro 
zcela nové TV služby, ale bez kmitočtového spektra to nepů-
jde. Pro samotný přechod bude také velmi důležitá délka 
souběhu stávajících sítí DVB-T a nových DVB-T2. Na jedné 
straně musí být z pohledu diváků dostatečně dlouhý, aby měli 
čas na nákup nových TV přijímačů a set-top boxů. Na straně 
druhé z pohledu provozovatelů vysílání dostatečně krátký, 
protože náklady na souběžné vysílání budou enormní.

„Není možné dva stávající multiplexy, které přímo provo-
zujeme přepnout během jednoho dne na DVB-T2. To by 60 % 
diváků přišlo o TV signál. Abychom mohli přejít, potřebujeme 
spektrum na vytvoření přechodových multiplexů. Musíme zabez-
pečit souběh, musíme najít financování tohoto souběžného vysí-
lání a potom můžeme zahájit vysílání v DVB-T2.“

  Nástup rozlišení UHD
Ing. Ivo Ferkl z České televize předestřel možnosti zavádění 
standardu Ultra HD (UHD), který bude podle expertů zavá-
děn během následujících pěti let a bude hlavním trendem po 
dalších 15 let. Díky nástupu kompresního kódování HEVC, 
možnosti upscalingu (z 1080p HD) a cenově dostupným tele-
vizím s rozlišením 4K se očekává, že rok 2014 bude prvním 
rokem televize ve 4K. Co je tedy UHD a 4K? UHD je televizní 
formát s rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů, 4K je filmový formát 
(náhrada 35mm filmu) s rozlišením 4 096 × 2 160 pixelů. Obr. 4 

konference

Obr. 2  Postavení DTT v EU Obr. 3  Porovnání přenosových možností DVB-T a DVB-T2 
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ukazuje porovnání 4K vzhledem k ostatním formátům rozli-
šení. Pro rychlý rozvoj UHD je také důležité, že jeden kanál 
UHD s kompresí HEVC zabere přibližně stejnou datovou 
kapacitu jako HD kanál s kompresí MPEG-2. 

Zavádění UHD by mělo probíhat ve třech fázích: první 
v letech 2014–2016 s rozlišení 2160p/50 Hz (UHD-1), druhá 
v letech 2017–2019 s rozlišení 2160p/100 Hz (UHD-2) a třetí 
od roku 2020 s rozlišením 4320p/100 Hz (8K). Měřítkem kva-
lity rozlišení UHD/4K však není jen počet pixelů, ale také vyšší 
dynamický rozsah (HDR), rozšířený barevný gamut a vyšší 
snímková frekvence (HFR). Výsledkem je vyšší subjektivní 
obrazová kvalita, lepší kontrast a větší hloubka ostrosti navozu-
jící dojem efektu 3D. Pro zavádění programů v UHD/4K bude 
potřeba přejít na DVB-T2. V ČR testy DVB-T2 již probíhají 
a testy UHD1, tj. 2160p se snímkovou frekvencí 50 Hz, v kom-
presním formátu HEVC jsou plánovány na podzim 2014.

  Tematické televize a DVB-T2
Lukáš Hnilička z Óčko TV se věnoval přechodu na DVB-T2 
z pohledu tematické televize. Snahou je nalézt nějakou novou 
cestu, jak přinést televizním divákům více obsahu přes tele-
vizní platformu, ne přes Internet. Ideální kombinací se jeví 
hybridní televize tak, aby doplňkové služby byly součástí jed-
noho kanálu a bylo možné integrovat služby, které dnes para-
lelně duplikují vysílání. Hlavní slovo by měl mít divák a jeho 
interakce. Diváci by měli dostávat to, co si sami vyžádají, niko-
liv to, co by se jim mohlo líbit nebo co by mohli chtít.

Druhou důležitou věcí jsou náklady na DVB-T, které 
u tematických stanic v současné době tvoří až 70 % fixních 
nákladů. Není to pouze o tom přejít na DVB-T2, ale rovněž 
nalézt i nějakou obchodní cestu, aby tematické kanály, jejichž 
sledovanost se pohybuje od 1,5 %, byly schopné nějakým 
způsobem dál fungovat a rozvíjet se. Zavádění DVB-T2 dává 
obecně smysl jen v případě, že vytvoří tlak na trh (ne ope-
rátora), aby podmínky byly příznivější pro rozvoj televizních 
stanic. Příkladem je možnost současného přechodu na kom-
presní formát HEVC, což by přineslo určité úspory.

  Ultra HD od objektivu až do obývacího pokoje
Ing. Pavel Škabrout a Martin Huba ze společnosti Sony spo-
lečně prezentovali nabídku spotřební i profesionální elektro-

niky s možností 4K. Sony jako technologická firma, která má 
přesah i do zábavního průmyslu, se snaží neustále atakovat 
limity, aby poskytovala zážitky a zábavu na maximální úrovni. 
V souvislosti s nástupem 4K proto klade velký důraz na vývoj 
kamer pro filmovou produkci, protože nejdříve je třeba při-
pravit obsah. Nicméně v nabídce jsou zařízení pro celý pře-
nosový řetězec od záznamu a zpracování přes distribuci až po 
projekci. První testy živého vysílání ve 4K proběhly v loňském 
roce ve Wimbledonu, na Roland Garros a na vybraných fot-
balových přenosech v Německu a Turecku. Ovšem 4K není 
zaměřeno jenom na sport, velký přínos nabízí pro celou řadu 
aplikací jako módní přehlídky, záznamy z divadel či hudební 
koncerty. Pro letošní rok bude nejvýznamnějším testem finá-
lové utkání z Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii plus ještě 
další dvě vybraná utkání.

Ve spotřebním sektoru přišla na trh první kamera Sony 
s možností záznamu ve s rozlišením 4K (F65) již v roce 2011, 
později pak následovali domácí kina, televizory, projektory 
i fotoaparáty. První televizor s 4K přišel na trh v roce 2012 
a letos má Sony v nabídce již 30 % televizorů, které umož-
ňují 4K a všechny již mají implementován kodek pro DVB-
T2. Kromě toho zhruba od poloviny letošního roku budou 
v dispozici televize s rozlišením 4K a kompresním kódováním 
HEVC. Významnou novinkou je také cena, protože zatímco 
loni se prodávaly televize se 4K od 150 tisíc Kč, letos to bude 
od 50 tisíc Kč.

  Digitální dividenda 2
Ing. Čeněk Pavelka, CSc. z Českého metrologického institutu 
vysvětloval některé body Návrhu „Strategie správy spektra“, 
kterou vypracoval a zveřejnil ČTÚ v prosinci 2013, a která 
v komunitě zemského TV vysílání vzbudila velké emoce. To se 
týkalo zejména budoucího využití pásma 694–790 MHz, které 
je v současné době přiděleno pro televizní vysílání. V části věno-
vané mobilní službě se uvádí: „Zpřístupnění pásma pro budoucí 
zavádění sítí IMT je dlouhodobým cílem České republiky v sou-
ladu s evropskými harmonizačními záměry.“ V části věnované 
televizi se uvádí: „Z hlediska střednědobého vývoje je v souladu 
s politikou Digitální Česko je třeba zajistit kontinuitu terestrického 
vysílání v rozsahu, kterým bylo digitální terestrické vysílání zave-
deno, tj. s garantováním doby platnosti přídělů, a současně opti-
malizací využití spektra v pásmu 470–790 MHz dosáhnout jeho 

Obr. 4  Porovnání formátů rozlišení
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úspory a současně jeho dalšího využití pro přístupové sítě (pásmo 
700 MHz). Splnění tohoto cíle dosáhnout při současném zajištění 
rozvoje zemského vysílání přechodem na druhou generaci vysíla-
cích technologií.“ V připomínkové řízení vznesli vážné výhrady 
všichni provozovatelé vysílání i mobilní operátoři, nicméně 
další verze Strategie zatím nebyla zveřejněna.

Pokud jde dlouhodobou strategii správy spektra pro TV 
vysílání, tu v současné době nelze odpovědně stanovit, protože 
zatím chybí: harmonizační záměry EU a politické rozhodnutí 
o migraci na DVB-T2 a případném využití digitální dividendy 
2 (DD2). O ničem zatím nebylo rozhodnuto. Nejdříve musí 
proběhnout migrace z DVB-T na DVB-T2 a až poté lze uvažo-
vat o možném využití DD2 a reální termín pro takové úvahy 
je nejdříve v roce 2025. Rozhodující bude řešení v rámci EU, 
ovšem podobně jako v případě WRC-2015 to bude spíše for-
mou doporučení.

  Budoucnost zemského TV vysílání
V závěrečné přednášce Ing. Petr Zeman z Českého telekomu-
nikačního úřadu ozřejmil globální hledisko, evropský přístup 
ke správě spektra a současnost a výhledy zemského TV vysí-
lání. Jelikož ekonomický a společenský rozvoj směřuje k budo-
vání informační spolenosti založené na znalostní ekonomice, je 
nezbytný široce dostupný přístup k Internetu, přičemž rádiové 
spektrum nabízí současně mobilitu. Hlavní evropská rozhod-
nutí s dopadem na rádiové spektrum zahrnují: přijetí Digitální 
Agendy pro Evropu (DAE) stanovující dosažení limitů interne-
tové konektivity domácností v roce 2020 (30 Mb/s, 100 Mb/s) 
a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření více-
letého programu rádiového spektra, jehož součástí je mj. zajiš-
tění úhrnného objemu 1 200 MHz rádiového spektra pro vyso-
korychlostní ECS (aktuální stav v ČR je 990 MHz). Regulační 
rámec správy spektra v ČR ukazuje obr. 5.

Zemské TV vysílání má v současné době k dispozici velmi 
úspěšnou digitální technologii DVB-T a možnost migrace na 

pokročilejší DVB-T2. Provozovatelé vysílání mají nyní k dis-
pozici určitý časový prostor k uskutečnění této migrace, pro-
tože v ČR zatím není formulován politický ani věcný záměr 
administrativně rozhodnout o uvolnění pásma 700 MHz 
v blízkém horizontu. Do budoucna však bude muset zemské 
TV vysílání své postavení vždy adekvátně obhajovat, protože 
distribuce TV obsahu má více možností. DVB-T je provo-
zováno v nejhodnotnější části spektra, pro mobilní komuni-
kace optimální, a to způsobem, který není efektivní z hlediska 
využití spektra, jakkoliv je plně opodstatněný k dosažení co 
nejnižších nákladů. Na druhé straně televize si distribuci 
programů prostřednictvím zemské platformy v pásmu UHF 
obhájí především plněním své sociální role, optimalizací sítí 
včetně použití vyspělejší technologie a akceptováním koexis-
tence s dalšími službami a technologiemi (WSD).

Jelikož se vyskytly zprávy, že ČR má vyhrazeno pro digitální 
televizní vysílání 224 MHz, zatímco zbytek Evropy 320 MHz, 
požádali jsme se Ing. Zemana o vysvětlení. 

„V rámci rozsáhlého dotazníku, který přišel začátkem roku 
2012 z Bruselu, bylo například třeba formulovat odpovědi 
na otázky: Které sítě u vás běží? Jakou vidíte potřebu spektra 
pro budoucnost? Považujete spektrum o šířce pásma 224 MHz 
za vyhovující? Naše odpověď byla: V tomto směru nebyly ještě 
vydány žádné analýzy, podle současného stavu ano. V té době 
běžely v ČR čtyři multiplexy a nebyly v této souvislosti vydány 
žádné oficiální analýzy, proto si ČR také neřekla o další kmitočty. 
Musíme se však nyní bavit o tom, v jakém výhledu může dojít 
k uvolnění pásma 700 MHz.“

  Panelová diskuse
Konference byla zakončena panelovou diskusí, kterou 
moderoval RNDr. Petr Beneš a účastnili (obr. 6) se jí Ing.
Čeněk Pavelka, CSc. (ČMI), RNDr. Radim Pařízek (Digital 
Broadcasting), Ing. Petr Zeman (ČTÚ), PhDr. Pavel Dvořák, 
CSc. (ČTÚ), Marcel Procházka (České Radiokomunikace) 

Obr. 5  Regulační rámec správy spektra v ČR
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Ing. Pavel Hanuš (ČT), Lukáš Hnilička (Óčko TV), Ing. Josef 
Uher (TV Nova). Ing. Pavel Škabrout (Sony Europě), Ing. 
Pavel Šalanda (Rohde&Schwarz Praha) a Petr Formánek 
(PragueDigital TV). V následující části vybíráme z odpovědí 
Ing. Pavla Hanuše z České televize (obr. 7).

Obr. 7  Ing. Pavel Hanuš

Jak se díváte na budoucnost zemské televize?
Já jsem zvyklý. První digitalizace na začátku vypadala podobně, 
tak předpokládám, že se nemůže nic změnit. Já z toho mám 
pár závěrů. První závěr je, že je to politické rozhodování. To 
je rozhodnutí bez kompetence, bez zodpovědnosti o věcech, 
kterým nerozumím. A myslím, že takových rozhodnutí je 
moc a v digitalizaci jich byla taky řada. Druhá věc je, že to 
nemá vůbec manažerský rozměr – realizační, protože tako-
vou metodou, o které se tady hovoří, to nelze realizovat. Na 
jedné straně Evropská unie definuje veřejný zájem. Nechme 
stranou všechna ta hesla o znalostní ekonomice a takové věci. 
Podívejme se, jaké je využití Internetu. To je 90 procent zábava, 
vzdělání se tam prakticky nevyskytuje. Takže o to vůbec nejde. 
Jde o obchody ve velkých korporacích. A z manažerského 
rozhodování na jedné straně Evropská unie, potažmo zřejmě 
česká vláda, udělá politické rozhodnutí, čili definuje veřejný 

zájem, který říká, opustíte toto spektrum, ale tržní metodou. 
Je to normální? Není. Veřejné rozhodnutí o opuštění spektra 
je politické rozhodnutí, musí následovat politická opatření 
a o žádném trhu tam nemůže být ani řeči. Tam žádný trh 
není. Kdo zaplatí ten dlouho, dlouho, dlouhotrvající souběh, 
až přesvědčíme 99 procent lidí, že chtějí 4K. Když víme, že je 
to nereálné. Takže z mého pohledu, se to dříve nebo později 
dostane na praktickou rovinu. Všechna politická rozhodnutí 
narazí v nějakém momentě na realitu. A když na ni narazí, tak 
politici znejistí, a přijde čas přijít s nějakým rozumným řeše-
ním, které se dá zrealizovat.

Na jak dlouho to odhadujete? 
No to teď ještě nevím, protože tady nejsme dohodnuti ani 
na základních atributech procesu. Jak se má kdo chovat, kdo 
má mít jakou roli, co v té roli může dělat. Myslím, že jsme se 
v podstatě všichni shodli na jedné věci. Pojďme pracovat na 
strategii udržitelného rozvoje terestrického televizního vysílání, 
potažmo na strategii televizního vysílání v České republice. To 
je myslím věc, na které se shodneme, a pod tím už nejsou zatím 
žádné další odrážky. Takže taková strategie je rozumná. Když 
budou všichni chtít a nebudeme se extrémně hádat, tak se dá 
udělat během dvou let. No pak už záleží na tom, co v ní bude. 

Pozitivní je, že se o tom mluví. Druhá věc, která je zásadní, 
abychom se rychle dopracovali k základním věcem, je shoda 
na tom, že přecházíme na DVB-T2. Shodneme se na nějakém 
horizontu, shodneme se na nějakém základním postupu a ten 
postup musí obsahovat veřejný zájem, ekonomiku a technická 
hlediska. Tyto body bychom se měli pokusit dát dohromady 
relativně rychle, protože momentální stav je takový, že pro 
všechny z nás je problematické vůbec nějakým způsobem 
projektovat v krátkodobém horizontu rozvoj z hlediska vysí-
lání. My jsme teď vše víceméně zablokovali, protože nevíme, 
v jakém časovém horizontu se vlastně pohybujeme. Tady létají 
různé termíny 2015, 2016, 2020, 2024. 

A k tomu potřebujeme? 
Za prvé jasně definovat problematiku a mít politické rozhod-
nutí. A politické rozhodnutí je přechod na DVB-T2. A pak 
realizační strategie. 

Obr. 6  Účastníci panelové diskuse
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Každý máme nějakou roli, každý něco můžeme. Český tele-
komunikační úřad skutečně nemůže stanovit mediální poli-
tiku ani nemůže stanovit, jakým způsobem se bude rozvíjet 
televizní vysílání na území České republiky. To skutečně nejde. 
Na druhou stranu to, že to iniciujeme my je vcelku logické, 
protože máme ve svých dokumentech jednu takovou drob-
nost, a to je univerzalita služby. V minulosti to bylo vcelku 
jednoduché, protože nebylo víc platforem, bylo analogové 
vysílání a kabelová televize. Ale veřejnoprávní televize má 
poskytovat univerzální službu, univerzální dostupnou službu 
na všech dostupných distribučních platformách. A pro Českou 
televizi to v této chvíli samozřejmě není zanedbatelný náklad, 
všechny ty platformy, které obsluhujeme. Takže pro nás je 
zajímavé, jakým způsobem se bude vyvíjet platforma, která je 
národní, která je lokalizována na území tohoto státu, a která 
zároveň představuje v této chvíli největší náklad. Proto je asi 
logické, že se snažíme vyvolat nějakou diskusi o tom, jak to 
vlastně má do budoucna vypadat. 

Jak se díváte na souběžné vysílání?
Já vím, že přechod mezi DVB-T a DVB-T2 není souměři-
telný s přechodem analog-digital, to bylo trošku něco jiného. 
Nicméně základní mechanismy chování diváků zůstávají 
stejné. Všichni ti, co budou mít tendenci si to vyzkoušet nebo 
koupit, tak patří do skupiny zhruba 7 procent lidí. Jestli jsem 
někoho přecenil, že takový není tak se omlouvám, ale jde o 7 
procent lidí, kteří si to půjdou koupit. Pod určitým tlakem 
toho, že zařízení jsou na trhu a mohli by si to zkusit, když 
už si kupují novou televizi, přejde – odhaduji něco okolo 60 

procent lidí, to je spontánní přechod. Takže jsme někde na 67 
procentech. Pak máme 30 procent lidí, 30 procent voličů, kteří 
prostě nepřejdou do toho momentu, dokud někdo neřekne 
DVB-T 15. tohoto měsíce končí.

Neříkám, že máme připravovat technický plán přechodu – 
TPP, byť to jako TPP vypadá. Ale někde musí být napsáno, 
řečeno slovy Microsoftu, že k nějakému termínu přestane být 
DVB-T podporováno. Tomu se prostě nevyhneme. Protože 
jinak těch 30 procent nepřejde a my jim nemůžete udělat 
„televizní tmu“. Mimochodem Česká televize to vůbec udě-
lat nemůže. Já jenom upozorňuji, že legislativa České televize 
by neumožňovala přechod analog-digital, kdyby nebyl TPP, 
který představoval zákonnou normu, na jejímž základě Česká 
televize vypínala analogové vysílání. V zákoně o České tele-
vizi nenajdete nikde nic, co by nám umožnilo vypnout DVB-T 
a přejít na DVB-T2. Můžeme cokoliv startovat, můžeme vysí-
lat na dalších 50 typech distribučních platforem, ale žádnou 
z nich nemůžeme posléze vypnout.

Konference se konala v sídle České televize na Kavčích 
horách a zúčastnilo se jí přes 90 účastníků z řad odborné 
veřejnosti, kteří zahrnovali zástupce státních organizací, 
představitele veřejnoprávní i komerční televize, provozo-
vatele sítí, výrobce síťové infrastruktury, poskytovatele slu-
žeb i nezávislé odborníky, včetně zahraničních hostů ze 
Slovenska a Německa. Hlavním partnerem konference byla 
společnost České Radiokomunikace, partnery společnosti 
Rohde&Schwarz a Mautilus Software Solutions. Mediálními 
partnery server Parabola. cz a portál DigitálníTelevize.cz.

Jaroslav Hrstka

O2 pokrývá Česko nejrychlejším mobilním přístupem k Internetu
Mobilní operátor O2 pokračuje s pokrýváním České republiky nejrychlejšími mobilními sítěmi. Do druhého pololetí 
roku 2014 se výrazně rozšíří pokrytí 4G LTE v Praze a v Brně, na přelomu roku pak budou obě největší česká města 
pokryta téměř celá, a to včetně svého okolí.
Do konce roku se rychlý mobilní přístup k Internetu od O2 dostane také do dalších regionů České republiky. „Naše Chytrá síť 
pokrývá Českou republiku nejmodernějšími technologiemi,“ říká Tomáš Zetek, ředitel produktů a služeb O2. „Na vybraných místech 
posilujeme naši 3G síť na standard HSPA+, který podporuje rychlost stahování až 42 Mb/s. A síť 4G LTE od O2 již nyní nabízí rychlost 
stahování až 75 Mb/s – s tím, že v určitých lokalitách síť dále posílíme tak, aby bylo možné stahování rychlostí až 110 Mb/s.“
V tomto roce plánuje O2 pokrýt vysokorychlostním přístupem k Internetu celkem 90 % obyvatel Česka. Této šíře pokrytí 
lze dosáhnout díky dohodě o sdílení sítí, na jejímž základě budou zákazníci O2 na západě republiky využívat k připojení 
vysílače operátora T-Mobile. Oba operátoři přitom budou využívat svou vlastní síťovou infrastrukturu a udrží si zcela 
nezávislou obchodní strategii. I nadále si tedy budou konkurovat v kvalitě a nabídce služeb i v rychlosti sítě.
Nejrychlejší mobilní internet 4G LTE je i nadále součástí všech tarifů pro mobilní připojení od O2, neplatí se za něj tedy 
nic navíc. Aby mohli zákazníci využívat nové technologie naplno, od 1. 5. se zvyšuje ve všech datových tarifech rychlost 
připojení (tabulka 1). Zvýšení rychlosti se vztahuje na tarify určené pro mobilní telefony i pro tablety a notebooky a týká 
se jak zákazníků z řad domácností, tak podnikatelů a firem.
Pro využití služeb sítě 4G LTE je potřeba používat zařízení a SIM kartu, která 4G LTE podporuje. Zda zrovna vaše 
zařízení LTE podporuje a jaký typ karty používáte, to lze ověřit vyťukáním kódu *444*# a jeho odesláním jako běžného 
hovoru. Případnou výměnu karty zařídí zdarma na kterékoli prodejně O2, firemním zákazníkům tuto výměnu zpro-
středkuje jejich obchodní zástupce. Více o nejrychlejším mobilním internetu 4G LTE naleznete na www.o2.cz/lte.

Tarif FUP Stahování dat Odesílání dat

Internet v mobilu+ S 200 MB 20 Mb/s 10 Mb/s

Mobilní internet M Internet v mobilu+ M 1,5 GB 42 Mb/s 21 Mb/s

Mobilní internet L Internet v mobilu+ L 3 GB 42 Mb/s 21 Mb/s

Mobilní internet XL Internet v mobilu+ XL 10 GB 110 Mb/s 55 Mb/s

Tabulka 1  Nově nabízené tarify
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  6 část: Úvod do liberalizace hlasových 
služeb a nová identita SPT TELECOM 

Domácí telekomunikační trh rostl a současně 
se měnila struktura zákaznické poptávky. Podle 
analýz měl trh komunikačních služeb vzrůst 
z 60 mld. Kč v roce 1998 na 150 mld. Kč v roce 
2003. Klasickou telefonii již začaly nahrazo-
vat mobilní služby. Z údajů, které zpracoval 
EuroTel, vycházel předpoklad mohutného růstu 
celého trhu mobilních služeb z objemu 20 mld. 
Kč v roce 2008 na 70 mld. Kč v roce 2003. Začíná 
soupeření o klíčového zákazníka

1998  Na trhu byl patrný trend růstu poptávky 
po datových službách a službách velko-
prodeje a indikátory naznačovaly, že trh 
datových služeb a Internetu se bude ročně 
zvyšovat v příštích pěti létech o 20–25%, 
což se později stalo skutečností. Zároveň 
vycházel předpoklad mohutného růstu 
celého trhu mobilních služeb z objemu 
20 mld. Kč v roce 2008 na 70 mld. Kč 
v roce 2003.

1998  Na bázi systémových prostředků IT bylo 
v SPT TELECOM spuštěno automatizo-
vané zřizování hlasových služeb, zave-
dena aplikace pro poruchovou službu 
a vytvořena řada registrů jako nutného 
předpokladu pro automatizaci stěžejních 
procesů.

1998  V 1. čtvrtletí zahájil SPT TELECOM 
zavádění zákaznických služeb na úrovni 
mezinárodních standardů na bázi sys-
témů Business proces reingeneering 
(BPR, SAP). V květnu byl schválen rámec 
architektury koncepčního řešení kom-
plexu systému provozních podpor OSS 
a péče o zákazníka (CC & B).

1998  Mezitranzitní a mezinárodní provoz 
byl plně převeden do digitální sítě. 
V červnu byly zrušeny analogové tran-

zitní ústředny (TUA) České Budějovice, 
Olomouc, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec 
Králové. Ve 3. čtvrtletí 1998 byly zrušeny 
TUA Ústí nad Labem a Liberec a ve 4. 
čtvrtletí 1998 byla zrušena TUA Zlín. 
Z celkového počtu 3 077 analogových 
místních ústředen provozovaných v roce 
1993 bylo na konci  června 1998 zrušeno 
1 872 ústředen.

1998  Po osmnácti letech nepřetržitého pro-
vozu byl ukončen provoz hlavního uzlu 
analogové sítě ČR – mezinárodní a tran-
zitní ústředny AKE 132 v Ústřední tele-
komunikační budově Praze.

1998  V rámci nové tarifní politiky byly s účin-
ností od 1. dubna 1998 zvýšeny ceny 
u sedmi regulovaných telekomunikač-
ních služeb průměrně o 1,9 %.

1998  Rostoucí počet poskytovatelů interne-
tových služeb již vyžadoval vytváření 
rámce jejich působnosti. V květnu 1998 
bylo aktivními poskytovateli interneto-
vých služeb založeno zájmové sdružení 
právnických osob CZ.NIC, mezi jehož 
hlavní činnosti patří provozování regis-
tru doménových jmen .cz a ENUM.

1998  Měsíc květen byl úvodem k nástupu 
internetových služeb v bankovnictví. 4. 
května 1998 začala Expandia Banka jako 
první z tehdejších českých bank nabízet 
internetové bankovnictví.

1998  V polovině listopadu kulminovaly akce 
hnutí „Internet proti monopolu“, inici-
ované především poskytovateli interne-
tových služeb. Výsledkem bylo stažení 
původního návrhu obchodních podmí-
nek pro tzv. vytáčené připojení k inter-
netu a následné zavedení speciálního 
tarifu Internet 99 v lednu 1999.

1998  Společnost KPN přikoupila v prosinci 
1998 na volném trhu dalších 6,5 % akcií 
společnosti a sama tak vlastnila již 51% 

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice
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podíl v TelSource. Konsorcium TelSource nyní kont-
rolovalo 33,5 % akcií, což představovalo tzv. blokační 
minoritu. 

1998  Úspěšně proběhlo rozštěpení akcií v poměru 1:10 a akcie 
SPT TELECOM, a.s. byly uvedeny na londýnskou burzu 
(LSE) ve formě globálních depozitních certifikátů GDR. 
Cena akcií SPT TELECOM, a.s. kotovaných na trhu 
BCPP vzrostla během roku o 23 % a tržní kapitalizace 
společnosti činila 148 mld. Kč.

1998  Počet hlavních telefonních stanic se na konci roku 1998 
zvýšil na 3 734 000 a 64 % všech hlavních telefonních 
stanic bylo obsluhováno digitálními ústřednami. Přesto 
počet čekatelů na zřízení telefonní stanice představo-
val na konci roku 1998 číslo 141 000. Dosažená hustota 
činila 36 telefonních stanic na 100 obyvatel

1998  Výstavba páteřních optických sítí a síťových prvků 
vytvořila potřebné transportní platformy pro různé typy 
sítí (SDH, ATM a v přípravě i pro IP). V přenosové síti 
bylo v provozu celkem 22 000 km optických kabelů. 

1998  Signál GSM v pásmu 900 MHz sítě EuroTelu 
a RadioMobilu v síti Paegas pokrýval na konci roku 
shodně 96 % obyvatel ČR. V mobilních sítích GSM bylo 
registrováno celkem 960 tisíc uživatelů.

1998  Výnosy SPT Telecom vzrostly na 45,9 mld. Kč (meziročně 
o 15 %). Investiční prostředky určené pro investiční čin-
nost byly navýšeny na 33 mld. Kč. V roce 1998 vytvořil 
SPT Telecom čistý zisk 6,1 mld. Kč. Hospodářský výsledek 
EBITDA vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 21 %. 
Snížením počtu zaměstnanců na 21 815 se snížily osobní 
náklady o 9 %.

1999 Úvod do liberalizace hlasových služeb 
1999  Vláda ČR schválila koncepční dokument „Národní tele-

komunikační politika“, v níž stanovila cíle a další postup 
po ukončení exkluzivity SPT TELECOM na trhu hlaso-
vých služeb po roce 2000. NTP stanovila podmínky pro 
nový regulační rámec zadáním tvorby nového teleko-
munikačního zákona.

1999  V květnu 1999 byla provozovateli pevných sítí založena 
Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních 
sítí (APVTS) jako platforma pro sjednocení řešení pro 
liberalizaci telekomunikačního trhu. Při založení sdru-
žovala šest nejvýznamnějších telekomunikačních ope-
rátorů působících na českém telekomunikačním trhu. 
Předsedou APVTS se stal Ing. Svatoslav Novák.

1999  Dne 31. května schválila vláda první záměry a cíle v kon-
cepčním dokumentu „Národní informační politika“, 
které označovaly celkem osm priorit v oblastech infor-
matizace státní správy, informační gramotnosti a elek-
tronického obchodu.

1999  V polovině roku 1998 uvedl RadioMobil na trh  produkt 
Paegas Internet Call s nabídkou služby mezinárodních 
hovorů na bázi IP za bezkonkurenční ceny. Ministerstvo 
stížnosti zamítlo a ČTÚ v červenci 1999 poskytování 
této služby cestou generálního pověření povolilo. Změna 
pravidel tak znamenala ztrátu exkluzivity SPT Telecom 
na trhu hlasových služeb a umožnila vstup konku-
rence na trh mezinárodních služeb s téměř dvouletým 
předstihem.

1999  V dubnu 1999 byla zrušena služba rozhlasu po drátě. 
Stalo se tak po 45 letech provozu této sítě v České repub-
lice. Vyčíslené náklady na likvidaci rozvodných vedení 

na území celé republiky byly enormní, a proto likvidace 
probíhala postupně.

1999  18. června 1999 se konala valná hromada SPT Telecom, 
která provedla ve vedení společnosti zásadní personální 
změny a ustavila nový pětičlenný Provozní výbor. Ke 
změnám došlo i v dozorčí radě. Generálním ředitelem 
byl zvolen RNDr. Přemysl Klíma.

1999  Na základě výběrového řízení se Český Mobil (ČM) stal 
8. října 1999 třetím provozovatelem mobilní sítě GSM 
v ČR. Konsorcium ČM bylo sestaveno ze společnosti 
TIW (Telesystem International Wireless Inc.) s 51 % 
akcií a IPB s vlastnictvím 49 % akcií. Konsorcium získalo 
licenci na provozování sítě 8. listopadu 1999.

1999  V probíhajícím pilotním projektu byly v síti SPT 
Telecom zavedeny nové služby virtuální privátní sítě 
(VPN), služby placené volaným zákazníkem (zelená 
linka), informační služby (Premium Rate) a předplacené 
karty (Prepaid Card). Plný sortiment nabídky těchto slu-
žeb byl zařazen do plánu na rok 2000.

1999  EuroTel jako první uvedl v mobilní síti do provozu službu 
pro přístup na Internet WAP (Wireless Application 
Protocol) a Mobile Internet, umožňující rychlost pře-
nosu do 14,4 kb/s. Novinkou bylo rovněž technické 
opatření pro příjem signálu v nejfrekventovanějších sta-
nicích pražského metra.

1999  V mediální oblasti se na politické scéně na úrovni opatr-
ných úvah poprvé objevila problematika zavádění digi-
tálního televizního vysílání, zatímco na odborné úrovni 
již byly formáty vysílání standardizovány. Odborníci 
naplnili Dohodu Chester 97, která stanovila kritéria pro 
přeplánování kmitočtů pro přechod na digitální vysílání. 
Následně na Regionální radiokomunikační konferenci 
ITU došlo ke změně původního kmitočtového plánu 
(Stockholm 61).

1999  Na konci roku byl v mezitranzitní síti SPT TELECOM 
dosažen cílový stav osmi tranzitních ústředen, pro 
zvýšení provozní bezpečnosti provozu vzájemně 
zálohovaných.

1999  V provozu bylo celkem 3,83 milionů hlavních telefon-
ních stanic, z toho na digitální ústředny bylo připojeno 
téměř 77 % hlavních telefonních stanic. Z přibližně 
3 000 místních analogových ústředen provozovaných na 
počátku digitalizace jich bylo do konce roku 1999 zru-
šeno 2 800.

1999  Prodej služeb sítě euroISDN se meziročně zvýšil o více 
než 200 % a dosáhl na konci roku 60 tisíc kanálů. 
V mezinárodním provozu bylo možné využívat datové 
služby již se 32 zeměmi.

1999  S přechodem na rok 2000 panovala nejistota ohledně 
změny z „jedničkové“ tisícovky na nový letopočet 
v informačních systémech. Rozsáhlý projekt zahájený 
v SPT v květnu 1999 vyžadoval revize, resp. softwarové 
úpravy více než 300 systémů. Vlastní přechod do nového 
století proběhl ve společnosti bez jediného problému.

1999  SPT Telecom navýšil celkové výnosy o 13 % na 51,9 mld. 
Kč. Poměr EBITDA k celkovým provozním výnosům 
činil 50 % (v roce 1998 48 %). Do rozvoje infrastruk-
tury bylo investováno 18,1 mld. Kč. Počet zaměstnanců 
se na konci roku 1999 snížil z počtu 21 815 v roce 1998 
na 20 115. Konsolidované výnosy dceřiné společnosti 
EuroTel vzrostly o 44 % při zvýšení zákaznické základny 
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o 82 %. Počet zákazníků EuroTelu překročil hranici jed-
noho milionu.

Rok 2000: Strategický partner ČESKÉHO TELECOMU, a.s. řeší budoucnost 
2000  Ve třetí pracovní verzi byl schválen zákon č. 151/2000 

Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů s účin-
ností od 1. července 2000, pouhého půl roku před stano-
veným otevřením telekomunikačního trhu.

2000  Dnem nabytí účinnosti zákona byl zřízen Český teleko-
munikační úřad jako samostatný správní úřad pro výkon 
státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. 
Prvním předsedou nezávislého regulátora byl na základě 
výběrového řízení jmenován Ing. David Stádník. Jedním 
z prvních stěžejních úkolů ČTÚ bylo stanovení nových 
licenčních podmínek pro podnikání na liberalizovaném 
telekomunikačním trhu.

2000  Liberalizace trhu byla oficiálně zahájena v lednu 2000, 
nový zákon o telekomunikacích však posunul termíny 
spuštění stěžejních služeb liberalizace – volby operátora 
na červenec 2002 a přenositelnosti čísel až do ledna 2003.

2000  Od 1. ledna SPT Telecom změnil název své společnosti 
na ČESKÝ TELECOM, a.s. Spolu s novým jménem 
byla také prezentována nová obchodní značka „ČESKÝ 
TELECOM“ představující přeměnu na zákaznicky 
zaměřenou společnost s orientací na výsledky.

2000  Český Mobil v lednu 2000 uzavřel dohodu s ČESKÝM 
TELECOMEM o vzájemném propojení a 1. března 
2000 zahájil komerční provoz v síti pod názvem Oskar 
v pásmu 1 800 MHz. Současně představil předplacenou 
kartu k mobilním službám pod názvem Oskarta.

2000  Poskytování služby GSM v pásmu 1 800 MHz bylo 
umožněno i stávajícím provozovatelům GSM, společ-
nostem EuroTel Praha, spol. s r.o. a RadioMobil a. s., 
dodatky k Pověření. EuroTel začal využívat nový GSM 
kmitočtový úsek 2× 8 MHz v pásmu 1 800 MHz od 8. 
července 2000 a následně z pásem GSM 900 a GSM 1 800 
vytvořil jednu duální síť.

2000  Od června 2000 byla v pilotním projektu ČESKÉHO 
TELECOMU testována technologie sítě pro nové datové 
služby pod označením ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) včetně balíčků aplikací pro přístup 
k Internetu.

2000  V pololetí zahájil ČESKÝ TELECOM výstavbu tech-
nologií pro vysokorychlostní sítě ATM a IP s možností 
konvergence hlasových a datových služeb. Síť již byla 
připravena pro agregaci provozu ADSL z přístupových 
bodů DSLAM (DSL Access Multiplexor) do IP/MPLS 
sítě.

2000  Bylo zahájeno využívání sítě ATM pro transport profe-
sionálních služeb Video/MPEG/DVB-T a jako kontri-
buční síť TV společností pro živé přenosy z terénu do 
studií v reálném čase a rovněž pro účely distribuce sig-
nálu ze studií České televize do TV vysílačů.

2000  V roce 2000 síť Oskar již pokrývala 98 % obyvatel-
stva ČR, zatím však se směrováním svého provozu do 
sítí ostatních mobilních operátorů tranzitem přes síť 
ČESKÉHO TELECOMU.

2000  Počet zákazníků EuroTelu překročil hranici dvou mili-
onů. zákazníků. Ke konci roku 2000 registroval EuroTel 
2 170 000 zákazníků, což bylo 51 % z celkového trhu 
mobilních telefonů.

2000  Mobilní data v sítích GSM se konečně odpoutala od 
základní rychlosti 9,6 kb/s. EuroTel uvedl v létě 2000 
na trh služby technologii HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) s komutací okruhů (a s nabídkou zůstal 
u nás jediný), která umožnila přenášet data rychlostí 
30–40 kb/s, srovnatelně s vytáčeným připojením v pevné 
síti.

2000  V říjnu spustil EuroTel ve své síti technologii GPRS 
(General Packet Radio Service). Tehdy však bylo obtížné 
najít pro tuto službu přenosu dat vhodně fungující tele-
fon. Paegas představil GPRS až v srpnu 2001.

2000  V pevné síti ČESKÉHO TELECOMU bylo registro-
váno 3 851 621 hlavních telefonních stanic, tedy 37 HTS 
na 100 obyvatel (85,72 % HTS připojeno na digitální 
ústředny). Na konci roku 2000 bylo evidováno více než 
26 000 přípojek euroISDN, 86 tisíc kanálů ISDN a 14 303 
pronajatých okruhů. Veřejnosti sloužilo 30 180 veřejných 
telefonních automatů.

2000  Konsolidované výnosy ČESKÉHO TELECOMU se zvýšily 
o 10 % na 57,2 mld. Kč. Hospodářský výsledek EBITDA 
se zvýšil o 4 %, marže EBITDA  dosáhla hodnoty 47 %. 
Investiční náklady v roce 2000 činily 16 927 tis. Kč. Čistý 
zisk se mírně zvýšil na 6,356 mld. Kč. Ke konci roku 2000 
měl ČESKÝ TELECOM 17 322 zaměstnanců (–14 %). 
EuroTel dosáhl výnos v objemu 27,197 mld. Kč. Ukazatel 
EBITDA vykazoval hodnotu 10,2 mld. Kč a čistý zisk činil 
4,801 mld. Kč. EuroTel evidoval stav 2 121 zaměstnanců.

2000  Počet uživatelů Internetu se v roce 2000 v ČR pohyboval 
mezi 800 000 a 850 000, což odpovídalo penetraci 8 % 
populace. Vybavení počítači se v České republice odha-
dovalo na 10 %.

2000  Pokračovalo snižování cen hlasových služeb. 
Mezinárodní služby byly v průměru zlevněny o 15 %. 
Rovněž ceny trvalého připojení INTERNET OnLine 
byly sníženy o 15 %. U datové služby euroISDN byly sní-
ženy ceny za jejich používání o 50 %.

2000  V srpnu 2000 strategický partner oznámil, že o získání 
majority v ČESKÉM TELECOMU v plánovaném pro-
cesu prodeje nejméně 51 % státního podílu nemá zájem. 
Dne 31. prosince 2000 TelSource strategické partnerství 
a aktivní účast na řízení společnosti ukončil. 

Jan Vašátko
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