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úvodní slovo

Vážení čtenáři a přátelé telekomunikací,
Toto vydání časopisu TELEKOMUNIKACE má dva významné aspekty. Za prvé se jedná o poslední tištěné, papírové 
vydání v historii tohoto periodika. Za druhé se jedná o odborné speciální vydání k velmi aktuální tématice, kterým je 
Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Oba aspekty jsou propojeny jako 
spojité nádoby. Jen díky elektronické komunikaci je možné přejít na vydávání časopisu v digitální podobě. 

Pokud bude možné mít v každé domácnosti či kanceláři v ČR kvalitní připojení k Internetu s rychlostí 30 Mb/s 
a vyšší, jaký to bude mít dopad na život lidí? Na jejich zábavu, na jejich vzdělávání, na jejich práci, na jejich zdraví, 
na jejich osobní bezpečnost, atd.? Existuje mnoho článků, studií nebo i filmů, které to naznačují, ale já si myslím, že 
přínos pro lidi bude velmi významný až revoluční. Tím vůbec nechci podceňovat jiné infrastruktury, jako je voda či 
kanalizace. Ale nechejme se překvapit… 

V první řadě je třeba to udělat! Naplnit plány a záměry, které vlády této země navrhly a schválily. Opětovně nastar-
tovat budování podzemních sítí elektronických komunikací, které se z  různých důvodů významně zkomplikovaly. 
Pokud k  tomu ještě bude existovat finanční podpora ze zdrojů operačních programů pro ekonomicky slabé regi-
ony, tak to jen prospěje celoplošnému dobudování moderní telekomunikační infrastruktury. Věřím tomu, že se pak 
již přirozeným způsobem budou rozvíjet aplikace a služby, které budou lidem pomáhat v již zmíněných oblastech. 
Samozřejmě to bude chtít vůli a ochotu politiků a zákonodárců přizpůsobit legislativu novým procesům a inovacím. 
Týká se to zejména zdravotnictví, školství, veřejné správy, v neposlední řadě i možnosti volit přes Internet. Je pravda, 
že o problematice státu vs. elektronické služby (eGovernment) píši v úvodnících tohoto časopisu již několik let a stále 
úřady obíhají lidé a ne data. Přesto stále věřím, že se toho konečně jednou dočkáme. Není to jen věcí vlád, které se 
u nás mění na můj vkus dosti často. Je to věcí i našeho ICT sektoru. Ten musí stále a viditelně prokazovat, že produkty 
a  inovace v  informatice a  telekomunikacích jsou výhodné a efektivní. ICT firmy musí věnovat část svých zisků na 
tuto osvětu a propagaci. Sdružení působící v ICT mohou k tomu významně přispět. Jsem stále hrdý na to, že se nám 
v období před vstupem do Evropské unie podařilo na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí 
(APVTS) vypracovat průmyslové standardy, které umožnily liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR. Byla to meto-
dika propojování pevných sítí, předvolba a volba jiného operátora, přenositelnost telefonních čísel, kolokace, LRIC 
pro mobilní sítě, zpřístupnění účastnických vedení. Úspěch těchto standardů byl podmíněn pozitivním a aktivním 
přístupem regulátora – Českého telekomunikačního úřadu. Proto se znovu pouštíme do podobné práce, nyní však 
na půdě ICT UNIE a za účasti dalších asociací, které se účelově sdružili do platformy „Sektorová komise pro roz-
voj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (APKT, CACC, ČAT, ISP Alliance). Naší snahou je společně 
navrhnout takové standardy výstavby přístupových sítí, které umožní nejen dodržení technologické a  strukturální 
úrovně, ale také aby byly splněný požadavky pro přijetí dotací, což je zejména sdílení těchto sítí více operátory. Věřím, 
že tím pomůžeme nejen všem provozovatelům, kteří se do výstavby pustí, ale hlavně, že pomůžeme zpracovatelům 
Národního plánu rozvoje vysokorychlostních sítí el. komunikací a odpovědnému Ministerstvu průmyslu a obchodu 
za státní politiku Digitální Česko.

Přeji vám vše dobré v novém roce 2015!

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák   

vydavatel časopisu



Vážení čtenáři,
tištěná verze časopisu Telekomunikace & ICT po více než 50 letech 
vydávání končí. Časopis bude vycházet pouze v elektronické podobě 
ve formátu PDF a najdete ho na adrese:

www.casopis-telekomunikace.cz
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Speciál

Slovo předsedy Českého 
telekomunikačního úřadu 
Jaromíra Nováka

Služby elektronických komunikací a zejména služby vysoko-
rychlostního přístupu k Internetu jsou v civilizovaném světě 
považovány za služby základní, bez kterých si normální fun-
gování už nedokážeme představit. Bez kterých není možné 
efektivně realizovat žádné podnikatelské záměry, ani zvy-
šovat kvalitu života v  moderním prostředí. Jako uživatelé 
chceme, aby byly všudypřítomné a umožnily nám komuni-
kovat, čerpat informace i třeba nakupovat takřka kdekoliv si 
vzpomeneme – bez ohledu na koncové zařízení, které použí-
váme – z počítače, tabletu, mobilu.

V  průběžném hodnocení plnění úkolů vyplývajících 
z  národní strategie Digitální Česko 2.0 Český telekomuni-
kační úřad vychází jako jeden z mála, který své úkoly zdárně 
zrealizoval. Konkrétně jsou to příprava a  předložení vládě 
Strategie správy spektra, aktualizace národního D-Booku 
a doporučení pro řízení datového provozu.

ČTÚ však není jediným, na němž úspěch v  naplňování 
cílů digitální agendy záleží. Důsledkem toho, že se tato pro-
blematika dotýká celé řady resortů, je potřeba dostatečně 
účinné koordinace, které se, jak bohužel musím konstatovat, 
ne vždy podařilo efektivně dosáhnout.

V současné době se finalizují práce na podmínkách mož-
ného čerpání finančních prostředků z EU fondů na splnění 
jednoho z cílů digitální agendy – k sítím umožňujícím pří-
stup k  Internetu o rychlosti alespoň 30 Mb/s. Jsem rád, že 
tyto práce probíhají na půdorysu pracovní skupiny, ve které 
se účastní nejen zástupci státní správy, ale také podnikatelů. 
Ideálním cílem by měla být nejen shoda na výsledném mate-
riálu, ale také jeho provázanost s  jinými aktivitami státu, 
nejen na poli budoucí kohezní politiky České republiky (viz 
např. vznikající Akční plán rozvoje inteligentních doprav-
ních systémů v ČR do roku 2020), ale také v oblasti nove-
lizace stavebních předpisů v oblasti výstavby sítí elektronic-
kých komunikací.

Obávám se, že v této oblasti je Česká republika doposud 
nepolíbená a bylo by smutné, kdyby potenciální přínos EU 
prostředků byl nesmyslně plýtván v  současném neefektiv-
ním, administrativně a  finančně vyčerpávajícím systému 
výstavby infrastruktury. I toto je oblast, kde Česká republika 
by měla mít svého „digitálního šampiona“. Pragmaticky si 
myslím, že je již jedno, zda bude z „exekutivy“ nebo zda se 
rekrutuje z řad zákonodárců.

Na základě dokumentu „Digitální Česko 2“, který také 
revidoval úkoly z původní verze a upřesňoval kompetence, 
se Český telekomunikační úřad stal spolugestorem návrhu 
realizace registru pasivní infrastruktury. Hlavním gestorem 
podle dnes již zastaralé a hlavně nevyužívané státní politiky 
zůstává MPO, které se již v  roce 2012 pokusilo projednat 

první teze k registru. Připomínky ke konzultačnímu doku-
mentu byly zaslány z  mnoha zájmových uskupení, stejně 
jako z  řad veřejné správy. Veřejným projednáním návrhu 
MPO přípravné aktivity ukončilo. Připomínky však nebyly 
dále využity a  Český telekomunikační úřad se po těžkém 
rozhodování a po nepsané dohodě s Ministerstvem průmy-
slu a obchodu rozhodl převzít neformálně gestorství a začal 
dělat konkrétní kroky pro vybudování registru pasivní 
infrastruktury.

V  současné době byla realizována první etapa projektu 
studie registru pasivní infrastruktury. Prvotní komplexní 
analýza obsahu a  vazeb registru pasivní infrastruktury je 
nutný krok pro následnou realizaci vlastního registru. Tento 
registr bude konkrétní nástroj s  jasnými přínosy – výrazně 
se budou redukovat náklady na výstavbu vysokorychlost-
ních sítí elektronických komunikací sdílením kapacit, dojde 
k  minimalizaci zemních prací a  zvýší se efektivita využití 
nových sítí NGA při snížení provozních nákladů. Operátoři 
dostanou možnost vytvořit si vlastní strategii výstavby síťové 
infrastruktury. V neposlední řadě zde bude existovat korek-
tor pro právě vznikající dotační politiku v oblasti elektronic-
kých komunikací.

Registr pasivní infrastruktury a  jeho principy musí být 
v souladu se vznikající GeoInfoStrategií v gesci Ministerstva 
vnitra. Ta předpokládá, že registr pasivní infrastruktury 
bude nedílnou součástí národní infrastruktury pro prosto-
rové informace, a že by se mohl stát základem komplexního, 
postupně budovaného Registru technické infrastruktury. V 
další etapě by se registr měl stát samostatnou komponentou 
eGovernmentu, která bude vybudována tak, že v rámci dal-
šího rozvoje přejde na princip referenčních dat editovaných 
svým editačním AISem (stejně jako základní registry). 

Osobně bych si přál, aby se po letech přešlapování na 
místě podařilo v roce 2015 realizovat nutné kroky pro niko-
liv pouze papírový upgrade našeho státu směrem k znalostní 
digitální společnosti.

Náš úřad také věnoval a v  současné době nadále věnuje 
nemalou pozornost tématu zprůhlednění fungování státní 
správy a  podpory projektu Open Data. Naším společným 
cílem je rychlá, transparentní, levná a  hlavně uživatelsky 
přívětivá státní správa a já věřím, že projekt Open Data má 
potenciál přiblížit nás tomuto ideálu. 

Český trh si zaslouží co nejvyšší míru konkurence 
a  stabilní investiční prostředí a  z  toho vyplývající kvalitní 
a moderní služby za dostupnou cenu a budu rád, když stát 
prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu sehraje 
v tomto směru nezastupitelnou roli.
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Digitální agenda pro Evropu a budování 
nezbytné infrastruktury – legislativní rámec

 Digitální agenda pro Evropu 
Digitální agendu pro Evropu Evropská komise 
představila v roce 2010. Cílem je co nejlépe vyu-
žívat informační a  komunikační technologie 
(ICT) a urychlit tak hospodářské oživení a polo-
žit základy udržitelné digitální budoucnosti. 
Tento akční plán navrhuje odstranění překážek, 
aby mohl být v  maximální možné míře využit 
potenciál ICT a na základě dlouhodobých inves-
tic minimalizovat potenciální problémy. Agenda 
nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti:
1. vytvoření jednotného digitálního trhu,
2.  zlepšení rámcových podmínek pro interope-

rabilitu mezi výrobky a službami v oblasti ICT,
3.  posílení důvěry v Internet a jeho bezpečnost,
4.  záruka poskytování výrazně rychlejšího inter-

netového připojení,
5.  podpora investic do výzkumu a vývoje zvýšení 

digitální gramotnosti, dovedností a začlenění,
6.  zavádění ICT k  řešení společenských úkolů 

jako jsou změna klimatu,
7.  zvyšující se náklady na zdravotní péči a stár-

noucí populace.
Evropa je stále nesourodou směsicí vnitrostát-
ních on-line trhů, a Evropané tak nemohou vyu-
žívat výhod jednotného digitálního trhu. Jedním 
z  opatření k  dosažení jednotného digitálního 
trhu je přístup k  rychlému a  superrychlému 
přístupu k Internetu. K tomu, aby hospodářství 
spolehlivě rostlo a  vytvářela se pracovní místa 
a aby občané měli přístup k informacím a služ-
bám podle svého výběru, potřebujeme velmi 
rychlý přístup k Internetu za konkurenční ceny. 
Digitální agendy pro Evropu stanoví, že do roku 

2020 mají mít všichni Evropané přístup k výrazně 
rychlejšímu přístupu k Internetu (nad 30 Mb/s) 
a  nejméně polovina evropských domácností 
by měla mít internetové připojení rychlejší než 
100 Mb/s. K  dosažení těchto ambiciózních cílů 
je nezbytné vytvořit ucelenou politiku, založe-
nou na spojení různých technologií a zaměřenou 
na dva souběžné cíle – na jedné straně zaručit 
univerzální širokopásmové pokrytí (kombinací 
pevného a  bezdrátového připojení) se stále 
se zvyšující rychlostí přístupu k  Internetu až 
na 30 Mb/s  a  více a  na straně druhé se zasadit 
o  zavedení a  využívání přístupových sítí příští 
generace na velké části území EU, které umožní 
superrychlé internetové připojení nad 100 Mb/s. 
Bez silného veřejného zásahu je zde riziko, že 
výsledek nebude optimální a  rychlé široko-
pásmové sítě budou koncentrovány v  několika 
málo oblastech s výraznými vstupními náklady 
a  vysokými cenami. Politika společného rámce 
EU a  členských zemí pro splnění cílů strategie 
Evropa 2020 by měly především snížit náklady 
na zavádění širokopásmového připojení v celém 
území EU, zajistit řádné plánování a koordinaci 
a snížení administrativní zátěže. 

Bezdrátové (pozemní a  satelitní) širokopás-
mové připojení může hrát klíčovou roli pro 
zajištění pokrytí všech oblastí, včetně oblastí 
odlehlých a venkovských. Stěžejním problémem 
pro rozvoj bezdrátových širokopásmových sítí 
je dnes přístup k  rádiovému spektru. Evropská 
politika spektra by v  budoucnosti měla zvýšit 
efektivnost správy rádiového spektra a  maxi-
malizovat výhody pro spotřebitele a  průmysl. 

Původní dokument Digitální Česko, státní politika v elektronických komunikacích, připravený Mini-
sterstvem průmyslu a  obchodu, schválila vláda usnesením č. 50 ze dne 19. ledna 2011. Dokument 
především zhodnotil tehdejší stav dostupnosti a rozvoje vybraných oblastí elektronických komunikací 
s největším potenciálem růstu v České republice. Dále navrhnul potřebné nástroje pro splnění reálných 
cílů vedoucích ke snížení digitální propasti mezi městy a venkovem v rozvoji infrastruktury pro vy-
sokorychlostní přístup k Internetu. V důsledku dynamického vývoje v oblasti rozvoje služeb digitální 
ekonomiky byla zpracována aktualizace této státní politiky – Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální 
ekonomice [1]. Česká vláda stanovila v rámci projektu „Digitální Česko 2“ úkoly směřující k rozvoji 
vysokorychlostních sítí nové generace NGA (přístupové sítě nové generace). Důraz je kladen zejmé-
na na připojení 50% domácností rychlostí 100 Mb/s  a  dosažení prakticky plošného pokrytí (100 % 
domácností) rychlostí 30 Mb/s v roce 2020. Uvedené cíle, pokud jde o penetraci a rychlosti připojení 
domácností, vycházejí z pětileté strategie Digitální agenda pro Evropu [2].
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Důležitou roli hraje rovněž vydání doporučení k podpoře inves-
tic do konkurenceschopných přístupových sítí příští generace 
prostřednictvím jasných a účinných regulačních opatření.

V prosinci 2012 představila Evropská komise přepracované 
priority Digitální agendy pro Evropu pro léta 2013 a  2014. 
Priority vycházejí z přezkumu celé strategie a cílem má být další 
posílení digitálního hospodářství, které podle údajů Komise 
roste sedmkrát rychleji než jiná odvětví, ale stále se vyskytuje 
mnoho překážek. U  těchto priorit uvádí Komise mj. potřebu 
začít od samotného budování infrastruktury, která by zajistila 
spolehlivé připojení, právními předpisy pro ochranu spotřebi-
telů nebo autorských práv i stanovením podmínek pro on-line 
platby a přepravu zboží. 

 Projekt propojené Evropy
V  rámci nového Projektu propojené Evropy (Connecting 
Europe Facility, CEF) [3], jejímž cílem je více sjednotit infra-
strukturu a služby, mělo být na sedmileté období přiděleno 9,2 
miliardy eur na investice do rychlých a velmi rychlých široko-
pásmových sítí a celoevropských digitálních služeb. Nakonec po 
více než roce od prvního ohlášení schválil Evropský parlament 
finanční podporu pro Digitální agendu pro Evropu miliardu 
eur. Peníze by měly být využity na budování infrastruktury 
potřebné pro zavedení technologií elektronické totožnosti, elek-
tronického zadávání veřejných zakázek, elektronických zdravot-
ních záznamů, digitální knihovny Europeana, portálu e-justice 
a služeb v celní oblasti. Na přístupu k rychlému a spolehlivému 
internetovému připojení závisí rozvoj inovací a  technologií, 
jako jsou „cloud computing“, „smart cities“, e-government nebo 
e-health a dalších. Přibližně 15 % z celkového schváleného roz-
počtu je určeno přímo na podporu budování rychlého přístupu 
k  Internetu. S  ohledem na významně sníženou částku oproti 
původnímu návrhu se Komise zaměří na podporu usnadnění 
samotné výstavby sítí zjednodušením pravidel pro stavby 
sítí elektronických komunikací. Zbývající prostředky půjdou 
zejména na projekty spojené s  elektronickou občankou (eID), 
otevřená data, elektronické podpisy, digitální účetnictví aj. 
Důsledkem snížení alokovaných prostředků je princip podpory 
takový, že investice bude potřeba kombinovat s novou legislati-
vou. Budou-li připravené projekty, může se ke schváleným pro-
středkům dostat i Česká republika.

 Průvodce investicemi do širokopásmových sítí
Evropská komise pro podporu budování širokopásmových sítí 
vydala letos v  září Průvodce investicemi do širokopásmového 
připojení [4]. Příručka má pomoci místním, regionálním a vni-
trostátním orgánům, aby vytvářely dlouhodobé plány rozvoje, 
které mají přinést rychlý přístup k Internetu do svých komunit. 
Příručka poskytuje praktické rady pro podporu orgánů veřejné 
moci při přípravě širokopásmových investičních projektů, 
včetně těch, které jsou spolufinancovány z  evropských struk-
turálních a  investičních fondů a  Projektu propojené Evropy 
(CEF). Uvádí investiční alternativy pro rozvoj širokopásmového 
připojení; radí orgánům veřejné moci s dlouhodobou investiční 
perspektivou při rozvoji širokopásmové strategie. Dále obsa-
huje seznam možností při výběru typu infrastruktury, inves-
tiční model, finanční model a nástroje, které jsou k financování 
dostupné. Příručka obsahuje návrh, jak zapojit občany, spolu-
pracovat s  ostatními developery širokopásmového připojení, 

sousedními obcemi a  regiony a  jak sledovat a  vyhodnocovat 
širokopásmové investice.

V letech 2007 až 2012 získalo více než 5 milionů lidí přístup 
k  širokopásmovému připojení díky strukturálním fondům. 
Dostupnost standardního „broadbandu“ je nyní více či méně 
100 % téměř ve všech krajích, ale je zapotřebí zajistit přístup 
k  sítím příští generace, který je omezen na městské oblasti. 
Pouze malá část domácností ve venkovských oblastech EU měla 
vysokorychlostní přístup k Internetu. Zajištění širokopásmové 
infrastruktury vyžaduje správný poměr mezi veřejnou a  sou-
kromou podporou. Evropská pravidla státní podpory zajišťují, 
že peníze daňových poplatníků budou využity nediskriminačně 
a technologicky neutrálně. 

Kromě návodu může Evropská komise nabídnout podporu 
a  poradenství z  následujících zdrojů – Evropská investiční 
banka (Komise poskytne počáteční kapitál pro EIB v  rámci 
svého nástroje pro propojení Evropy (CEF)), JASPERS (pro-
gram technické pomoci pro podporu velkých projektů v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropské struktu-
rální a  investiční fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) mohou při-
spět k  financování širokopásmové infrastruktury zejména ve 
venkovských oblastech.

  Pokyny k uplatňování pravidel státní podpory EU na 
odvětví širokopásmového připojení

Evropská komise přijala revidované pokyny k uplatňování pra-
videl státní podpory EU na odvětví širokopásmového připojení 
[5] v  prosinci 2012. Tyto pokyny mají pomoci členským stá-
tům dosáhnout cílů Digitální agendy pro Evropu. K  dosažení 
ambiciózních cílů Digitální agendy v  oblasti podpory velmi 
rychlého širokopásmového připojení v  celé EU je třeba při 
budování infrastruktury dosáhnout správné kombinace mezi 
veřejnými a  soukromými investicemi pro zajištění hospodář-
ské soutěže. Tato pravidla mají umožnit dobře navržené veřejné 
intervence zaměřené na selhání trhu a zajistit otevřený přístup 
k infrastruktuře financované státem. Pokyny se zaměřují na tyto 
zásady a priority:
–  Technologická neutralita  – nové pokyny berou v  úvahu 

technologický pokrok, superrychlé přístupové sítě (Next 
Generation Access) mohou být založeny na různých techno-
logických platformách,

–  Ultra-rychlé širokopásmové sítě  – k  dosažení cílů Digitální 
agendy pro Evropu zajištění velmi rychlého připojení (více 
než 100 Mb/s) pro polovinu evropských domácností v  roce 
2020, umožňují pokyny podporu z veřejných zdrojů i v měst-
ských oblastech, ale za velmi přísných podmínek zajišťujících 
hospodářskou soutěž.

–  Skoková změna připojení – k ochraně soukromých investorů 
vyžadují pokyny, aby každá veřejná investice splňovala tzv. 
„skokovou změnu“, to znamená, že veřejně financovaná infra-
struktura může být povolena pouze v  případě, že poskytuje 
podstatné zlepšení oproti stávající síti, a to nejen marginální 
zlepšení v připojení občanů.

–  Posílení otevřeného přístupu  – je-li síť realizována s  penězi 
daňových poplatníků, je spravedlivé, aby spotřebitelé mohli 
využívat skutečně otevřené sítě, kde je zajištěna hospodářská 
soutěž.

–  Transparentnost – zavedena nová ustanovení týkající se zve-
řejňování dokumentů, centralizované databáze existující 
infrastruktury a ex post ohlašovací povinnost Komisi.
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Komise podle pokynů posuzuje státní podporu pro širokopás-
mová opatření a zveřejňuje seznam rozhodnutí o  schválených 
projektech [6]. Seznam obsahuje od roku 2003 celkem 132 
rozhodnutí Komise. Jak lze ze seznamu vyčíst, tento způsob 
podpory pro budování širokopásmových sítí Česká republika 
v podstatě nevyužívá.

  Doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým 
sítím nové generace

Dalším krokem k dosažení cílů Digitální agendy pro podporu 
rozvoje vysokorychlostního připojení bylo vydání Doporučení 
Komise o regulovaném přístupu k sítím nové generace v  roce 
2010 [7]. Toto doporučení definuje společný regulační přístup, 
pokud jde o  přístup k  velmi rychlým širokopásmovým sítím 
pomocí optického vlákna, nabízí rovnováhu mezi podporou 
investic a zachování hospodářské soutěže. Zaměřuje se na pod-
poru přechodu k přístupovým sítím nové generace. Stanoví spo-
lečný přístup k regulaci přístupu k sítím nové generace na základě 
postupu pro analýzu relevantního trhu, to znamená, že regu-
lační opatření se dají vztáhnout pouze na podnik s významnou 
tržní silou. Během přechodu k přístupovým sítím nové generace 
musí vnitrostátní regulační orgány zajistit, aby provozovatelé 
s významnou tržní silou poskytli všechny informace potřebné 
pro navrhování regulačních nápravných opatření. S  ohledem 
na rozvoj širokopásmových sítí je nezbytné podrobně sledovat 
trh a v případě potřeby stanovit geografické trhy. Tam, kde roz-
díly v podmínkách hospodářské soutěže není možné dostatečně 
identifikovat, je možné uložit diferencovaná nápravná opat-
ření. Uložená nápravná opatření na relevantním trhu přístupu 
k velkoobchodní fyzické infrastruktuře sítě by měla zahrnovat 
přístup k  „inženýrské“ infrastruktuře operátora s  významnou 
tržní silou; přístup ke koncovému segmentu v  případě FTTH 
(„Fibre To The Home“), přístup k vedení uvnitř budov a je-li to 
možné, horizontální vedení až do prvního distribučního bodu. 
Dále zpřístupnění účastnického vedení vláken v případě nasa-
zení FTTH, která by měla být doplněna vhodnými opatřeními 
pro společné umístění a „backhaul“. Kromě toho tento přístup 
by měl probíhat na nejvhodnějším místě v síti, která je za nor-
málních okolností .MPOP („Metropolitan Point of Presence“); 
povinné zpřístupnění měděného úseku účastnického vedení 
v  případě FTTN („Fibre to the Neighbourhood“) doplněné 
o „backhaul“ a pomocné prostředky. U velkoobchodního širo-
kopásmového přístupu by měly být zachovány nebo pozměněny 
stávající služby a jejich substituty v řetězci. Pokud jde o přechod 
z mědi na sítě z optických vláken, musí regulační orgány zavést 
transparentní rámec. Musí zajistit, aby podniky, které mají pří-
stup k síti operátora s významnou tržní silou, obdrželi veškeré 
potřebné informace a  umožnili jim upravit jejich síť a  síťové 
plány. Tento předpis se vztahuje na pevné přístupové sítě nové 
generace sestávající zcela nebo částečně z optických prvků, které 
jsou schopné dodávat služby širokopásmového přístupu s vylep-
šenými vlastnostmi (jako je např. vyšší propustnost) ve srovnání 
se službami poskytovanými prostřednictvím již existujících sítí 
z měděných vodičů. Na rozdíl od státní podpory pro budování 
sítí, které je zaměřeno na budování nových sítí ve venkovských 
oblastech, je toto Doporučení založené na zásadách, že inves-
tiční riziko by mělo náležitě vzít v  úvahu při stanovení ceny 
za přístup nákladovou orientaci. Také vnitrostátní regulační 
orgány by měly mít možnost stanovit nejvhodnější přístupová 
nápravná opatření, což umožňuje rozumné investiční tempo 
pro alternativní operátory. Zároveň, s ohledem na úroveň hos-

podářské soutěže v dané oblasti, by měly být podporovány „co-
-investice“ a mechanismy sdílení rizik.

  Směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Významným aktem k  dosažení cílů Digitální agendy bylo 
vydání směrnice Evropského parlamentu a  Rady v  tomto 
roce, která má zajistit méně výkopů a  tím i  levnější přístup 
k Internetu. Náklady na zavádění vysokorychlostního přístupu 
k  Internetu by se měly snížit o  30 %. Výkopy pro pokládku 
kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení vysokorych-
lostních sítí. Opatření má společnostem ušetřit 40 až 60 mili-
ard EUR. Řeší čtyři hlavní problematické oblasti – zajistí, aby 
nové nebo renovované budovy byly připraveny pro vysokorych-
lostní širokopásmové připojení; otevře přístup k infrastruktuře 
za spravedlivých a  přiměřených podmínek včetně ceny (to se 
týká existujících kabelovodů, potrubí, vstupních šachet, rozvod-
ných skříní, sloupů, stožárů, antén, věží a  jiných podpůrných 
konstrukcí); ukončí nedostatečnou koordinaci stavebních prací 
tím, že se kterémukoli provozovateli sítě umožní, aby sjedná-
val dohody s  jinými poskytovateli infrastruktury; zjednoduší 
složité a časově náročné postupy udělování povolení (zejména 
pro stožáry a antény) zavedením standardní šestiměsíční lhůty 
pro udělení nebo zamítnutí povolení a  umožněním podávání 
žádostí prostřednictvím jediného kontaktního místa. Dosud 
panovala malá transparentnost ohledně existující fyzické infra-
struktury vhodné pro zavádění širokopásmového připojení 
a pro toto zavádění v celé EU neexistují vhodná společně uží-
vaná pravidla. Aktuálně neexistuje žádný trh s  fyzickou infra-
strukturou a  potenciálem k  využití infrastruktury, která patří 
jiným podnikům veřejných služeb. Toto opatření se týká všech 
operátorů, nejen podniku s významnou tržní silou a musí být 
do českého právního řádu teprve transponováno.
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  Klíčové ukazatele pro sledování implementace Digitální agendy pro Evropu
Evropská komise pravidelně vyhodnocuje postup implementace Digitální agendy pro Evropu a zveřejňuje je na svých stránkách [8].

Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard
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Obr. 1 Dostupnost širokopásmového připojení v sítích nové generace pro domácnosti

Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard

%
 p

ev
ný

ch
 š

iro
ko

p
ás

m
ov

ýc
h 

p
říp

oj
ek 40

30

20

10

0

Prosinec 2013

Malt
a

Belg
ie

Nizo
zem

skoLit
va

Lu
cem

bursk
o

Lot
yšs

ko

Port
ugals

ko

Dán
sko

Ve
lká

 Britá
nie

Kypr

Maď
ars

ko

Něm
eck

o

Esto
nsko

Slov
insko

Fin
sko

Švéd
sko

Rak
ou

sko

Bulhars
ko

Rumunsko

Špan
ěls

ko

Česk
á r

ep
ublika

Evro
pská

 unie

Slov
en

sko Irs
ko

Pols
ko

Fra
ncie

Řeck
o

Itá
lie

Obr. 2 Podíl pevného širokopásmového připojení – rychlosti ≥ 100 Mb/s

Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard
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Obr. 3 Podíl pevného širokopásmového připojení – rychlosti ≥ 30 Mb/s
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Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard
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Obr. 4 Dostupnost standardního pevného širokopásmového připojení ve venkovských oblastech pro domácnosti

Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard
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Obr. 5 Domácnosti se širokopásmovým připojením

Zdroj: European Commission, Dogital Agenda Scoreboard
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Obr. 6 Dostupnost standardního pevného širokopásmového připojení pro domácnosti
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Standardy pro budování sdílených 
telekomunikačních sítí navržené 
ICT UNIÍ

 Úvod
ICT UNIE považuje za svou povinnost se na 
plnění stanovených cílů podílet. Její činnost se 
neomezuje pouze na zastřešování vyjednávací 
pozice telekomunikačního sektoru směrem ke 
státním institucím. Její členové se pokoušejí hle-
dat efektivní cesty, jak výše zmíněné úkoly splnit 
a současně tím rozvíjet nové obchodní příleži-
tosti. K jedné z aktivit, která byla pro plnění pro-
jektu Digitální Česko identifikována jako pří-
nosná, patří vytvoření Standardů pro budování 
a provozování sdílených telekomunikačních sítí. 
Tento článek stručně shrnuje hlavní důvody pro 
vznik takových standardů a  poukazuje na pří-
nosy, které jejich respektování přinese.

Primárním cílem při tvorbě standardů bylo 
připravit koncepci sdílené sítě jako podklad 
a nezbytnou podmínku pro přidělování dotací 
do oblastí z  hlediska telekomunikací „méně 
rozvinutých“ a  prosadit požadavek, aby se 
jejich dodržování stalo nezbytnou podmínkou 
pro přidělení dotace. Následující řádky (snad) 
naznačí, že potenciál využití navržených stan-
dardů je mnohem širší. Standardizace s  sebou 
navíc přináší zajímavé benefity nejen pro tele-
komunikační společnosti, ale také pro státní 
instituce, koncové zákazníky, ale i prosté občany 
např. díky minimalizaci výkopových prací.

Návrh standardů patřil v  ICT UNII k  jed-
nomu ze stěžejních cílů činnosti pracovní sku-
piny pro usnadnění výstavby – ke zjednodušení 
a  současně ke zlevnění výstavby telekomuni-
kační infrastruktury. 

  Boom telekomunikačních služeb a dopady 
na infrastrukturu

Není sporu o  tom, že telekomunikace jsou 
v  posledních letech jedním z  nejdynamičtěji 
rostoucích průmyslových odvětví. Asi každý 
má osobní zkušenost s  mobilním telefono-

váním, SMS, připojením k  Internetu a  to jak 
z domova, tak na cestách. Množství informací, 
které jsou na Internetu dostupné, neustále roste 
a postupně se vyvíjí i podoba, v jaké jsou infor-
mace uchovávány. Zdaleka se již nejedná jen 
o text nebo obrázky nízkého rozlišení. Naopak, 
sdílí se fotografie, videa a  objevují se rozsáhlé 
knihovny video obsahu ve vysokém rozlišení, ať 
již v legální nebo nelegální podobě.

Rostoucí objem přenesených dat s sebou nese 
zvyšující se nároky na kapacitu sítě ve všech 
jejích úrovních a  spolu s  tím také nároky na 
investice do modernizace sítí.

V páteřních sítích to takový problém není – 
jde v  podstatě pouze o  výměnu přenosových 
systémů (i když i  to představuje nemalé inves-
tice). Páteřní sítě jsou totiž prakticky bezezbytku 
vybudovány prostřednictvím kabelů se skleně-
nými vlákny určenými k  optickým přenosům, 
byly tedy zainvestovány v minulosti.

O něco horší situace je v agregačních sítích. 
V současné době již v agregačních sítích prak-
ticky žádný z  operátorů neuvažuje při jejich 
modernizaci o  jiné než optické infrastruk-
tuře (bez ohledu na to, jakou síť provozuje  – 
backhauling pro bezdrátové systémy, vysunuté 
DSLAMy (koncentrátor přípojek s vysokorych-
lostním datovým připojením po metalických 
vedeních) s  optickým připojením, zmenšování 
buněk CATV HFC (hybridní opticko-koaxiální 
kabelové sítě) sítí instalací nových optických 
uzlů). Tyto sítě ale nejsou zdaleka dobudovány 
a  je zde velmi zajímavá možnost tuto část sítě 
vybudovat jako společnou – sdílenou.

Nejhorší situace je v  přístupových sítích. 
Přitom není sporu o  tom, že se jedná o  inves-
tičně nejnáročnější část infrastruktury, zejména 
díky jejímu rozsahu.

Například v  sítích s metalickým vedením je 
s navýšením kapacity spojena potřeba výměny 
všech aktivních prvků (např. vektorování 

Česká vláda stanovila v rámci projektu „Digitální Česko 2“ úkoly směřující k rozvoji vysokorychlostních 
sítí nové generace NGA (přístupové sítě nové generace). Důraz je kladen zejména na připojení 50 % 
domácností rychlostí 100 Mb/s  a  dosažení prakticky plošného pokrytí (100 % domácností) rychlostí 
30 Mb/s v roce 2020. Tím chce vláda vytvořit občanům rovné podmínky v dalším rozvoji jejich vzdělá-
vání, pracovních příležitostí a podnikání.
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u  VDSL  – velmi rychlé digitální účastnické přípojky) tech-
nologie vyžaduje výměnu všech xDSL portů DSLAM a  kon-
cových zařízení u  zákazníka. Kromě toho je současně nutno 
řešit nové komplikace (vliv přeslechů nelze zanedbat, musí se 
eliminovat souběhy různých technologií a  souběhy xDSL pří-
pojek z  DSLAM s  různým umístěním, vektorování s  sebou 
přináší kapacitní omezení vyžadující masivní přepojování pří-
pojek). Kromě toho, význam vektorování je spojen se zkraco-
váním metalických vedení. Vyžaduje tedy instalaci vysunutých 
DSLAM a konektivitu k nim prostřednictvím optických kabelů. 
Současně metalická síť, ať si to operátoři chtějí či nechtějí 
přiznat – zastarává. 

Podobná situace je u  CATV sítí, kde navýšení kapacity lze 
zajistit přechodem k  pokročilejším standardům kabelových 
modemů a  CMTS (koncentrátor pro kabelové modemy) sys-
témů  – např. migrace DOCSIS 2.0 na DOCSIS 3.0, případně 
fragmentací koaxiální sítě do menších obslužných území, do 
jejichž center se umísťují optické nody a k nim je nutno vybu-
dovat optické připojení.

Na druhé straně je zde vliv velké konkurence v celém tele-
komunikačním sektoru (na trhu je nabídka od více jak 2000 
poskytovatelů služeb, převážná většina z nich vlastní svoji infra-
strukturu) a  také došlo k  přesměrování velké části výnosů od 
poskytovatelů infrastruktury k poskytovatelům obsahu. 

To přispělo k  významnému odlivu investic do obnovy 
a modernizace sítě. Situaci kromě toho nejen administrativně, 
ale také nákladově (věcná břemena, zábory prostranství) zkom-
plikovala novelizace Zákona o elektronických komunikacích.

Nejmarkantněji je to vidět v odlehlých oblastech s řídkou hus-
totou zástavby, kde poměr mezi potenciálními výnosy a náklady 
do moderní infrastruktury dramaticky klesá a nikdo z operá-
torů není připraven do takové oblasti investovat do modernizace 
nebo obnovy sítě. Tento stav již trvá více jak 10 let. Po digitali-
zaci telefonní sítě a masivní výstavbě sítí CATV došlo k útlumu 
budování telekomunikační infrastruktury. Nedostatečný je 
zejména rozsah sítě s optickými vlákny. Výstavba byla fragmen-
tovaná a sítě byly budovány pouze v omezeném rozsahu. 

  Sdílené sítě jako řešení
Jedním z  řešení, jak umožnit další rozvoj telekomunikačních 
služeb, je dohoda mezi operátory na vybudování a  následné 
využívání nové moderní infrastruktury společně. Za tím se 
samozřejmě skrývá konkrétní obchodní model – jejichž podob 
může být nepřeberné množství. Princip je ale jednoduchý  – 
jedna infrastruktura využívaná všemi provozovateli telekomu-
nikačních služeb (a maximalizace obsazenosti sítě) a díky tomu 
kratší návratnost investice v porovnání např. se situací, kdy čtyři 
různí provozovatelé investují do své vlastní sítě a každý má její 
obsazenost na úrovni okolo 15 %. 

V  oblasti mobilních sítí je již sdílení infrastruktury reali-
tou. Společnosti O2 a T-Mobile sdílí významnou část 2G a 3G 
radiové přístupové sítě, spolupracují při budování sítě LTE 
(Long Term Evolution) a  sdílejí také backhaul infrastrukturu 
optických nebo rádiových systémů zajišťujících konektivitu 
k základnovým stanicím.
A právě tato myšlenka byla základem pro zpracování metodiky pro budování 
sdílených sítí.
Princip sdílení infrastruktury podporuje také program Digitální 
Česko 2.0, ve kterém česká vláda deklaruje nezbytnost vybu-
dovat moderní infrastrukturu v  méně rozvinutých regionech 
a oblastech a dokonce se formou dotací na investování spolu-

podílet. V takových místech totiž telekomunikačním společnos-
tem vybudování sdílené sítě pouze z vlastních zdrojů nevychází 
s akceptovatelnou návratností investice a již vůbec není prostor 
pro vytvoření konkurenčního prostředí tím, že by vybudovalo 
své sítě více provozovatelů.

Pro dotované sítě považuje ICT UNIE respektování nastave-
ných standardů jako nezbytnou podmínku pro přidělení dotace. 
Sdílení totiž umožní vstup konkurence i  při existenci pouze 
jedné infrastruktury. Sdílení lze současně chápat jako ochranu 
státní investice (vyšší obsazenost vybudované sítě, pro konco-
vého uživatele možnost volby mezi více poskytovateli služeb). 
Současně lze celý dotační program považovat za jedinečnou pří-
ležitost pro vybudování telekomunikační infrastruktury i tam, 
kde by soukromý sektor zřejmě neinvestoval.

  Benefity sdílených sítí
Základní výhodou sdílené sítě je její ekonomická efektivita 
pro celý telekomunikační sektor. Kromě toho lze najít mnoho 
výhod i v jiných oblastech. Určitě stojí za to vyjmenovat alespoň 
některé.

Benefity pro provozovatele telekomunikačních služeb
Kromě ekonomické výhodnosti je zde několik dalších, poměrně 
důležitých faktorů:
–  Operátoři mohou vybudovat novou infrastrukturu mnohem 

rychleji, pokud si rozdělí území, na kterém budou investovat 
a kde naopak budou využívat sítě jiného, třebaže konkurenč-
ního operátora.

–  Rychlejší výstavba díky sdílení umožní nejen rozložit výši 
svých investic, ale tak maximalizuje výnosy díky časnější 
dostupnosti služeb koncovým uživatelům.

–  Cenová politika a  rozdělení výnosů bude dohodnuto vzá-
jemně vyhovujícím způsobem, neboť každý z  provozovatelů 
bude na některém území v roli prodávajícího a na jiném zase 
nakupujícího.

–  Služby budou pro každého z  provozovatelů poskytovány na 
vlastní i pronajaté infrastruktuře stejným nebo velmi podob-
ným způsobem, při dodržování stejného procesu, s použitím 
stejného materiálu – to představuje nezanedbatelnou logistic-
kou, časovou a také finanční úsporu.

–  Sítě v různých lokalitách, bez ohledu na jejich vlastníka, budou 
dodržovat stejné parametry v  jednotlivých úsecích sítě, což 
představuje zjednodušení údržby, dodržení stejných postupů 
při řešení poruch a s tím spojenou finanční úsporu.

–  Pokud se např. některý z  provozovatelů rozhodne svoji část 
sítě vybudované dle navržených standardů prodat (z  jaké-
hokoliv důvodu), bude mít jeho síť vyšší hodnotu, protože ji 
bude možné snadno převzít jinou společností.

–  Pro provozovatele služeb znamená pronájem infrastruktury 
úplnou eliminaci investičních nákladů CAPEX, provozní 
náklady OPEX jsou spojeny pouze s  platícími aktivními 
zákazníky.

–  Provozovatelé sítí mohou jednoduše snížit náklady na údržbu 
sítě, např. formou outsourcingu.

Benefity pro občany a koncové zákazníky
–  Rychlejší dostupnost vysokorychlostního připojení (více 

investorů je schopno pokrýt plošně území republiky v časově 
mnohem kratším rozmezí a plynulejším uvolněním investic).

–  Nižší investiční náročnost na vybudování infrastruktury by 
měla znamenat nižší ceny pro koncové uživatele.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace12
Speciál

–  Dostupnost konkurenčních nabídek, přestože infrastruktura 
byla vybudována pouze jedna.

–  Vybudování jedné infrastruktury znamená pouze jedny 
výkopové práce v  řešeném území a  instalace pouze jedněch 
domovních rozvodů v jejich objektech.

Benefity pro stát a místní zastupitelstva
–  Minimalizace výkopových prací.
–  Snížení zátěže stavebních úřadů, ale i jiných odborů městských 

úřadů (životní prostředí, doprava) a dalších státních institucí 
snížením počtu žádostí o vydání územního rozhodnutí.

–  Splnění podmínek Digitální Česko 2.0 efektivním způsobem.
–  Možnost zavedení jednotné síťové dokumentace spravované 

státem (Registr pasivní infrastruktury).

Benefity pro správce inženýrských sítí
–  Nižší zátěž pro správce inženýrských sítí – vyjádření o exis-

tenci inženýrských sítí.
–  Eliminace souběhů a křížení stávajících infrastruktur (voda, 

plyn, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení, …).

  Předpokládané podmínky dotační politiky do sdílených sítí
Výše vyjmenované benefity sdílených sítí platí v  případě 
komerční dohody mezi podnikatelskými subjekty zcela nezávisle 
na způsobu financování nově budovaných sítí. Význam některých 
benefitů nabývá dalších rozměrů, pokud je do zdrojů financování 
zahrnuta dotační politika. A  proto ICT UNIE doporučuje, aby 
se standardy staly pro žadatele o dotaci nezbytnou podmínkou, 
kterou musí při návrhu dotované sítě splňovat a respektovat.

V současné době zatím není jednoznačně definováno, jak budou 
jednotlivé oblasti určené pro vybudování vysokorychlostních sítí 
rozdělovány. Není stanoven ani způsob výběru společností, které 
budou částečně z  vlastních zdrojů a  částečně z  dotačních titulů 
takové sítě budovat. Standardy mají za cíl vybudovat bez ohledu 
na investora síť, která nejenže splní požadavky projektu Digitální 
Česko, ale umožní v budoucnosti další rozvoj sítě a nových služeb.

Při tvorbě standardů vycházeli členové pracovní skupiny 
v  ICT UNII z  určitých předpokladů a  podmínek, na jejichž 
základě budou jednotlivé výzvy dotačního programu vypiso-
vány. Následuje jejich výčet:
–  Výzvy budou vypisovány na ucelené území s  definovanými 

požadavky a  parametry tak, aby nabídky více subjektů byly 
vzájemně porovnatelné.

–  Výzvy budou vypisovány výhradně na území, kde není stáva-
jící infrastruktura NGA ještě žádným subjektem vybudována 
(a ani ji žádný subjekt nemá v plánu).

–  Vypisování dotací se předpokládá v neagregovaném modelu – 
pouze na místa, kde dosud není vybudována žádná infra-
struktura. V  tomto případě není nutné respektovat stávající 
infrastrukturu jakéhokoliv operátora, protože nesplňuje poža-
dované parametry.

–  Aby se zajistila vzájemná porovnatelnost mezi nabídkami 
více zájemců, budou vypisovány na ucelená území základních 
sídelních jednotek (ZSJ, dle vyhlášky č. 120/1979 Sb., o pro-
storové identifikaci informací), případně shluky více ZSJ, tvo-
řících ucelenou oblast.

–  Z  důvodu porovnatelnosti nabídek se také předpokládá, že 
budou jednoznačně stanoveny požadavky na nově budo-
vané nebo modernizované sítě (minimální počet připojených 
domácností, velkoobchodní nabídka, sdílení sítě, poskytované 
rychlosti).

Základních sídelních jednotek ZSJ bylo bez NGA infrastruktury 
identifikováno několik tisíc. Teoreticky se tedy dotační program 
může rozpadat na stovky až tisíce samostatných výzev a počet 
příjemců dotace může vyšplhat řádově do stovek. S  rostou-
cím počtem zájemců nabývá na významu standardizace, která 
i přes tak vysoké množství investorů stanoví základní koncepci 
a nadefinuje předávací síťové body a jejich parametry.

Je zcela zřejmé, že každý z potenciálních investorů bude mít 
trochu jiné vstupní podmínky (např. jiný rozsah stávající dis-
ponibilní infrastruktury) a  tím současně jiné nároky na výši 
dotační částky. Zde by mělo být vyžadováno splnění minimálně 
následujících podmínek:
a)  V  souladu s  uvedenými standardy bude realizována mini-

málně ta část, která je modernizována nebo budována 
z dotačních prostředků.

b)  Na sítích vybudovaných s využitím dotace musí být dostupné 
konkurenční nabídky vysokorychlostních služeb koncovým 
zákazníkům. Zpřístupnění infrastruktury proto musí konku-
renci umožnit přístup nejen k dotované části infrastruktury, 
ale i k části sítě nefinancované z dotací. Níže jsou vyjmeno-
vány jednotlivé modelové příklady: 
–  Investice do optického kabelu a  vysunutého DSLAM  – 

vznikne povinnost velkoobchodní nabídky případně 
služby bitstream na vysunutém DSLAM a  metalických 
smyčkách od vysunutého DSLAM směrem ke koncovým 
zákazníkům.

–  Investice do optického kabelu a  optického node CATV 
systémů  – vznikne povinnost velkoobchodní nabídky 
případně služby bitstream na systému DOCSIS, koaxiál-
ních rozvodech a  optickou backhaul částí mezi lokálním 
headendem a koncovými zákazníky.

–  Investice do radiového systému v licencovaném frekvenč-
ním pásmu s  optickým přívodem backhaul  – vznikne 
povinnost velkoobchodní nabídky případně služby bitst-
ream na radiovém systému.

U  všech vyjmenovaných příkladů musí být optický backhaul 
vybudován v souladu se standardy a současně musí být defino-
vána velkoobchodní nabídka na pronájem jeho optických vláken.

  Cíle standardů sdílených sítí
Základním cílem standardů je popsat technické řešení a dopo-
ručenou strukturu přístupové sítě, nadefinovat předávací body 
a stanovit přenosové parametry na jednotlivé dílčí části teleko-
munikační infrastruktury.

Standardizace je důležitá zejména pro velkoobchodní 
nabídku a  sdílení sítě. Každému z  operátorů využívajícímu 
velkoobchodní nabídky na více územních jednotkách (od více 
vlastníků infrastruktury) umožní sdílenou infrastrukturu vyu-
žívat jednotně. Pro tyto případy, které bezpochyby nastanou, 
je nadmíru žádoucí sjednotit např. použité typy konektorů 
v předávacích bodech. To umožní sjednotit typy propojovacích 
kabelů u zákazníků, v agregačních síťových uzlech (např. sjed-
nocením typu splitteru pro GPON systémy s jednotným typem 
konektoru na výstupech splitteru) a na předávacích rozhraních 
v telekomunikačních objektech.

Standardy definují minimální kvalitativní požadavky 
nezbytné pro zajištění vysoké spolehlivosti navržené infrastruk-
tury. Při tvorbě standardů byl kladen důraz na udržení nízkých 
provozních nákladů, proto byly specifikovány také požadavky 
na monitoring stavu sítě prostřednictvím moderních dohledo-
vých a diagnostických nástrojů. 
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Neznamená to však v  žádném případě, že by se standardy 
omezovaly pouze na jediné přípustné technické řešení, spe-
cifikoval se konkrétní typ mechanické konstrukce použitých 
komponent nebo snad dokonce přímo předepisoval výrobce či 
dodavatele technologických komponent. Pokud budou dodr-
ženy nadefinované parametry, dávají standardy v tomto ohledu 
investorům naprostou volnost.

Zavedení těchto Standardů a  jejich dodržování by mělo 
být při budování dotovaných sdílených sítí vyžadováno man-
datorně a mělo by se stát jednou z nejzásadnějších podmínek 
při přidělování dotace. Prosazení tohoto požadavku patří mezi 
jeden z nejdůležitějších cílů ICT UNIE. 

  Dotace do sdílených sítí
Standardy pro sdílení sítí jsou jen jednou z mnoha podmínek, 
které je třeba v rámci dotační politiky nastavit. Existuje spousta 
dalších nejen technických, ale zejména legislativních otázek 

k  vyřešení ještě před zahájením celého dotačního programu, 
např.:
–  stanovení rozvojových podmínek (procento pokrytí 

obyvatelstva);
–  stanovení parametrů velkoobchodní nabídky pro koncové 

uživatele (nejen rezidentní, ale také pro podnikatelskou sféru);
–  stanovení zúčtovatelných nákladů, na které bude možno 

dotace čerpat;
–  stanovení hodnotících podmínek pro přidělování dotací a sta-

novení míry důležitosti jednotlivých parametrů (např. cel-
ková výše požadované dotační částky, celkové pokrytí území, 
výše velkoobchodní nabídky, následné provozní náklady na 
údržbu vybudované infrastruktury, možnost dalšího techno-
logického rozvoje). 

Veškerá výše uvedená problematika přesahuje rámec standardů, 
popisovaných v tomto článku. Přesto se jedná o problematiku, 
při jejímž řešení ICT UNIE nabízí svoji aktivní účast.

Patrik Jalamudis
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Navrhované technické standardy 
pro sdílené sítě budované se 
státní podporou – obecná část 

 Výhody sdílených sítí a potřeba standardů 
–  Pro investora – ve srovnání s  exklusivní sítí 

rychlejší návratnost investice, menší riziko zma-
ření investice vstupem konkurence, výstavba dle 
metodiky usnadní případný prodej.

–  Pro operátory – rychlejší dosažení plošného 
pokrytí, úspory investic, OPEX pouze za 
aktivní přípojky.

–  Pro stát a  občany – minimalizace opakova-
ných výkopových prací.

–  Pro koncové účastníky – konkurenční 
nabídky (včetně různorodosti nabízených 
služeb a  jejich parametrů), cenová politika 
poplatná nižší investiční náročnosti, časnější 
dostupnost služeb.

Výstavba dotovaných sítí v  souladu s  technic-
kými standardy zajistí:
–  Budování funkčních sítí s  reálnou možností 

rozvoje, správy a dohledu.
–  Sdílení vybudované infrastruktury a  zabrá-

nění vzniku lokálního monopolu na dotované 
síti „z technických důvodů“.

–  Vzájemnou porovnatelnost výše nákladů na 
dotované sítě a zabránění plýtvání veřejnými 
prostředky.

–  Minimalizaci rizika, že dotace na budování 
sítí budou spojeny s  negativní publicitou 
v důsledku podpory předražených a nefunkč-
ních projektů. 

 Předpokládaná dotační koncepce
Koncepce formulace výzev pro dotační projekty 
výrazně ovlivní technické situace, které bude 
třeba technickými standardy ošetřit.

Dotační koncepce neagregovaná
Při této koncepci by byly výzvy vypsány a pod-
pora udělena vždy na jednotlivá jasně ohrani-
čená území, která jsou celá vyhodnocená jako 
„bílá“ (případně „šedá“). Tedy zde není žádná 
stávající NGA infrastruktura jiného vlastníka, 
kterou by bylo nutno respektovat či integrovat.

V této koncepci lze očekávat až tisíce dotač-
ních projektů a vznik pokrytí území tisíci „polí-
ček“ různých vlastníků, kteří mohou využívat 
různé technologie a vyžadovat různé přístupové 
podmínky a procesy.

Zde je potřeba technických standardů mimo-
řádně významná, zejména pro zajištění efektiv-
ního využití velkoobchodního přístupu.
Technické standardy předpokládají právě tuto 
formu dotační koncepce.

Dotační koncepce agregovaná
Myslitelná je rovněž koncepce, kdy výzvy by 
byly vypisovány na větší územní celky, které 
obsahují bílé, šedé i  černé sídelní jednotky. 
Příjemce dotace by pak musel stávající nedo-
tované infrastruktury respektovat a  vhodným 
způsobem technicky integrovat. 
Tuto dodatečnou (a  koordinačně mnohem 
náročnější) problematiku dokument neřeší.

 Navržené standardy výstavby
Popisují infrastrukturu, umožňující budoucí 
rozvoj a nasazení NGA technologií.

Obsahují minimální kvalitativní parametry pro 
výstavbu pevných přístupových sítí včetně vnitř-
ních domovních rozvodů a předávacích rozhraní.

Rozhodnutí Evropské komise o potřebě státní podpory pro výstavbu NGA sítí povede i v České republice 
k potřebnému urychlení výstavby.
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací, kteří jsou členy ICT UNIE, se shodují na naléhavé potřebě 
definovat od počátku technické standardy, které musí být při budování sítí se státní podporou respektovány.
Výsledkem společné práce v pracovní skupině ICT UNIE je dokument, složený z obecné části a technické 
části. Celek má sloužit jako vstup pro státní instituce, odpovídající za celý proces užití státních dotací 
v oblasti výstavby NGA infrastruktury.
Dokument se soustředí na technickou problematiku budování sdílených sítí tak, aby byly následně pro-
vozovatelné, spolehlivé, vytvářely prostor pro konkurenční prostředí a umožňovaly poskytování homo-
genních celoplošných služeb koncovým uživatelům.
Cenovými a soutěžními záležitostmi se zabývá pouze tam, kde s technickým řešením přímo souvisejí.
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Vycházejí z existujících technologických norem, jsou techno-
logicky neutrální (avšak s důrazem na optickou infrastrukturu).

Obsahují více doporučených typizovaných řešení, cílem není 
stavět pouze jeden jediný možný typ přístupové sítě.

Podporují pouze řešení umožňující nasadit technologie se 
vzdálenou správou a dohledem. 

S  ohledem na podmínky dotací podporují pouze řešení, 
která umožňuje efektivně zpřístupnit vybudované přístupové 
sítě pro více operátorů formou fyzického sdílení infrastruk-
tury, bitstreamu a velkoobchodní nabídky.

 Podmínky pro sdílení sítě
•  Vlastník sítě (Operátor 1) je povinen sdílet alespoň tu část 

sítě, která byla vybudována/modernizována s  podporou 
dotačních programů, plus celé další vedení až do koncového 
bodu na straně domácnosti.

•  Rozsah velkoobchodní nabídky služeb musí zahrnovat proná-
jem vlákna, bitstream i velkoobchodní nabídku služeb, pokud 
to umožňuje povaha projektu.

•  Cena referenční velkoobchodní nabídky (pro všechny výše 
uvedené scénáře) by měla být jedním z  hodnotících kritérií 
pro přidělování dotací.

•  Využití dotované sítě také pro jiný účel, než připojení konco-
vých rezidentních zákazníků je možné. Cenové limity tohoto 
jiného využití nejsou dosud vyjasněny. Doporučuje se tyto 
limity stanovit v podmínkách pro přidělení dotace.

•  Každý z  operátorů může požadovat připojení do sítě 
v  uzlech CO nebo DP (ve směru ke koncovým zákazní-
kům). Síť musí mít v  těchto bodech dostatečnou prosto-
rovou rezervu.

•  Jedním z požadavků na změnu legislativy je realizace domov-
ních rozvodů jako součást vybavenosti budovy v  majetku 
vlastníka budovy. V takovém případě bude ve společných pro-
storách budován rozvaděč AP (předávací bod mezi operáto-
rem a vlastníkem budovy).

•  Pokud budou domovní rozvody budovány operátorem, 
bude typicky vnitřní rozvod napojen přímo na D-AN – 
nerozpojitelným způsobem a bude považován za nedílnou 
součást D-AN).

Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se 
státní podporou – technická část 

 Struktura sítě – vnitřní rozvody v majetku operátora

Operator 1-4 

Operator 4 

Operator 3 

Distribuční část sítě včetně vnitřních rozvodů 
D-AN 

Napájecí část sítě (Feeder) 
F-AN 

V majetku operátora 1 V majetku operátora 1 

Operator 2 

Centrální stanice CO Distribuční bod DP 
Sdílení omezeného počtu 
vláken. Při nedostatečné 
kapacitě finanční 
spoluúčast na dobudování  
(pro technologie bod-bod). 
 
 

Sdílení pro min 4 operátory 
(včetně vlastníka) – 
napojení v DP nebo CO. 
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 Struktura sítě – vnitřní rozvody v majetku vlastníka objektu

(Operator n+1)

Operator 1-4 

(Operator n)
MODB 1 
MODB 2 
MODB 3 

vnitřní rozvaděč, 
přístupový bod AP 

Operator 4 

Operator 3 

Uživatelská (vnitřní) část sítě  
U-AN 

Distribuční část sítě 
D-AN 

Napájecí část sítě (Feeder) 
F-AN 

V majetku operátora 1 V majetku operátora 1 

Operator 2 

Centrální stanice CO Distribuční bod DP 
Sdílení omezeného počtu 
vláken. Při nedostatečné 
kapacitě finanční 
spoluúčast na 
dobudování  
(pro technologie bod-bod). 
 

Sdílení pro min 4 operátory 
(včetně vlastníka) – 
napojení v DP nebo CO. 
 
Je-li domovní rozvod v 
majetku vlastníka objektu – 
zpřístupnění libovolnému 
operátorovi. 
Nutná legislativní úprava !!! 

V majetku vlastníka objektu 

 Předávací body, případné umístění splitterů

ONT 

Operator 3 

Operator 1 

Operator 2 
MODB 1 
MODB 2 
MODB 3 

vnitřní 
rozvaděč AP 

Operator 3 

Operator 2 

Operator 3 

Operator 2 

CO DP 

SC SC SC (LC) LC (SC) SC … 

 SC  SC   SC (LC)  LC (SC) SC (LC) … 

ONT 

SC (LC) SC 

Domovní rozvod součástí D-AN 

Všechny konektory v 
provedení APC !!! 

ÚZ AP CO DP 
Domovní rozvod v majetku objektu 
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 Útlumový plán

ONT 

Operator 3 

Operator 1 

Operator 2 
MODB 1 
MODB 2 
MODB 3 

vnitřní 
rozvaděč AP 

Operator 3 

Operator 2 

Operator 3 

Operator 2 

CO DP 

… 

 F-AN D-AN U-AN 

 3,0 dB 2,2 dB 1,8 dB 21,0 dB (1:64) 28,0 dB  Systémy GPON, lasery B 
 3,0 dB 2,2 dB 1,8 dB 21,0 dB (1:64) 28,0 dB  Systémy GPON, lasery C+ 
 6,0 dB 2,2 dB 1,8 dB 10,0 dB  Ethernet bod-bod 
 6,0 dB 2,2 dB 1,8 dB 18,0 dB (1:32) 28,0 dB  Systémy EPON, lasery B 

1,8 dB 
Max. 500 m trasy 
Typicky cca 50 m 
max 4 svary 
střední hodnota  
<= 0,15 dB/svár,  
0 konektorů v trase 
 

2,2 dB 
Max. 2 km trasy 
Typicky cca 500 m 
max 5 svarů,  
střední hodnota  
<= 0,12 dB/svár,  
0 konektorů v trase 
 

Závisí na použité 
technologii 
(typicky 3dB nebo 6 dB) 

 Příklady: 

 Centrální optický rozvaděč CO
Předpokládá se modulární kapacita CO. Pokud je část sítě 
řešena v topologii bod-bod, je soustředěna do CO bez primární 
F-AN a tedy bez instalace DP.

Konektory
Příchozí vlákna jiných operátorů SC/APC
F-AN – napojení DP, odchozí vlákna  SC/APC
D-AN – struktura bod-bod z CO (ekvivalent k DP)  LC/APC, tolerovaný SC/APC

Odchozí kapacita F-AN (připojení DP)
Definována jako příchozí kapacita na straně DP. Dimenzování 
DP stanovuje minimální počty vláken s ohledem na výhledo-
vou 100% penetraci. Počet vláken lze realizovat postupně – roz-
ložit investici, pokud je rezerva v pasivní infrastruktuře (např. 
rezervní trubička).
Předpokládá se, že přívodní kabely budou použity pro napojení 
více DP, k distribuci vláken budou použity dělící spojky, pří-
padně se realizuje smyčkování vláken v DP.

Odchozí kapacita přímé sítě bod-bod (D-AN)
Modulární, minimálně jedno vlákno (topologie bod-bod) na 
zákazníka (typicky bytová jednotka).
Cílový počet vláken lze realizovat postupně – rozložit inves-
tici, pokud je rezerva v pasivní infrastruktuře (např. rezervní 
trubička).
Prostorová rezerva pro počet splitterů 1:64 (dělící faktor pro 
technologii GPON) – min 125 % odchozí kapacity. Pro jiné 
technologie (EPON) lze uvažovat splittery 1:32 případně WDM 
filtry pro až 64 vlnových délek – mechanické provedení a pro-
storová rezerva se předpokládají ve všech případech shodné.

Shodná prostorová rezerva pro případné ukončení optických 
kabelů pro technologie bod-bod.

 Primární optická přístupová síť F-AN

Plastová infrastruktura
Pro řešení poruch a případný budoucí rozvoj sítě se v celé trase 
F-AN doporučuje položit dvakrát rezervní mikrotrubičku nebo 
alespoň jednu HDPE trubku stejného rozměru jako pro nain-
stalovaný optický kabel (provozní a rozvojová rezerva).

Optické vlákno
Doporučuje se G.657.A, toleruje se G. 652.D. V F-AN mohou být 
již stávající kabely s vlákny G.652.A-C s mezilehlými konektory 
v trase (vždy se doporučuje použití výhradně APC konektorů). 

Útlumová bilance
Útlumová bilance musí zohledňovat parametry použité techno-
logie (typicky 3 dB nebo 6 dB).
K mezilehlým konektorům se nepředpokládá přístup ostatních 
operátorů (je součástí pronajímané, garantované trasy). Musí 
být zahrnuty do útlumové bilance! 

Topologie
Kruhová (doporučuje se), duálně hvězdicová, hvězdicová nebo 
stromová topologie využívající pro distribuci vláken z CO k DP 
optických spojek jak v zemním, tak v nadzemním provedení 
(provařovací skříně). 
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Měření
Pro kontrolu parametrů technické specifikace použitého mate-
riálu jsou požadována měření vložného útlumu F-AN přímou 
metodou na:
– vlnové délce 1310 nm,
– vlnové délce 1550 nm,
– vlnové délce 1625 nm. 
Kromě přímé metody je požadováno měření OTDR metodou 
na vlnové délce 1625 nm za účelem zjištění ohybů.
Měřicí protokoly budou nedílnou součástí dokumentace vybu-
dované sítě.

Konektory
Rozhraní v CO (odchozí strana) – SC/APC, tolerovaný LC/APC
Rozhraní v DP (příchozí strana) – SC/APC, tolerovaný LC/APC

 Distribuční optický rozvaděč DP
Pro síť v blízkém okolí CO se předpokládá ukončení účastnic-
kých vláken přímo v CO (bez D-AN a DP).

Předpokládá se více kapacitních variant DP a jejich prove-
dení (vnitřní, vnější, různé kapacity pro různé typy zástavby, 
různí výrobci a dodavatelé). Příklady představují technicko-
-ekonomicky optimalizované návrhy některých konkrétních 
případů při respektování zásad popsaných v tomto dokumentu.

Dimenzování rozměrů rozvaděče DP, počtu vláken a konek-
torů je vztaženo k počtu odchozích vláken k zákaznickým 
objektům a musí vyhovovat pro minimálně 4 sdílející operátory 
(včetně investora).

Realizace DP s vlákny pro méně jak 50 zákaznických objektů 
se jeví jako neekonomická (CAPEX i následný OPEX) a dopo-
ručuje se takové oblasti agregovat prostřednictvím optických 
spojek a kabelů se 24, 48 vlákny. 

Konektory
Příchozí vlákna SC/APC, tolerovaný LC/APC
Odchozí vlákna LC/APC, tolerovaný SC/APC

 Dimenzování DP – vyšší hustota zástavby v atrakčním obvodu

24f   Operator 3, <=8 splitterů

144f Operator 2 

RODF 

Odchozí kapacita 
Kapacita odchozích vláken (k zákazníkům) 
max. 512 v jedné skříni, minimálně jedno vlákno 
(topologie bod-bod) na objekt zákazníka 
(typicky bytová jednotka). 
Lze realizovat postupně a tím rozložit investici, 
pokud je rezerva pro rozšíření v pasivní 
infrastruktuře – např. rezervní trubička. 
 
Splittery 
Počet splitterů 1:64 (jiný dělící faktor se 
nepředpokládá) – min. 10 (125 % odchozí 
kapacity). 
Dělící poměr 1:32 pro EPON - min. 12 (75 % 
odchozí kapacity). 
WDM filtry pro WDM-PON - min. 12 (75 % 
odchozí kapacity). 
 
 

Příchozí kapacita 
Mimimálně 4 sdílející operátoři (včetně 
investora).  
Kapacita příchozích vláken pro operátora, 
který nepoužívá splittery - min. 30 % odchozí 
kapacity. 
Kapacita příchozích vláken pro operátora, 
který používá splittery - min. 5 % odchozí 
kapacity. 
Při konkrétním dimenzování počtu vláken 
se bude vycházet ze standardně 
používaných profilů optických kabelů. 

Pro ukončení přívodních optických vláken operátora, využívajícího technologii bod-bod se použije pre-
terminovaných optických kabelů s fanouty (48, 72 nebo 96), rozměrově shodných s moduly splitterů. 
Max. kapacita 512 konektorů + 4x12 konektorů přívodních kabelů +  
12 splitterů nebo 12 modulů s fanouty přívodních optických vláken (48, 72 nebo 96 fanoutů). 

144f Operator 1 
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 Dimenzování DP – nízká hustota zástavby v atrakčním obvodu

DP 

Odchozí kapacita 
Kapacita odchozích vláken (k zákazníkům)  
min 64 v jedné skříni, minimálně jedno vlákno 
(topologie bod-bod) na objekt zákazníka 
(typicky bytová jednotka). 
Lze realizovat postupně a tím rozložit investici, 
pokud je rezerva pro rozšíření v pasivní 
infrastruktuře – např. rezervní trubička. 
 
Splittery 
Počet splitterů 1:32  (připouští se 1:64) – min. 4 
(1 pro každého z operátorů). 
 
 

Příchozí kapacita 
Maximálně 4 sdílející operátoři na  úrovni CO. 
Kapacita příchozích vláken pro operátora, 
který nepoužívá splittery - min. 30 % odchozí 
kapacity. 
Kapacita příchozích vláken pro operátora, 
který používá splittery - min. 5 % odchozí 
kapacity. 
Při konkrétním dimenzování počtu vláken 
se bude vycházet ze standardně 
používaných profilů optických kabelů. 

Pro ukončení přívodních optických vláken operátora, využívajícího technologii bod-bod se použije pre-
terminovaných optických kabelů s fanouty (12, 24 nebo 48), rozměrově shodných s moduly splitterů. 
Max. kapacita 64 konektorů + 12 konektorů přívodních kabelů +  
4 splittery nebo 4 moduly s fanouty přívodních optických vláken (12, 24 nebo 48 fanoutů). 

6f   Operator 3, 1 splitter

48f Operator 2 

12f Operator 1 

 Provedení modulů splitterů a předzakončených kabelů s fanouty v DP

Příklad mechanického provedení splitteru a ukončení přívodního optického kabelu 
Do prostoru určeného pro umístění splitterů je možno umístit také podobně realizované ukončení 
přívodního optického kabelu. Takto ukončený přívodní kabel bude připraven z výroby a objednáván 
jako samostatný komponent. 
K propojení s optickým kabelem bude použita zemní spojka. Pro uložení spojek musí být ve 
vzdálenosti do 10 m od DP osazena zemní komora (pro min. 4 spojky). 
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 Sekundární optická přístupová síť D-AN 

Plastová infrastruktura
Pro řešení poruch a případný budoucí rozvoj sítě se v hlavních 
trasách D-AN doporučuje položit nejméně 2 rezervní mikro-
trubičky stejného rozměru jako pro nainstalovaný optický kabel 
nebo alespoň jednu HDPE trubku. Doporučuje se rezervní kapa-
citu pokládat v souběhu s nejdelším úsekem instalovaných kabelů.

Optické vlákno 
Doporučuje se G.657.A nebo G.657.B, toleruje se G.652.D.

Topologie
Hvězdicová nebo stromová topologie využívající optických spojek 
jak v zemním, tak v nadzemním provedení (provařovací skříně). 

Doporučuje se během instalace minimalizovat počty svarů 
kombinací vhodných technologií a instalačních prací – např. 

využívání oválného portu ve spojkách nebo průběžného vstupu 
v rozvaděčích a ukládání rezerv nepřerušených bufferů a vláken 
(i v případě ribbon technologie). 

Měření
Je požadováno měření OTDR metodou z DP na vlnové délce 
1625 nm za účelem zjištění ohybů.
Měřící protokoly budou v elektronické podobě jsou nedílnou 
součástí dokumentace vybudované sítě.

Konektory
Rozhraní v DP – preferovaný LC/APC, tolerovaný SC/APC
Rozhraní v AP – preferovaný SC/APC, tolerovaný LC/APC

Návrh sítě nelze realizovat jednotným způsobem, následující 
příklady představují vhodná řešení, která zohledňují zásady 
popisované v tomto dokumentu.

 Sekundární optická přístupová síť D-ANpříklad topologie
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 Příklad závěsného řešení D-AN maximalizace využití vláken

 Multioperátorský optický distribuční box v AP (MODB)
Standardně jsou vnitřní rozvody (U-AN) budovány jako sou-
část D-AN.
Multioperátorské boxy se budují pokud se liší vlastník vnitř-
ních rozvodů od vlastníka D-AN nebo v jiných odůvodně-
ných případech.
Kapacita odchozích vláken vyhovující pro připojení minimálně 
jednoho vlákna k zákaznickému objektu.

Pro odchozí kapacitu bude instalován samostatný optický 
rozvaděč.

Kapacita příchozích vláken sdílené sítě (první operátor) – 
vyhovující pro připojení minimálně jednoho vlákna k zákaznic-
kému objektu.

Lze realizovat postupně a tím rozložit investici, pokud je 
rezerva pro rozšíření v pasivní infrastruktuře – např. rezervní 
trubička za předpokladu, že bude dohodnuto a projednáno 
rozšíření kapacity přistavením druhé skříně stejného typu, roz-
měrů i provedení.

Konektory
Příchozí vlákna SC/APC, tolerovaný LC/APC
Odchozí vlákna SC/APC, tolerovaný LC/APC

 Vnitřní optická přístupová síť U-AN

Plastová infrastruktura
Budování rezervní infrastruktury uvnitř objektu se nepředpo-
kládá. Doporučuje se instalovat kabelové profily s počtem vlá-
ken převyšujícím počet zákaznických objektů.

Optické vlákno
Použije se výhradně G.657.A nebo G.657.B.

Topologie
Dimenzování vláken pro P2P infrastrukturu, tedy minimálně 
jedno vlákno (topologie bod-bod) na objekt zákazníka (typicky 
bytová jednotka).
V rámci budování vnitřního rozvodu se doporučuje rezervovat 
část kapacity vláken a připravit trasu na střechu objektu (FWA 
konektivita, WiFi, mikrovlnné spoje).
Doporučuje se během instalace minimalizovat počty svarů 
kombinací vhodných technologií a instalačních prací – např. 
využívání oválného portu ve spojkách nebo průběžných vstupů 
v rozvaděčích a ukládání rezerv nepřerušených bufferů a vláken 
(i v případě ribbon technologie) 
Lze realizovat postupně a tím rozložit investici, pokud je rezerva 
pro rozšíření v pasivní infrastruktuře – např. rezervní trubička.

Měření
U varianty s vybudovaným AP s konektory je požadováno 
měření OTDR metodou z AP na vlnové délce 1625 nm za úče-
lem zjištění ohybů.
Měřící protokoly budou v elektronické podobě jsou nedílnou 
součástí dokumentace vybudované sítě.

Konektory
Rozhraní na účastnické zásuvce – SC/APC
Rozhraní v AP (MODB) – SC/APC, tolerovaný LC/APC

  Backhauling pro bezdrátové technologie a remote xDSL 
DSLAM

Existují bezdrátové (LTE) a xDSL (VDSL2, vectoring, bon-
ding) technologie, které splňují parametry programu 
Digitální Česko 2.0.
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Pro budování takových systémů bude také nutno budovat 
backhauling prostřednictvím optických kabelů. 

Obecně lze předpokládat, že budování backhaulingu spadá 
do výstavby primární části přístupové sítě, tedy F-AN, případně 
D-AN, a proto by měly splňovat odpovídající parametry jak z 
hlediska technického, tak i z hlediska dimenzování.

Současně musí vzniknout referenční nabídka na pronájem 
vláken F-AN, D-AN kabelů, na bitstream a velkoobchodní 
nabídka služeb přes bezdrátový nebo xDSL systém. 

 Modernizace CATV sítí
Existují CATV (DOCSIS3) technologie, které splňují para-
metry programu Digitální Česko 2.0.

Pro budování takových systémů a zkapacitnění CATV sítě bude 
nutno části sítě koaxiálních kabelů nahradit sítí optických kabelů. 

Obecně lze předpokládat, že modernizace CATV sítě spadá 
do výstavby primární F-AN a sekundární D-AN části přístu-
pové sítě a proto by měly splňovat odpovídající parametry jak z 
hlediska technického, tak i z hlediska dimenzování.

Současně musí vzniknout referenční nabídka na pronájem 
vláken F-AN, D-AN kabelů, na bitstream a velkoobchodní 
nabídka služeb přes CATV systém.

Technické parametry sítě
Frekvenční rozsah
Downstream min 85–862 MHz (případně 105/220–1/1,2 GHz). 
Upstream  min 5–65 MHz (případně 5–85/5–200 MHz).

Hvězdicová struktura terciární koaxiální sítě
Splnění požadavků platných technických norem (ČSN EN 
50083, ČSN EN 60728, …) zejména týkajících se bezpečnosti, 
signálových úrovní, odstupu signálu od šumu/rušení, splnění 
limitních hodnot vyzařování sítě apod.
Doporučená velikost segmentu CATV sítě: 256 HP (Homes 
Passed).
Segmentem se rozumí taková část CATV sítě, do které je z cen-
trálního místa (hlavní stanice) přivedeno kmitočtové spektrum 
ve kterém jsou namodulovány všechny služby nabízené zákazní-
kům daného CATV operátora (zpravidla jde o televizní službu, 
vysokorychlostní přístup k Internetu a VoIP).

 Přístup k infrastruktuře – vlastnictví

Ukončení optických kabelů jiného operátora
Operátorovi bude vyhrazen odpovídající prostor v rozvaděči a 
kabelový vstup pro ukončení předem dohodnutého typu kabelu 
a počtu vláken.
Instalace kabelu, jeho ukončení a měření bude zajištěno jiným 
operátorem.
Pro instalaci bude ze strany vlastníka umožněn přístup do 
skříně s respektováním zabezpečení viz níže.
Optický kabel včetně kompletního ukončení a příslušenství 
bude v majetku jiného operátora.

Umístění splitteru pro jiného operátora
Operátorovi bude vyhrazen odpovídající prostor v rozvaděči pro 
umístění splitterů v odsouhlaseném mechanickém provedení.
Instalace splitteru bude zajištěna vlastníkem infrastruktury. Při 
jednáních o pronájmu infrastruktury budou mezi jiným operá-
torem a vlastníkem dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny tech-

nické specifikace použitých splitterů, případně jiný provozní 
režim.
Splitter bude v odpovědnosti a správě vlastníka infrastruktury.

Zřizování okruhu / aktivace služby
Aktivace služby bude realizována propojením předem definovaných 
konektorových pozic, či výstupu splitteru do konektorové pozice.
Tato aktivita bude na základě dohody mezi vlastníkem a operátorem 
provedena vlastníkem za úplatu v předem dohodnuté výši. 
Propojovací patchcord bude v odpovědnosti a správě vlast-
níka infrastruktury a bude součástí pronajímaného okruhu 
(případně bude předmětem komerční dohody).

 Přístup k infrastruktuře – zodpovědnosti, řešení poruch

Technická kvalita sítě
Vlastník infrastruktury zodpovídá za technickou kvalitu sítě 
v celém rozsahu pronájmu infrastruktury mezi dohodnutými 
předávacími body (čistota konektorů, poloměry ohybu, techno-
logická kázeň při montáži). 

Řešení poruch, identifikace závad
Vlastník infrastruktury zodpovídá za technickou kvalitu sítě 
v celém rozsahu pronájmu infrastruktury mezi dohodnutými 
předávacími body, zajišťuje řešení poruchy a identifikaci závad.
V případě poruchy musí být dodrženy reakční doby (náběr 
poruchy, identifikace závady, oprava poruchy). Nedodržení SLA 
musí podléhat citelným sankcím. 
Tyto podmínky se doporučuje zařadit mezi mandatorní pod-
mínky při přidělování dotací.
Minimální požadované reakční doby a sankce za nedodržení: 
Oprava poruchy finální … 80 % poruch do 24 hod., 100 % 
poruch do 72 hod., 99 % celková roční dostupnost.
Podrobnosti a sankce za nedodržení musí být součástí velkoob-
chodní nabídky.

Přístup do objektů CO, DP
V objektech CO a DP budou ukončeny optické kabely jiných 
operátorů. Vlastník infrastruktury jim musí zajistit k těmto 
optickým kabelům přístup pro účely měření, čištění, identifi-
kace a lokalizace závad a pro jejich případné odstranění.
Podrobnosti a sankce za nedodržení musí být součástí velkoob-
chodní nabídky.

 Dokumentace a její zpřístupnění

Dokumentace skutečného provedení
Podklady ke kolaudačnímu řízení, mapové podklady, passporty 
použitého materiálu a další dokumentace nezbytná k doklado-
vání stavby a její kvality za účelem proplacení dotace.

Dokumentace, obsazenost, aktualizace stavu přístupná dalším operátorům
Dokumentace je povinností vlastníka infrastruktury. Za účelem 
zajištění transparentnosti se navrhuje minimální rozsah zveřej-
nění dokumentace jiným operátorům a regulátorovi v následu-
jícím rozsahu:
–  Připojené zákaznické objekty (včetně informace, do kterých 

bytů je již zásuvka zřízena a do kterých je připravena pouze 
rezerva).
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–  Souřadnice předávacích bodů a pozice jednotlivých předáva-
cích bodů pro připojené zákaznické objekty a jejich provedení 
(typ konektoru).

–  Další podstatné náležitosti nezbytné pro připojení a následné 
provozování.

 Použité optické kabely – specifikace
Max. vložný útlum veškerých optických kabelů: 0,36/0,24 dB/km (1310/1550 nm).

F-AN
Vlákna G.657.A, G.652.D a připouští se G.652 (pouze u stávají-
cích sítí, pro novou výstavbu nepoužívat).
Konstrukce – nepředepisuje se.
Závěsné provedení se toleruje (pouze s vlákny G.657.A).
Typický (doporučený) počet vláken 48f.

D-AN
Vlákna G.657.A, G.657.B, toleruje se G.652.D.
Konstrukce – nepředepisuje se. 
Závěsné provedení se toleruje (pouze s vlákny G.657.A). 
Typický (doporučený) počet vláken 12f – 96f.

U-AN
Vlákna G.657.A, toleruje se G.657.B2.
Konstrukce – nepředepisuje se. 
Závěsné provedení se toleruje (pouze s vlákny G.657.A).
Instalace uvnitř budov – řešení by nemělo ohrozit požární bez-
pečnost objektu.
Typický (doporučený počet vláken pro vnitřní rozvody 1-48f, 
     pro rodinné domy úložně 1-12f, 
     pro rodinné domy závěsné 1-12f

Nutné dodržování technologické kázně předepsané výrobci 
pro daný typ a konstrukci kabelu.

 Splittery – specifikace
Preferováno Tolerováno

Uspořádání sítě Uspořádání sítě

Jednostupňové – umístění v DP Dvoustupňové – umístění v CO a DP

dělící poměr 1:64 pro GPON dělící poměr 1:2 + 1:32 pro GPON

dělící poměr 1:32 pro EPON dělící poměr 1:2 + 1:16 pro EPON

WDM filtry pro WDM-PON WDM filtry jednostupňově pro WDM-PON

Konektory Konektory stupeň 1 stupeň 2

Vstupní SC/APC (fanout) Vstupní SC/APC (fanout) SC/APC (fanout)

Výstupní LC/APC (fanout) Výstupní SC/APC (fanout) LC/APC (fanout)

Nutno řešit typy konektorů v CO, DP!!!

Technologie
Planární, rozsah vlnových délek 1310 nm, 1490 nm (GPON 
standard) nebo dle použitých technologií.

Mechanické provedení
Vhodné pouzdro slučitelné s technologií použitou pro ukončení 
svarů a konektorů v rozvaděči.

Pro jiné technologie (EPON) lze uvažovat splittery 1:32 pří-
padně WDM filtry pro až 64 vlnových délek – mechanické pro-
vedení se předpokládá ve všech případech shodné.

Vlastnictví
V odpovědnosti a správě vlastníka infrastruktury (nutno 
zajistit kompatibilitu s aktivní technologií) !!!

 Rejstřík pojmů OAN – optické přístupové sítě

NGA (Next Generation Access) Přístupová síť nové 
generace  
OTN (Optical Transport Network) Optická transportní síť  
OAN (Optical Access Network) Optická přístupová síť  
PTP (Point to Point) Bod - Bod  
PMP (Point to Multipoint) Bod - Vícenásobný bod  
PON (Passive Optical network) Pasivní optická síť  
AON (Active Optical network) Aktivní optická síť  
F-AN (Feeder Area Network) Přívodní část sítě 
(backhaul)  
D-AN (Feeder Area Network) Distribuční část sítě  
U-AN (Feeder Area Network) Účastnická část sítě  
CO (Central Office) Centrální stanice  
DP (Distribution Point) Distribuční bod  
AP (Acces Point) Přístupový bod  
ONT (Optical Network Termination) Předávací bod sítě  
SP (Sharing Point) Bod sdílení  
FD (Floor Distributor) Patrový rozvaděč  
PD (Pole Distributor) Sloupový rozvaděč 

OTO (Optical Telco Outlet) Účastnická zásuvka  
CPE (Customer premises equipment) Účastnické aktivní zařízení 
(StB)  
OLT (Optical Line terminal) Linkový port  
xDSL (Digital Subscriber Line) X digitální zákaznická linka  
ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) Digitální zákaznická 
linka – asynchronní  
VDSL (Very High Speed DSL) Digitální zákaznická linka - 
vysokorychlostní  
GPON (Gigabite Passive Optical network) Gigabitová pasivní 
optická síť  
WDM-PON (WDM - Passive Optical network) Pasivní optická síť 
na bázi vlnového multiplexu  
EPON (Ethernet Passive Optical network) Pasivní optická síť na 
bázi Ethernet protokolu  
CATV (Cable Television) Kabelová televize  
OTDR (Optical time domain reflectometry) Metoda pro měření a 
analýzu optických tras 
LTE (Long Term Evolution) Technologie vysokorychlostního 
internetu v mobilních sítích – 4G  
 

NGA (Next Generation Access) Přístupová síť nové generace 
OTN (Optical Transport Network) Optická transportní síť 
OAN (Optical Access Network) Optická přístupová síť 
PTP (Point to Point) Bod – Bod 
PMP (Point to Multipoint) Bod – Vícenásobný bod 
PON (Passive Optical network) Pasivní optická síť 
AON (Active Optical network) Aktivní optická síť 
F-AN (Feeder Area Network) Přívodní část sítě (backhaul) 
D-AN (Feeder Area Network) Distribuční část sítě 
U-AN (Feeder Area Network) Účastnická část sítě 
CO (Central Office) Centrální stanice 
DP (Distribution Point) Distribuční bod 
AP (Acces Point) Přístupový bod 

ONT (Optical Network Termination) Předávací bod sítě 
SP (Sharing Point) Bod sdílení 
FD (Floor Distributor) Patrový rozvaděč 
PD (Pole Distributor) Sloupový rozvaděč
OTO (Optical Telco Outlet) Účastnická zásuvka 
CPE  (Customer premises equipment) Účastnické aktivní 

zařízení (StB) 
OLT (Optical Line terminal) Linkový port 
xDSL (Digital Subscriber Line) X digitální účastnická přípojka 
ADSL  (Asynchronous Digital Subscriber Line) Digitální 

účastnická přípojka – asynchronní 
VDSL  (Very High Speed DSL) Digitální účastnická přípoj-

ka – vysokorychlostní 

GPON  (Gigabite Passive Optical network) Gigabitová 
pasivní optická síť 

WDM-PON  (WDM – Passive Optical network) Pasivní 
optická síť na bázi vlnového multiplexu 

EPON  (Ethernet Passive Optical network) Pasivní optická 
síť na bázi Ethernet protokolu 

CATV (Cable Television) Kabelová televize 
OTDR  (Optical time domain reflectometry) Metoda pro 

měření a analýzu optických tras
LTE  (Long Term Evolution) Technologie vysokorychlostního 

internetu v mobilních sítích – 4G 
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Cíle a směry intervence rozvoje  
sítí nové generace

 Úvod
Akcelerace rozvoje služeb v oblastech informač-
ních a  komunikačních technologií způsobuje 
zvýšené nároky na datové toky zajišťované pro-
střednictvím internetového připojení, přičemž 
již dnes je jisté, že tento trend bude v budouc-
nosti pokračovat. Zvýšené datové požadavky 
jsou způsobeny jednak vyššími nároky stáva-
jících služeb, dále zaváděním služeb nových 
a v neposlední řadě potřebou připojení nových 
uživatelů. Jako příklad služeb s velkými nároky 
na datovou kapacitu lze uvést video služby (a to 
i  při využití nových komprimačních metod) 
a  služby založené na cloudových řešeních. 
Kromě toho strukturální transformace globální 
ekonomiky zvyšuje dynamiku rozvoje internetu 
s adekvátním dopadem, který ovlivňuje všechny 
oblasti ekonomiky a  života celé společnosti. 
Důsledkem toho je, že bude stále důležitější 
zajistit, aby koncoví uživatelé internetových slu-
žeb měli snadný a kvalitní vysokorychlostní pří-
stup k novým a inovativním službám. 

V  současné fázi vývoje trhu a  technologie 
tyto požadavky nejlépe splňuje síťová plat-
forma vybudovaná na sítích nové generace  – 
NGN (Next Generation Networks), která je 
svojí strukturou fakticky dvouúrovňová: jed-
nak páteřní sítě nové generace (NGN Core 
Networks), které nahrazují technologicky starší 
přenosové sítě s IP protokolem na úrovni páteři, 
a  dále přístupové sítě nové generace  – NGA 
(Next Generation Access Networks), usnadňu-
jící přístup zákazníků k poskytovaným službám. 

Oproti stávajícím telekomunikačním sítím 
patří sítě NGN svým charakterem mezi kon-
cepčně jednodušší sítě, které umožňují vysoko-
rychlostní přenos pro poskytování všech druhů 
služeb, včetně multimediálních, a  konvergenci 
řady dříve samostatných aplikací a  digitál-
ních služeb, jako telefonní služby, audio/video 
přenosy a  jiné datové komunikace. Současně 

umožňují oddělení různých základních síťo-
vých vrstev, např. přenos dat, řídící a dohledové 
funkce, servis. 

Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové 
generace je definovat strategický přístup ČR 
při výstavbě sítí nové generace a zejména pro-
střednictvím podpory realizovat rozvoj budo-
vání přístupových sítí nové generace. Tyto 
sítě svým významem a rozsahem v konečném 
důsledku podpoří hospodářský růst České 
republiky, přispějí ke zvýšení konkurence-
schopnosti českých podnikatelských činností, 
kvantitativně a kvalitativně posílí českou eko-
nomiku především s ohledem na vyšší přida-
nou hodnotu produkce a  v  neposlední řadě 
také zvýší efektivitu státní správy a  místní 
samosprávy. 

Přijetí tohoto strategického dokumentu 
vládou České republiky představuje jasný 
signál, že Česká republika je prostřednictvím 
realizace uvedených investičních priorit do 
výstavby sítí nové generace technicky, eko-
nomicky a  organizačně připravena na oče-
kávaný růst poptávky po stávajících i nových 
elektronických službách. Současně bude pro-
střednictvím synergických efektů vytvořena 
jasná platforma pro další ekonomický růst 
české společnosti, rozvoj nových průmys-
lových odvětví a  vznik nových obchodních 
modelů, založených na používání informač-
ních a komunikačních technologií. V koneč-
ném důsledku pak usnadní i  účast na spole-
čenském a hospodářském životě pro všechny 
skupiny občanů. Inovativní vysokorychlostní 
sítě umožní přenos velkého množství dat 
a spolehlivou multimediální a datovou komu-
nikaci a  to při současném respektu principů 
síťové neutrality.

Předpokládá se, že vláda by měla schvá-
lit Národní plán rozvoje sítí nové generace 
v březnu 2015.

Článek je výtahem z pracovní verze Národního plánu rozvoje sítí nové generace ze dne 26. listopadu 
2014 a popisuje cíle a směry intervence při budování vysokorychlostní infrastruktury pro internetové 
připojení v České republice. Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové generace je definovat strategický 
přístup ČR při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím podpory realizovat rozvoj budo-
vání přístupových sítí nové generace.
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 Cíle a směry intervence 

Popis cílů a vizí 
Vysokorychlostní internetová infrastruktura je významným 
komunikačním prostředkem moderního hospodářství nepo-
stradatelným v  informační společnosti orientované na služby 
s  vysokou přidanou hodnotou. Prostřednictvím inovativních 
síťových řešení mohou být činnosti v podnicích, v úřadech nebo 
vzdělávacích zařízení a mezi nimi navzájem prováděny efektiv-
něji a občané se mohou snadněji podílet na vývoji informační 
společnosti. Informační a  komunikační technologie (dále jen 
„ICT“) přispívají významným podílem ke zvyšování hrubého 
domácího produktu a vedou při efektivním využívání ke zvy-
šování produktivity. Rozdíly v  ekonomické výkonnosti eko-
nomických prostorů a  průmyslových států lze ve značné části 
vysvětlit rozsahem investic do ICT, výzkumu ICT a jejich pou-
žití. Konkurenceschopnost informační společnosti je založena 
na využívání moderních služeb ICT, jakož i  na kompetenci 
k tvorbě digitálních obsahů a jejich rozšiřování prostřednictvím 
digitálních médií. Investice do komunikační infrastruktury pro-
vádějí na liberalizovaných trzích soukromé subjekty na základě 
tržních mechanizmů a  proto především v  regionech s  vyso-
kou perspektivou poptávky, přičemž se dále rozšiřuje „propast 
v přístupu k vysokorychlostnímu připojení“ mezi venkovskými 
a  městskými oblastmi. Méně obydlené oblasti ČR by mohly 
zůstat v  důsledku nedostatečné dostupnosti připojení k  inter-
netu – dokonce i při stoupající poptávce – dlouhodobě vylou-
čeny z hospodářského rozvoje. 

Strategické cíle:
a)  Zvyšování konkurenceschopnosti a  zaměstnanosti ve ven-

kovských oblastech. 
b)  Usnadnění rozvoje podnikání a přístupu ke službám státu jak 

pro obyvatelstvo, tak pro podnikatelský sektor. 
c)  Zlepšování životních a ekonomických podmínek pro místní 

obyvatelstvo a místní podniky zachováváním a zdokonalová-
ním poskytování služeb s přidanou hodnotou. 

d)  Vytváření spolehlivých, hodnotných a inovativních přístupů 
k vysokorychlostnímu připojení k internetu za ceny odpoví-
dající kvalitě služby. 

e)  Zvyšování dostupnosti nabídky moderních a  pokrokových 
digitálních služeb a aplikací zejména v oblasti komunikace, 
zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví nebo pří-
stupu k zaměstnání. 

f)  Překonávání „digitální propasti“ v dostupnosti informačních 
technologií, tj. umožnit všem občanům být součásti infor-
mační společnosti.

g)  Vybudování dostatečně rozvinuté a dostupné technologické 
základny v  podobě adekvátní infrastruktury (NGA sítě) 
umožňující vysokorychlostní přístup k  internetu v  rele-
vantních lokalitách ČR, ve kterých tato infrastruktura není 
a nelze předpokládat, že tam bude vybudována působením 
tržních mechanizmů za komerčních podmínek. 

Operativní cíle:
a)  Vytvoření transparentního a  efektivního dotačního mecha-

nizmu pro rozšíření NGA sítí do oblastí, ve kterých je možná 
veřejná podpora (tzv. bílá místa). 

b)  Prostřednictvím zdrojů z ESIF zvýšení dostupnosti vysoko-
rychlostního připojení k internetu alespoň o 500 000 domác-
ností zřizováním nových NGA sítí nebo modernizací stáva-
jící nedostatečné infrastruktury. 

c)  Redukce administrativních a  stavebních nákladů při budo-
vání NGA sítí legislativními opatřeními. 

d)  Řádná transpozice a  implementace směrnice EP a  Rady 
2014/61/EU o  opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

e)  Vytvoření registru pasivní infrastruktury. 
f)  Vytvoření společné pracovní platformy státní správy a sou-

kromého sektoru, která bude operativně a  podle potřeby 
navrhovat doporučení technickoekonomického a  investič-
ního charakteru ve vztahu k  rozvoji přístupových sítí nové 
generace. 

Prioritizace intervencí v rámci veřejné podpory 
Evropská komise uvedla [5], že nejlepší přístup k internetu 
vykazují členské státy, v nichž funguje hospodářská soutěž 
v  oblasti infrastruktury v  kombinaci s  účinnou regulací 
ex ante na podporu hospodářské soutěže v  oblasti služeb. 
Proto je klíčové, aby se veřejné prostředky v tomto odvětví 
vynakládaly obezřetně a  aby bylo zajištěno, že veřejná 
podpora doplňuje a  nikoliv nahrazuje investice účastníků 
trhu. Každý státní zásah by měl co nejvíce omezovat riziko 
vytěsnění soukromých investic, změn komerční motivace 
k investicím a v konečném důsledku narušení hospodářské 
soutěže. Na základě výše uvedeného může být poskytnuta 
státní intervence v podobě veřejné podpory pouze do míst, 
ve kterých selhávají tržní mechanizmy. Jedná se o místa, ve 
kterých není žádná infrastruktura umožňující poskytování 
služby vysokorychlostního připojení k  internetu alespoň 
o  rychlosti 30 Mb/s  a  není pravděpodobné, že v  nejbližší 
budoucnosti bude vybudována za komerčních podmínek. 
Jedná se o tzv. bílá místa. Výjimečně a pouze z důvodů hod-
ných zvláštního zřetele lze poskytnout i veřejnou podporu 
do míst, ve kterých existuje jedna infrastruktura umož-
ňující poskytování služby vysokorychlostního připojení 
k  internetu alespoň o  rychlosti 30 Mb/s  a  není pravděpo-
dobné, že v nejbližší budoucnosti bude vybudována další za 
komerčních podmínek. Jedná se o tzv. šedá místa. Případná 
veřejná podpora do šedých míst by musela projít tzv. notifi-
kačním procesem u Evropské komise podle čl. 107 Smlouvy 
o fungování EU.

Veřejná podpora do míst, ve kterých existují alespoň 
dva provozovatelé infrastruktury umožňující poskytování 
služby vysokorychlostního připojení k  internetu alespoň 
o  rychlosti 30 Mb/s, je vyloučena. Jedná se o  tzv. černá 
místa. Vzhledem k velikosti rozlohy ČR a hustotě osídlení 
se nejeví jako vhodné preferovat intervence do konkrétních 
bílých míst z hlediska jejich geografického umístění, neboť 
z povahy věci se bílá místa převážně nacházejí ve venkov-
ských oblastech. Jako žádoucí se však jeví zvýhodnit bílá 
místa, která se nacházejí v regionech, jejichž rozvoj je třeba 
s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů 
mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podpo-
rovat13. Jedná se o strukturálně postižené regiony, hospo-
dářsky slabé regiony a ostatní regiony, jejichž podporování 
státem je žádoucí z  jiných důvodů, například pohraniční 
regiony, bývalé vojenské prostory, regiony postižené živel-
ními pohromami apod. Tyto regiony jsou charakterizovány 
ve Strategii regionálního rozvoje České republiky 2014–
2020, kterou vláda schválila usnesením ze dne 15. května 
2013 č. 344, přičemž v  příloze tohoto usnesení jsou před-
mětné regiony přímo vyjmenovány jako území konkrétních 
obcí s rozšířenou působností. 
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Investiční model, forma a intenzita podpory 
Výběr vhodného investičního modelu je stěžejní pro napl-

nění stanovených cílů. Při určování nejvhodnějšího investič-
ního modelu se vycházelo z  materiálu Guide to broadband 
investment, který zpracovala Evropská komise a který obsahuje 
relevantní investiční modely na základě veřejných údajů o pro-
jektech z  celé Evropy. V  tomto materiálu uvedené investiční 
modely představují širokou škálu možností pro kombinování 
veřejných a  soukromých investic. Každý model je použitelný 
za různých okolností v závislosti na rozsahu požadované infra-
struktury, specifických cílech, podle typu řídícího orgánu, míry 
rizika jednotlivých participujících stran apod. Uvedený materiál 
charakterizuje následujících pět investičních modelů. 

Bottom-up model
Tento model je založený na iniciativě místní komunity a zahr-
nuje skupinu koncových uživatelů, kteří jsou zorganizováni do 
společně vlastněné a demokraticky kontrolované skupiny a jsou 
schopni dohlížet na výstavbu a provoz svých vlastních místních 
sítí.

Private design, build and operate (DBO) model
Tento model je postaven na existenci řídícího orgánu, který 
vydává prostředky (často ve formě dotací) do soukromého 
sektoru za účelem podpory při rozšiřování jejich sítí. Veřejný 
sektor nemá žádnou specifickou roli ve vlastnictví nebo pro-
vozování sítí, ale může ukládat povinnosti podmiňující přístup 
k finančním zdrojům. 

Public outsourcing model 
V rámci tohoto modelu existuje jediný kontrakt, který pokrývá 
všechny aspekty výstavby a provozu sítě. Hlavní charakteristi-
kou tohoto modelu je, že síť je provozována soukromým sekto-
rem, ale veřejný sektor si ponechává vlastnictví a určitou kon-
trolu sítě.

Joint venture model
Společné partnerství veřejného a soukromého sektoru je ujed-
nání, prostřednictvím kterého je vlastnictví sítě rozděleno mezi 
veřejným a soukromým sektorem. Stavební a provozní činnosti 
zpravidla provádí a zajišťuje soukromý sektor. 

Public design, build and operate model 
V  tomto modelu veřejný sektor vlastní a  provozuje sítě bez 
účasti soukromého sektoru. Všechny aspekty rozvoje sítě jsou 
řízeny veřejným sektorem, který může provozovat celou síť, 
nebo může zajišťovat velkoobchodní přístup a  soukromé sub-
jekty pak nabízejí maloobchodní služby. 

S ohledem na situaci v ČR byl jako nejvhodnější investiční 
model určen Private design, build and operate model. Tento 
model by měl zajistit rozvoj sítí v určených lokalitách na území 
celého státu, dále eliminuje rizika státu související s výstavbou 
a provozem sítí, využívá již vytvořeného, institucionálně zajiště-
ného implementačního mechanizmu a respektuje skutečnost, že 
v ČR není žádná veřejná instituce, která by se specializovala na 
plánování, výstavbu, rozvoj a provozování sítí. Výhodou tohoto 
modelu je rovněž skutečnost, že si stát v  souvislosti s  podpo-
rou může stanovit některé podmínky, jako např. velkoobchodní 
přístup do podpořené sítě. Rizikovým faktorem stanoveného 
investičního modelu se může stát případně nízko nastavená 
intenzita podpory, která by nedostatečně motivovala příjemce 
investovat do výstavby sítí v  oblastech, v  nichž by bylo samo 

o sobě – bez této podpory – neekonomické budovat a provo-
zovat sítě. Vzhledem k  uvedenému riziku stanoveného inves-
tičního modelu a  předpokládanému počtu příjemců podpory 
se neuvažuje o  zavedení finančních nástrojů jako formy pod-
pory. Podpora bude uskutečňována formou dotace, která bude 
stanovena procentem z  uznatelných nákladů. ČR bude prefe-
rovat v  rámci implementace dotačního mechanizmu využití 
tzv. blokové výjimky podle ustanovení čl. 52 nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v  souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s  vnitřním trhem. Předmětná bloková výjimka 
umožňuje poskytnout až 100% dotaci ze způsobilých nákladů 
bez ohledu na velikost příjemce, aniž by bylo nutné tuto sku-
tečnost oznamovat podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o  fungování 
EU, nicméně se nepředpokládá využití této maximální intenzity 
podpory. Jako dostatečně motivující pro příjemce dotace inves-
tovat ve vybraných lokalitách, v nichž selhávají tržní mechani-
zmy, se jeví intenzita podpory v rozsahu 40 až 60 % uznatelných 
nákladů bez ohledu na velikost příjemce. Ve zvlášť specifických 
lokalitách (strukturálně postižené nebo hospodářsky slabé regi-
ony) může být intenzita podpory vyšší, aby se dále snížilo riziko 
vybraného investičního modelu. Přestože se podpora zaměří 
pouze do míst s tržním selháním, jeví se jako vhodné s ohledem 
na potenciální dopad na hospodářskou soutěž zavést i finanční 
limit podpory na jeden projekt, který by neměl přesáhnout 200 
mil. Kč. MPO si prostřednictvím programu Beta Technologické 
agentury ČR zadalo výzkumný projekt „Koncept budování 
vysokorychlostních přístupových sítí v  investorsky nejsložitěj-
ších územních celcích a  nemateriální efekt přidané hodnoty 
generované zaváděním kvalitativně vyššího stupně digitální 
ekonomiky“. Výsledky výzkumu napomohou v průběhu imple-
mentačního období k další konkretizaci realizace podpory roz-
voje sítí nové generace. 

Nástroje intervencí pro odstranění překážek a další opatření stimulující sou-
kromé investice 

Finanční opatření

Kohezní politika
ESIF Operační program Podnikání a  inovace pro konkuren-
ceschopnost 2014–2020 je dokument vypracovaný Řídícím 
orgánem OP PIK (Ministerstvem průmyslu a obchodu) ve spo-
lupráci s partnery, který stanovuje cíle a priority pro efektivní 
využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále také 
„EFRR“) za účelem dosažení konkurenceschopné a udržitelné 
ekonomiky založené na znalostech a inovacích. OP PIK je reali-
zován v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost spadajícího 
pod politiku soudržnosti EU. OP PIK byl zpracován v souladu 
s legislativou EU upravující ESIF. V rámci cíle Investice pro růst 
a  zaměstnanost bude OP PIK svou realizací přispívat k  napl-
ňování tematických cílů 1 až 4 a  tematického cíle 7 definova-
ných v čl. 9 obecného nařízení2. Tematický cíl 2 zní: Zlepšení 
přístupu, využití a  kvality informačních a  komunikačních 
technologii. Tento cíl byl zohledněn v prioritní ose 4 OP PIK 
„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k  Internetu 
a informačních a komunikačních technologií“ a specifickém cíle 
4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k Internetu. 
Výčet podporovaných aktivit ve specifickém cíli 4.1 prioritní osy 
4 OP PIK je následující: 
–  modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro 

vysokorychlostní přístup k  Internetu využitím optických 
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prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k Internetu 
přenosovou rychlostí alespoň 30 Mb/s, 

–  zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických 
vedení pro vysokorychlostní přístup k  Internetu umožňující 
přenosovou rychlost alespoň 30 Mb/s; v  případě zřizování 
nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností 
musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mb/s, 

–  vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup 
k Internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího 
stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena 
pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit. 

Modernizovaná síť musí v porovnání se stávající přinést na trh 
nové významné možnosti, pokud se jedná o dostupnost a kapa-
citu služeb vysokorychlostního přístupu a  hospodářskou sou-
těž. OP PIK schválila vláda svým usnesením ze dne 17. července 
2014 č. 581. 

CEF 
Dne 19. října 2011 představila EK návrh nařízení na vytvoření 
Nástroje pro propojení Evropy „Connecting Europe Facility“ 
(CEF), který definuje pravidla pro financování a implementaci 
evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomu-
nikační sítě. K  jednotlivým oblastem Komise zároveň připra-
vila hlavní směry. Telekomunikacím se věnuje návrh nařízení 
o hlavních směrech pro transevropské telekomunikační sítě ze 
dne 24. 10. 2011, který vychází jak z obecného návrhu k CEF, 
tak i z Rozpočtu EU 2020. Hlavním cílem nástroje je: 
–  rozvoj výkonného, udržitelného a  efektivního propojení sítí 

v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací; 
–  budování chybějících přeshraničních vazeb a 
–  odstraňování dosavadních problémů podél hlavních transev-

ropských dopravních koridorů. 
Další projednávání návrhu bylo zablokováno přijetím závěrů 
Evropské rady (7.–8. února 2013), kdy došlo ke snížení původně 
navrhovaných finančních prostředků na telekomunikační část 
Nástroje pro propojení Evropy (CEF) z 9,2 mld. EUR na 1 mld. 
EUR. S ohledem na tyto události a po zvážení více variant se 
EK rozhodla pro vypracování a  předložení nového legislativ-
ního návrhu, který má zohlednit dosavadní pozici Rady a  EP 
a  především snížený rozpočet na projekty společného zájmu. 
Revidovaný návrh EK předložila 28. května 2013. Na rozdíl od 
původního znění se revidovaný návrh zaměřuje především na 
podporu digitální infrastruktury. Projekty v této oblasti by měly 
být financovány především prostřednictvím dotací a/nebo veřej-
ných zakázek. Projekty v oblasti vysokorychlostních sítí nejsou 
z návrhu zcela vypuštěny, ovšem s ohledem na snížený rozpočet 
se počítá s podporou prostřednictvím finančních nástrojů a dále 
s kombinací finančních nástrojů a dotací z odlišných veřejných 
zdrojů než je CEF, a to evropských i národních. Tato částka je 
financována: 
a)  z  rozpočtového okruhu 1a: Konkurenceschopnost pro růst 

a  zaměstnanost ve výši 21,9 mld. eur, z  toho 15,0 mld. eur 
na dopravu; 5,9 mld. eur na energetiku a  1,1 mld. eur na 
digitalizaci.

b)  Z rozpočtového okruhu 1b: Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost (z Kohezního fondu) ve výši 11,3 mld. eur a celá 
tato částka je určena na dopravu.

Finální verze CEF byla publikována pod názvem Nařízení 
Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 283/2014 ze dne 11. 
března 2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti 
telekomunikační infrastruktury a  o  zrušení rozhodnutí č. 
1336/97/ES.

Využití výnosu z aukce 
Usnesením vlády ze dne 23. května 2012 č. 370 vláda ČR vzala 
na vědomí Průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při 
správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na pod-
poru poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období 
do roku 2012 a uložila ministru průmyslu a obchodu ve spo-
lupráci s  předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu 
zajistit zpracování návrhu programu podpory projektů zamě-
řených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek 
jeho správy a financování, včetně analýzy možností využití části 
výnosu z  aukce kmitočtů pro financování tohoto programu. 
V  aukci na příděly rádiových kmitočtů v  pásmech 800 MHz, 
1800 MHz a 2600 MHz, která skončila na počátku roku 2014, 
byla nakonec vybrána částka 8 529,5 mil. Kč, která se po zapla-
cení přídělů stala příjmem státního rozpočtu. V současné době 
nejsou indikace, že by tyto prostředky, či jejich část měly být 
použity na podporu výstavby sítí elektronických komunikací 
pro vysokorychlostní přístup k Internetu. 

Legislativní opatření – transpozice směrnice 2014/61/EU
Transpozice směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke sní-
žení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elek-
tronických komunikací Rozvoj digitální infrastruktury je 
velmi podstatnou oblastí rozvoje české ekonomiky s  pozi-
tivními dopady na technickou připravenost podniků, příliv 
zahraničních investic, produktivitu práce, ale také celkovou 
vzdělanost obyvatel. Podpora výstavby vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací formou snižování nákladů 
na výstavbu je jedním z prioritních úkolů vlády. Překážku 
v  rozvoji sítí lze spatřovat nejen v  nutnosti finančních 
investic, ale zejména ve složitosti administrativy spojené 
s  výstavbou, různorodé praxi stavebních úřadů, délce sta-
vebního řízení a nejednotné výši poplatků spojených s věc-
nými břemeny. Vláda si uvědomuje svou roli v této oblasti 
a  hodlá napomoci řešení těchto problémů nejen vydáním 
metodiky pro postup stavebních úřadů, ale i  legislativ-
ními úpravami dotčených právních aktů. S  cílem snižovat 
náklady na výstavbu bude vláda také transponovat směrnici 
o  opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorych-
lostních sítí elektronických komunikací, která byla schvá-
lena na evropské úrovni. Podle Evropské komise mohou 
stavební práce tvořit až 80 % celkových nákladů na zavá-
dění sítí, přičemž vhodným stanovením několika přímo 
použitelných práv a  povinností aplikovatelných v  různých 
fázích zavádění infrastruktury lze tyto náklady významně 
snížit. Návrh tak zaměřuje svou pozornost na čtyři hlavní 
problematické oblasti: neefektivní využívání stávající infra-
struktury, překážky v  oblasti souběžného zavádění infra-
struktur, neefektivnost v  oblasti udělování administrativ-
ních povolení a překážky týkající se zavádění infrastruktury 
zastavěné v budovách. Jak uvádí důvodová zpráva ke směr-
nici, navrhovaná opatření si kladou za cíl: 
–  odstranit množství pravidel a  administrativních postupů, 

které tvoří překážky fungování jednotného trhu a brání roz-
voji evropských společností, 

–  podpořit všeobecně dostupný vysokorychlostní přístup 
k  internetu, jakožto předpoklad rozvoje jednotného digitál-
ního trhu, 

–  realizovat nevyužitý potenciál vedoucí ke snížení nákladů 
a zároveň k usnadnění zavádění vysokorychlostního přístupu 
k Internetu, 
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–  zefektivnit postupy plánování a  investic, což usnadní rozvoj 
celoevropských hospodářských subjektů, 

–  zajistit rovné zacházení a nediskriminaci podniků a investorů.

Návrh je postaven na těchto pilířích:
1.  Efektivnější využívání existující infrastruktury (čl. 3)  – 

Tato úprava k  efektivnějšímu využívání existující pasivní 
infrastruktury a  legislativnímu zakotvení sdílení existující 
infrastruktury odstraňuje jednu z překážek pro snížení inves-
tičních nákladů. I přes chybějící právní úpravu lze v oblasti 
elektronických komunikací již dnes zaznamenat výjimečné 
funkční dohody o sdílení a využití infrastruktury na komerč-
ním principu (motivem k  jejich uzavření je právě úspora 
zejména investičních nákladů). Česká republika proto stanoví 
v souladu se zmíněnou směrnicí podmínky sdílení existující 
pasivní infrastruktury, včetně podmínek žádosti o  sdílení 
a případného řešení sporů. 

2.  Zvýšená transparentnost pro možné využívání existující 
infrastruktury (čl. 4) a  koordinace stavebních prací (čl. 
5) – Zvýšená transparentnost pro možné využívání existující 
infrastruktury a koordinace stavebních prací odstraňují další 
překážky pro snížení investičních nákladů, redukují nega-
tivní ekologické dopady a  snižují obtěžující zátěž obyvatel 
při výstavbě. V současné době jsou dílčími zdroji informací 
o výstavbě elektronické úřední desky jednotlivých obecních 
úřadů, jejich ucelená podoba však bohužel není k  dispo-
zici. Zřízení jednotného informačního místa (JIM) by tedy 
výrazně usnadnilo sdílení informací a  možnost koordinace 
výstavby. JIM by zároveň mělo být kompatibilní s právě při-
pravovaným registrem pasivní infrastruktury, který realizuje 
Ministerstvo průmyslu a  obchodu jako plnění úkolu vyplý-
vajícího ze schválené státní politiky v elektronických komu-
nikacích – Digitální Česko v. 2.0. V důsledku redukce kabe-
lových tras a  výkopových prací má koordinace stavebních 
prací a  existence informací o  probíhající výstavbě pozitivní 
ekonomické i  ekologické dopady včetně snížení obtěžující 
zátěže obyvatel. Nezanedbatelným přínosem je i  urychlení 
výstavby v  důsledku snížení objemu veřejnoprávního pro-
jednávání o vedení těchto tras. To v souhrnu může usnadnit 
vstup nových subjektů na trh a přispět k rozvoji konkurence. 
V  konečném důsledku lze předpokládat, že z  těchto výhod 
budou mít přínos koncoví uživatelé. 

3.  Zrychlení povolovacích režimů (čl. 6) – tato úprava snižuje 
administrativní zátěž podnikatelů a  zkracuje období před 
zahájením výstavby. 

4.  Kolaudace budov, které jsou „NGA-ready“ (vybaveny 
fyzickou infrastrukturou připravenou pro vysokorychlostní 
připojení k Internetu) a přístup k jejich vnitřní fyzické infra-
struktuře (čl. 8) – redukuje digitální propast a zvyšuje přínos 
pro koncové uživatele.

Tabulka 1 ukazuje harmonogram transpozice směrnice 2014/61/EU.

Náplň Termín

Tvorba návrhu normativního textu 06–09/2014 

Workshopy, dopracování materiálu 10–11/2014 

Vnitřní připomínkové řízení, porada vedení 12/2014 

Meziresort – odeslání 01/2015 

Meziresort – vypořádání 02–03/2015 

Odeslání vládě k projednání 03/2015 

LRV – projednání 03–04/2015 

Vláda – schválení 04/2015 

PSP – 1. čtení 05/2015 

PSP – výbory 05–06/2015 

PSP prázdniny 07–08/2015 

PSP – 2. a 3. čtení plénum 09/2015 

Senát 10/2015 

Prezident republiky – podpis 11/2015 

Sbírka zákonů – vyhlášení 12/2015 

Účinnost   07/2016

Tabulka 1 Harmonogram transpozice směrnice 2014/61/EU

Ostatní opatření

Legislativní opatření:
–  novelizace relevantních právních předpisů ve vazbě na trans-

pozici směrnice 2014/61/EU, kterých se daná problematika 
týká, ve většině případů lze předpokládat pouze formou 
odkazů na výše zmíněný zvláštní zákon; 

–  novelizace stávajících, popř. vydání nových, prováděcích práv-
ních předpisů;

–  novela § 119 odst. 1 stavebního zákona [Vypustit z  rozsahu 
staveb podléhajících kolaudaci § 103 odst. 1 písm. e) bod 4].

Metodické pomůcky a návody:
–  Zpracovat metodickou pomůcku (průvodce) pro stavební 

úřady, která bude obsahovat: 
 •  výklad § 86 odst. 3 stavebního zákona (lze-li vyvlastnit) 

a postupu stavebních úřadů při posuzování podkladů pro 
výstavbu infrastruktury elektronických komunikací;

 •  gramatický a systematický výklad § 7 odst. 2 zákona o elek-
tronických komunikacích (co je stavbou ve veřejném 
zájmu). V  případě přetrvávajících pochyb a  rozdílného 
výkladu bude nezbytné výklad posoudit soudem;

 •  specifikaci konkrétních projevů veřejného zájmu a  defi-
nici doporučené metody hodnotové analýzy pro jednotlivé 
zájmy v konfliktu soukromý zájem, obecní zájem, veřejný 
zájem;

 •  specifikaci doporučených úkonů stavebního úřadu v územ-
ním řízení – zejména kontrolu souladu s územními plány, 
řešení námitek účastníků řízení pokud jde o  míru navr-
hovaného omezení  – vedení tras při hraně pozemků (při 
respektování nezbytných poloměrů ohybu vedení), posou-
zení optimálnosti navržené trasy s cílem dojít v krátké době 
ke konečnému řešení atd.;

 •  postup stavebních úřadů v případech rozhodování o sdílení 
pasivní infrastruktury, které nepředstavuje stavební práce 
a nevyžaduje stavební povolení;

 •  metodiku, jak zařazovat koridory pro komunikační 
vedení do územního plánu (strukturovaných podle typu 
sídel) včetně seznamu kontrolních opatření, který by 
usnadňoval obcím kontrolu úplnosti územního plánu 
z  hlediska připravenosti území i  pro stavby elektronické 
infrastruktury, 

 •  orientační lhůty pro jednotlivá rozhodnutí stavebních 
úřadů včetně vzorových postupů, které povedou k odstra-
nění popř. zmírnění překážek (úzkých míst v projednávání) 
prodlužujících ve svém důsledku dobu vydání územního 
rozhodnutí nad stanovené lhůty; 
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 •  výklad, který stanoví (a zdůvodní), že počet prvků v kynetě 
(výkopu) není závaznou součástí územního rozhodnutí 
a  že stavebnímu úřadu dodatečně oznámená potřeba pří-
polože může být řešena obecně oznámením podle § 118 
stavebního zákona, jímž bude počet prvků v kynetě rozší-
řen, aniž se využije možnost postupovat podle § 117 staveb-
ního zákona, pokud nebude postačovat metodický výklad, 
navrhnout příslušná legislativní opatření; 

 •  modelová řešení, kdy je vhodné povolovat nadzemní 
vedení, včetně odstranění potencionálních konfliktů s plat-
nými předpisy. 

Zpracovat metodickou pomůcku (průvodce) pro samosprávy: 
–  sjednocující přístup obcí ke všem investorům staveb technické 

infrastruktury, pokud jde o náhrady za omezení vlastnických 
práv věcnými břemeny;

–  sjednocující uplatňování veřejného zájmu při využívání veřej-
ných prostranství při stavbě sítí technické infrastruktury 
obecně, případně stanovit pravidla pro cenovou regulaci, 
pokud jde o tyto poplatky;

–  doporučující zásady pro budování chrániček nebo kabelo-
vodů vhodných pro výstavbu sdílené infrastruktury např. 
v majetku obcí jako součást rekonstrukce veřejných komuni-
kací a prostranství;

–  stanovující doporučení (pravidla) pro úpravy povrchů veřej-
ných komunikací a prostranství, a zásady jejich oceňování.

Registr pasivní infrastruktury: 
–  zřídit registr pasivní infrastruktury (RPI), 
–  zavést povinnou registraci veškerých sítí pasivní infrastruk-

tury s maximálním využitím dnes již dostupných údajů. 

Sdílení pasívní infrastruktury: 
–  v  registru pasivní infrastruktury zavést evidenci stávajících 

volných kapacit a připravovaných investičních akcí;
–  rozšířit územně-analytické podklady o  prvky pasivní infra-

struktury s  možností využití při územním plánování a  pří-
pravě nových staveb;

–  umožnit povinnost budování infrastruktury chrániček pro 
sdílené sítě jako součást investice jakéhokoliv investora, 
pokud je uvedeno v územním plánu (koordinace výstavby);

–  podporovat výstavbu otevřené infrastruktury (infrastruktury 
umožňující sdílení) tím, že sdílení pasivní infrastruktury bude 
podmínkou pro poskytnutí dotací;

–  podmínit dotace na mosty, chodníky, opravy náměstí apod. 
vybudováním sdílené pasivní infrastruktury;

–  ustanovit pravidlo, že volná pasivní infrastruktura vybudo-
vaná z  veřejných prostředků musí být nabízena za rovných 
podmínek všem a za nákladově orientované ceny v  souladu 
s doporučeními EK k veřejné podpoře;

–  podporovat sdílení pasivní infrastruktury tím, že její vybudo-
vání bude možné stanovit jako podmínku pro vydání rozhod-
nutí o umístění stavby;

–  podmínit možnost stavební uzávěry na veřejných prostran-
stvích (zákaz rozkopání náměstí) na případy, kdy je zpřístup-
něna pasivní infrastruktura (pokud je v obci vybudována).

Cenové otázky:
–  sjednotit metodu výpočtu výše náhrady věcného břemene 

např. s využitím cenových map, 
–  sjednotit metodiku výpočtu výše poplatků za využívání veřej-

ného prostranství např. s využitím cenových map apod., 

–  vypracovat zásady finanční spoluúčasti vlastníka pozemků 
pro případy, kdy je vyžadována rekultivace nad rámec původ-
nímu stavu. 

Činnost státní správy:
–  zavést centrální monitorování lhůt pro vydání rozhodnutí 

v územním a stavebním řízení s analýzou základních příčin 
jejich překračování s cílem odstraňování případných bariér.

Harmonizovaná pásma EU pro rádiové vysokorychlostní připojení
K  dosažení cílů Digitální agendy 2020 patří pro poskytování 
služeb elektronických komunikací i využití rádiového spektra, 
zejména služeb mobilní povahy. K poskytování služeb elektro-
nických komunikací je rozvoj sítí nové generace s přenosem po 
pevném médiu a  sítí a  mobilních komunikací vzájemně pro-
vázán. Zásadní význam mobilních komunikací spočívá v  při-
pojení spotřebitelů, používajících mobilní koncová zařízení. 
Používaná kmitočtová pásma jsou předmětem harmonizace na 
úrovni EU. Role sítí nové generace provozovaných na pevných 
médiích (optické sítě) je pro mobilní komunikace zásadní, zajiš-
ťují matečnou konektivitu prostřednictvím páteřních sítí. 

Rádiové spoje jsou dále i jejich organickým doplňkem, slouží 
k substituci či podpoře sítí NGA: 
–  k překlenutí posledního úseku sítě, jako substituce pevného 

připojení uživatele v případech odůvodněných technicky, eko-
nomicky, geograficky apod. 

–  k  překlenutí místa trasy pevným bezdrátovým spojem, kde 
nelze použít standardní řešení (umístit optické vedení), 

–  k připojení základnových stanic buňkové sítě (od piko – až po 
makrobuňky), kde to vyžadují místní podmínky a řešení sítě. 

Národní plán rozvoje sítí nové generace je proto v  oblasti 
rádiových komunikací podporován Strategií správy rádiového 
spektra, která stanoví konkrétní cíle v krátko-a střednědobém 
horizontu (2–5 let). Hlavní cíle této strategie vycházejí ze zadání 
státní politiky – Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální ekono-
mice a v oblasti rádiových komunikací a zahrnují zejména: 
a)  Rozšiřování a  zpřístupňování dalších harmonizovaných 

pásem pro poskytování služeb elektronických komunikací. 
Opatření ke zpřístupnění kmitočtů pro IMT a pevného rádi-
ového přístupu (FWA) udává tabulka 2.

b)  Optimalizaci, zefektivnění využití rádiového spektra v  har-
monizovaných pásmech. Hlavní záměry směřující k efektiv-
nímu využívání kmitočtů ve vztahu k NGA:

 –  v  pásmu 1 900–1 920 MHz a  2 010–2 025 MHz (dopo-
sud TDD IMT) zavést harmonizované podmínky umož-
ňující plné využití buď sítěmi IMT, nebo alternativními 
technologiemi,

 –  v pásmech určených pro perspektivní sítě IMT-A udělovat 
příděly rádiových kmitočtů umožňující efektivní koordi-
naci základnových stanic a  maximální využití kmitočtů 
v místech poptávky (viz bod a).

c)  Uplatnění hospodářské soutěže zajištěním flexibility v naklá-
dání s rádiovým spektrem, technologické neutrality a prin-
cipů obchodovatelnosti s  právy k  užití rádiového spektra. 
Mezi hlavní opatření v  oblasti flexibility a  neutrality patří 
záměr zveřejňování informací o udělených právech ke kmi-
točtům k podpoře jejich obchodovatelnosti a možnosti pro-
nájmu (jak individuálních oprávnění, tak příděly rádiových 
kmitočtů). Návrh legislativních úprav – předpoklad 2015.

d)  Rozvoj vysokorychlostních rádiových pevných spojů. 
Hlavní záměry k podpoře pevných rádiových spojů ukazuje 
tabulka 3.
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Pásmo Záměr Časový rámec, sekvence (předpoklad)

700 MHz
Pásmo 700 MHz zpřístupnit pro harmonizované 
využívání sítěmi IMT.

Po přijetí příslušných rozhodnutí na úrovni EU 
a národním rozhodnutí o implementaci.

1 800 MHz
Udělení zbývajících (nepřidělených) kmitočtů pro 
využití sítěmi IMT.

Zahájení výběrového řízení v roce 2015.

1 400 MHz
Zpřístupnit pro harmonizované využívání sítěmi 
IMT.

Po dokončení harmonizace (2015) a po ukončení 
využití sítěmi DAB.

2 300 MHz
Zpřístupnit také (tj. sdíleně s dalším využitím) pro 
harmonizované využívání sítěmi IMT.

Neurčeno, dlouhodobý cíl.

2 600 MHz
Udělení zbývajících (nepřidělených) kmitočtů pro 
využití sítěmi IMT.

Zahájení výběrového řízení v roce 2015 (spolu s 1 
800 MHz).

3,4–3,6 GHz
Změna podmínek: Zavést podmínky pro harmoni-
zované využívání sítěmi IMT-A (tj. umožňujících 
služby s parametry NGA).

Po roce 2020.

3,6–3,8 GHz
Zpřístupnit pro harmonizované využívání sítěmi 
IMT s akcentem na vysokou kvalitu služby (rych-
lost, latence aj.).

Zahájení výběrového řízení v roce 2015 (po VŘ na 
1 800 a 2 600 MHz).

5,8 GHz
Zpřístupnění pásma pro pevný rádiový přístup 
(BWA, WiFi).

Po dokončení mezinárodní harmonizace 
(2015/16) a po dokončení národní analýzy koexis-
tence se stávajícím využitím.

Tabulka 2 Opatření ke zpřístupnění kmitočtů pro IMT a pevného rádiového přístupu (FWA)

Pásmo Záměr Časový rámec, sekvence (předpoklad)

napříč pásmy

Umožnění zavádění širokých kanálů využívaných 
vysokorychlostními mikrovlnnými spoji.  
Úprava podmínek využívání podle aktuálních 
zkušeností (v první fázi zejm. v pásmu 42 GHz).

Průběžně. 

Podle provozních zkušeností.

7 GHz
Uvolnění dalších duplexních kmitočtů v pásmu 
7 GHz pro pevné mikrovlnné spoje.

Podle zájmu uživatelů – konzultace 2015.

nad 57 GHz
Zpřístupnění pásem pro bezlicenční využití 
mikrovlnnými spoji, event. systémovými prvky 
budoucích sítí 5G.

Tabulka 3 Hlavní záměry k podpoře pevných rádiových spojů
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Skylla a Charybda projektu rozvoje 
vysokorychlostních sítí  

elektronických komunikací v ČR

Proč takové vzrušení? Není pochyb o  tom, že 
máme šanci získat pro rozvoj elektronických 
komunikací nejvyšší dotaci od konce 90. let 
minulého století. Tehdy šlo sice o  nepřímou 
dotaci, spočívající v tom, že výnos z privatizace 
podílu na Českém Telekomu byl reinvestován do 
rozvoje sítí s cílem zvýšit penetraci domácností 
a odstranit nepokrytou poptávku, to ale na věci 
nic nemění [1].

I když se může na první pohled zdát, že vše 
je na nejlepší cestě, existuje stále dosti otázek, 
jejichž neřešení anebo nesprávné řešení může 
příslib dotace vzdálit, popřípadě zcela anulovat.

V  tomto krátkém příspěvku si nestavím 
ambice definovat, natož vyřešit všechny tyto 
otázky, zmíním se jen o dvou z nich, které jsou 
pomyslnými bájnými útesy, na nichž může celý 
projekt ztroskotat.

Tyto problémy uvedla na předních místech jako 
prioritní a  potencionálně konfliktní Sektorová 
komise, tedy skupina představitelů zainteresova-
ných profesních organizací. Pokud však v článku 
naznačuji možná řešení, jde pouze o můj názor, 
nikoliv stanovisko Sektorové komise. Nelze zaml-
čet i  to, že pracovníci ministerstva i  ČTÚ jsou 
si těchto výhrad průmyslu vědomi a  přistupují 
k jejich řešení ve společné diskusi.

  Co jsou podporované přístupové sítě nové 
generace (NGA)

Když na jedné poradě padla tato otázka, tak 
vyvolala u  některých přítomných, včetně mne, 
úsměv. Vždyť to je přece jasné. Co je považováno 
za vysokorychlostní síť elektronických komuni-
kací definuje řada dokumentů a všechny se sho-
dují na tom, že „vysokorychlostní sítí elektronic-
kých komunikací“ se rozumí síť elektronických 

komunikací, jež je schopna poskytovat služby 
širokopásmového připojení o  rychlosti alespoň 
30 Mb/s [2].

V  návrhu prioritní osy 4 operačního pro-
gramu Podnikání a inovace Programu podpory 
vysokorychlostního internetu je v bodě„co bude 
podporováno“ uvedeno:
Přístupovými sítěmi nové generace (sítěmi NGA) 
se rozumí vyspělé sítě, které mají alespoň tyto 
vlastnosti:

a)  spolehlivé poskytování služeb při současném 
zajištění velmi vysoké rychlosti na účast-
níka – pomocí páteřní sítě z optických vláken 
(nebo rovnocenné technologie) a v dostatečné 
blízkosti prostor uživatele tak, aby se zajistilo 
skutečné vysokorychlostní připojení,

b)  podpora nejrůznějších vyspělých digitálních 
služeb včetně konvergovaných služeb spočí-
vajících plně na technologii IP a 

c)  podstatně vyšší rychlost uploadu (ve srov-
nání se základními sítěmi umožňující pří-
stup k Internetu). 

V současném stadiu vývoje trhu a technologií jsou 
sítěmi NGA:

a) přístupové sítě z optických vláken (FTTx ),
b) vyspělé modernizované kabelové sítě a
c)  některé vyspělé bezdrátové přístupové sítě, pro-

střednictvím kterých lze účastníkovi poskyt-
nout spolehlivé vysokorychlostní připojení.

Dále v textu jsou tyto parametry konkretizovány 
v tom smyslu, že půjde o projekty:

a)  zejména rozšiřování stávající infrastruktury 
pro vysokorychlostní přístup k  Internetu 
využitím optických prvků s  cílem umožnit 
vysokorychlostní přístup k Internetu přeno-
sovou rychlostí alespoň 30 Mb/s a výhledově 
umožnit přenosovou rychlost až 100 Mb/s,

b)  zřizování nových sítí sestávajících z  části 
nebo plně z  optických vedení pro vysoko-

Konec roku 2014 byl pro sektor elektronických komunikací poměrně rušný. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu dokončilo, popřípadě dalo k připomínkám dva zásadní materiály.
Za prvé je to návrh operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, 
za druhé Národní plán rozvoje sítí nové generace. Bohužel třetí netrpělivě očekávaný dokument, který 
by měl transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady o snižování nákladů je zatím jen (snad) 
ve fázi příprav. O politickém (evropském) pozadí a cílech těchto dokumentů je v tomto speciálu po-
drobně psáno. 
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rychlostní přístup k Internetu umožňující přenosovou rych-
lost alespoň 30 Mb/s; v případě zřizování nových sítí s pev-
ným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť 
umožnit přenosovou rychlost až 100 Mb/s,

c)  vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí 
vysokorychlostního přístupu k  Internetu zejména v  loka-
litách budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita 
může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předcho-
zích dvou aktivit.

V konečném důsledku se musí v lokalitě, ve které může být poskyt-
nuta podpora, zvýšit počet domácností, jež budou mít možnost 
využívat službu vysokorychlostního přístupu k Internetu o rych-
losti alespoň 30 Mb/s (v některých případech až 100 Mb/s). Proto 
nelze podporovat aktivitu podle písmene c) samostatně.

Je zajímavé, že žádná z těchto definic či vymezení podmínek 
nehovoří o vytváření technických předpokladů pro sdílení sítí 
jinými operátory ať již formou pronájmu pasivní infrastruktury, 
volného vlákna či bitstreamu. Pouze na jiném místě je požado-
vána mezi náležitostmi přihlášky i velkoobchodní nabídka, bez 
bližšího, byť jen obecného vyjasnění minimálních požadavků 
rozsahu takové nabídky. 

Je tedy zřejmé, že první podmínkou je, aby přístupové sítě 
byly schopné dodávat koncovému uživateli služby širokopás-
mového přístupu s reálnou standardně dosahovanou přenoso-
vou rychlostí (download) převyšující 30 Mb/s. To je podmínka 
nezvratná a  jediné o čem by mohla být vedena diskuse je zda 
a na jaké výši limitovat upload. Osobně jsem pro zavedení mini-
mální rychlosti, protože dnes už přibývá uživatelů pro něž je 
odesílání velkých objemů dat stejně zajímavé jako jejich staho-
vání. Nemyslím však, že tento můj názor získá větší podporu.

Mnohem konfliktnější už může být další podmínka, která, 
podle mého vidění věci logicky plyne. Jde o  to, aby dotace 
neplynuly do technologií či projektů, které by dlouhodobě pet-
rifikovaly rychlosti kolem 30 Mb/s. popř. činili přechod na vyšší 
rychlost velmi nákladným. Tou druhou podmínkou by tedy 
mělo být, aby přechod na reálnou standardně dosahovanou pře-
nosovou rychlost 100 a více Mb/s byl možný pouhou výměnou 
aktivních prvků.

Poslední podmínka souvisí se sdílením sítí. Mělo by být 
zřejmé, že dotované sítě se nemohou stát kořistí byť jen lokál-
ního monopolu. K  tomu aby sítě mohly být úspěšně sdíleny 
musí garantovat jak na maloobchodní tak na velkoobchodní 
úrovni minimální SLA a musí být schopny nabídnout jak pří-
stup k datovému toku (bitstream) tak k pasivní infrastruktuře.

Poslední dvě charakteristiky jsou důležité pro „jemnější“ roz-
hodování o konkurenčních projektech (žádostech). V případech, 
kdy na jednu a touž lokalitu budou předloženy žádosti identické 
v základních parametrech, z nichž jedna může byt i levnější, mělo 
by hodnoceni brát do úvahy náklady upgradu na 100 Mb/s a také 
otevřenost sítě dalším poskytovatelům. Bude zřejmě vhodné sta-
novit váhy těchto kritérií v celkovém hodnocení žádostí.

  Problematická územní dimenze. 
Otázka správného určení územní dimenze projektu (žádosti) je 
už tak trochu evergreenem odborných diskusí. Územní dimenze 
je v připravovaných materiálech definována takto:

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo 
žadatele (příjemce podpory), nýbrž skutečné místo realizace 
projektu (tedy místo, kde se fakticky projeví poskytnutá podpora 
prostřednictvím změny výrobního postupu, zvýšením počtu pra-
covních míst apod.).

Toto „skutečné místo realizace“ neboli cílové území je defi-
nováno takto:

Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území České republiky. 
Jedná se o lokality, kde neexistuje infrastruktura (síť NGA) umož-
ňující poskytování služby připojení k Internetu alespoň o rychlosti 
30 Mb/s, a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude 
do tří let vybudována za komerčních podmínek. Relevantní loka-
lity (tzv. bílá místa) na území hl. města Prahy mohou podléhat 
zvláštním pravidlům uvedeným v  jednotlivých výzvách, popří-
padě mohou být zcela vyloučeny z možnosti poskytnutí dotace.

Kritickým bodem metody je definování tzv. „bílých míst“ 
a  jejich následná verifikace. Bez ní by se totiž velmi snadno 
mohla tzv. „černá místa“, tj. lokality kde se předpokládá 
komerční aktivita stát lokalitami vyloučenými. Metoda trochu 
„přímočaře“ předpokládá, že dotazníkový průzkum na němž je 
identifikace míst bez komerční aktivit založena nebude ovliv-
něn záměrným nadhodnocováním plánovaných aktivit v oblas-
tech podnikajících (nebo chystajících se podnikat) operátorů. 
Existují nejméně dva důvody pro takové chování:

1.  Označím-li místo jako oblast plánované investice, zablo-
kuji konkurenci, pro niž by oblast byla atraktivní, pokud 
by měla možnost získat dotaci.

2.  V  budoucnosti se najdou jiné alternativní cesty jak pro-
středky získat, zejména, když místo bude vyloučeno.

Na podporu této úvahy je vhodné připomenout, že subjekt, 
který oblast „začernil“ se nezavazuje k  žádné investici a  že 
tomuto subjektu je pokrytí lhostejné, pokud to vyhovuje jeho 
podnikatelskému záměru.

Tomu nahrává i  metodika tvorby mapy bílých míst, která 
u  samosprávy (obcí) zjišťovala spíš potenciál vlastních sítí 
(Plánujte rozvoj?) než dimenzi dvojice agregátů nabídka-
-poptávka. Přitom právě tento rozměr průzkumu zřetelně chybí. 
A  také dotaz typu „plánujte v  příštích třech letech výstavbu 
sítě?“ by byl odpovězen zcela jinak, kdyby zněl „Máte pro příští 
tři roky zajištěny prostředky a  kapacity na výstavbu sítě?“. To 
se samozřejmě týká i dotazníku pro podnikatele, který je stejně 
sugestivní. V  českém prostředí s  tendencí k  rozmáchnutému 
a  velkorysému „plánování“ a  následně nedůslednému plnění 
(kvůli objektivním příčinám  – v  tom se téměř nic nezměnilo 
od časů plánované ekonomiky) je třeba velmi citlivě odhadovat 
reakci na každou podobnou otázku. Zejména tehdy, kdy odpo-
věď není nikterak zavazující.

Je proto nezbytné, nemá-li se mapa „bílých míst“ stát útesem 
ztroskotání projektu najít způsob verifikace pokrytí a investič-
ních záměrů. Ostatně ČTÚ to předpokládá [3]. Nejvhodnější se 
jeví návrh, aby bez ohledu na „barvu“ lokality byla každá žádost 
o dotaci podrobena režimu veřejné konzultace (v údajích pro 
daný účel relevantních) a pokud by nebyla vznesena odůvod-
něná námitka, že projekt je konfliktní s komerčním záměrem, 
mohla by být dotace poskytnuta.

Úkol není vůbec triviální, protože i potom bude nutné pro-
věřit „pravdivost“ námitek. Stálo by za to zvážit, zda by neměly 
sehrát větší úlohu při verifikaci „barvy místa“ orgány místní 
samosprávy.

Aby bylo možno korigovat nepřesnosti mapy „bílých míst“ 
bude nutné, aby v jednotlivých výzvách byl k takovým opravám 
vytvořen prostor. Pokud by výzvy byly vyhlašovány striktně 
pouze na konkrétní „ bílá místa“ bylo by velmi obtížné prosadit 
projekty pokrývající lokality označené jako „černé“. Podle pra-
videl programu je možné žádat o dotaci jen pro objekty vyme-
zené výzvou, v takovém případě tedy jen na lokality označené 
jako bílá místa, bez ohledu na realitu. Je proto velmi důležité, 
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aby bylo dosaženo shody v  tom, že výzvy budou vyhlašovány 
pro oblasti širší než jsou sídelní celky (lokality v  nichž jsou 
definována jak bílá, tak černá, event. šedá místa), např. pro celé 
okresy nebo širší aglomerace. Jen tak bude možné, aby žada-
telé mohli do žádostí zahrnout ( a řádně zdůvodnit) i  lokality, 
označené v původní mapě jako černá event. šedá místa. V opač-
ném případě hrozí nebezpečí, že sídelní celky mylně označené 
jako místa, v nichž se očekává komerční aktivita, budou vylou-
čeny nejen z možností dotace, ale de facto i z vytvoření žádoucí 
datové konektivity.

Dalším úkolem, který je nezbytné dořešit, je hierarchie vyhla-
šování výzev. Je zřejmé, že výzvy nebude možné vyhlásit na celé 
území republiky najednou. Takový rozsah by nebylo možné 
zvládnout jak ze strany vyhlašovatelů, tak ze strany žadatelů. 
Celkový objem dotací tak bude vhodné rozdělit do několika etap 
a  samostatných výzev. Dobrá rada, horší však už je jak ji reali-
zovat. V jakém pořadí, podle jakých kritérií mají být etapy tvo-
řeny. Bude kritériem „hloubka digitální propasti“, tedy současná 

a  hlavně perspektivní nedostupnost digitálních služeb nebo to 
bude „velikost digitálního potenciálu“, tedy rozsah efektů, ekono-
mických i sociálně-kulturních, které se uvolní v důsledku digita-
lizace oblasti? Nebo bude kritériem něco dalšího, co zatím nedo-
kážeme pojmenovat? Možná i v tomto případě by odpověď měla 
být hledána společně s orgány místní samosprávy.

Toto jsou jen dva problémy, které ukazují, jak nelehký úkol 
před pracovníky státní správy i  experty průmyslu stojí než 
bude možné vydat první kvalifikované výzvy na podání žádostí 
o dotace.

Ladislav Chrudina

[1]  V letech 1995-1999 bylo do rozvoje telekomunikační sítě včetně přístupové sítě 
investováno téměř 100 mld Kč. 

[2]  Např. čl 2 odst.3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  
2014/61/EU ze dne 15. května 2014o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

[3]  https://www.ctu.cz/ctu-online/pruzkum-nga.html
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