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Bezdrátové zemské systémy 5. generace (5G)

1. Úvod
Každá generace mobilních komunikací sehrála významnou roli v lidské společnosti. První
generace založená na analogových zařízeních dala signál, že mobilní hlasová komunikace („bezdrátová
telefonie“) může být masovou komunikací personální, což druhá generace (2G) již potvrdila svým
úspěchem v globálním měřítku a svými SMS naznačila směr i ke komunikaci datové. Třetí generace
(3G), navržená k poskytování obou, umožnila příchod chytrého telefonu (smartphone) a vedla ke
vzniku čtvrté generace (4G), která dokáže pokrýt celou paletu personální komunikace, založené
především na plnohodnotném internetovém připojení. Během krátké doby se rozvoj bezdrátových
systémů zejména založených na technologii LTE (Long Term Evolution) resp. LTE-A tj. pokročilého
(advanced) LTE stal symbolem technického pokroku v komunikacích.
Pro Českou republiku se nevyhovující stav telekomunikační infrastruktury z období před rokem
1989 stal komparativní výhodou, která vedla k rychlému rozvoji mobilních sítí (tehdy 2G - GSM). Po
období stagnace spojené s 3G (UMTS) a naděje vložené do 3,5G a 4G (LTE, LTE Advanced), přichází
doba zúročit hospodářský a společenský pokrok, nezaostat mezi evropskými zeměmi a jako podmínku
konkurenceschopnosti se zapojit do vybudování komunikačních systémů, jejichž dopad se očekává ve
všech odvětvích.

2. 5G jako konsekvence aktuálního vývoje
Rozvoj elektronických komunikací (především díky digitalizaci) vedl k jejich širokému uplatnění
a skutečnosti, že hospodářský a společenský pokrok se projevuje trvalým meziročním nárůstem
objemu přenášených dat, který se uplatňuje jak v pevných, tak v bezdrátových sítích (objem
přenášených dat se v současnosti v průměru každé dva roky zdvojnásobuje).

4G, 5G,
4G, 5G, WiFi
sítěWFi sítěMobilní výpočetní
platformy
přenes.

Exploze potřeby
přenosu velkých
objemů dat

Internet věcí

Obr. 1 Důvody exploze poptávky po přenosu dat
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Kombinace dnešního stupně teoretických znalostí a technologických možností umožňuje
určovat směr dalšího vývoje rádiových komunikačních systémů a formulovat cíle založené na
přednostech bezdrátové komunikace..
S výhledem na maximální využití výhod bezdrátových komunikací jsou vedoucími centry1
formulována konkrétní zadání, které mají příští generace bezdrátových komunikací splňovat pro celou
řadu aplikací. Patří k nim např. požadavek všudypřítomnosti (ubiquity) určitých služeb elektronických
komunikací. Splnění podmínky plošné dostupnosti přístupu ke komunikační síti znamená, že po síti
mohou být poskytovány nové typy služeb. Třeba z oblasti zdravotní péče, dopravy a jejího řízení,
průmyslových procesů, bezpečnostních aplikací aj. Další požadavky na vysokou přenosovou kapacitu,
energetickou účinnost a zejména spolehlivost napovídají obecné směřování sítí 5G ke schopnosti
flexibilně se přizpůsobovat potřebám uživatelů. Oproti sítím 4G, kde dominantní je komunikace
personální, v sítích 5G mají být hybateli rozvoje a klíčovými uživateli celé průmyslové a hospodářské
sektory (označované jako verticals či vertical sectors), jejichž potenciální potřeby se do požadavků na
nové komunikační systémy promítají.

3. Vize využití 5G
Očekávané směry využití indikuje Mezinárodní telekomunikační unie (International
Telecommunication Union – ITU), jejíž vize příští generace mobilních komunikací2 radiokomunikačního
sektoru (ITU-R) zahrnuje tři scénáře (oblasti rozvoje) do roku 2020 a období následné
- pokročilé mobilní vysokorychlostní sítě (Enhanced Mobile Broadband – eMBB)
- masivní komunikace mezi stroji/zařízeními (Massive Machine Type Communications – mMTC)
- vysoce spolehlivé komunikace s nízkou latencí (Ultra-reliable and Low Latency
Communications – URLLC).
Uplatnění těchto scénářů dokumentuje následující obrázek:

Obr. 2: Uplatnění scénářů využití systémů 5G Zdroj: Doporučení ITU-R M.2083
1

Koncentrovaný výzkum a vývoj ve vedoucích světových centrech – viz kapitola 4.

2

Recommendation ITU-R M.2083-0 (09/2015) IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development
of IMT for 2020 and beyond, https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf.
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Pozn.: Systémy 5G bývají v terminologii ITU označovány jako IMT2020.
Jako příklady využití komunikačních systémů 5G se zde nachází:
-

Vysokorychlostní datové přenosy s rychlostí řádu GB/s
Přenosy videa s 3D s ultravysokým rozlišením
Využití cloudu pro práci i zábavu
Rozšířená realita3
Průmyslová automatizace
Bezpečnostní aplikace
Samořiditelné automobily
Skupina aplikací pro „chytrou“ domácnost/dům
Skupina aplikací pro „chytré“ město
Hlasové služby

Uvedený výčet není konečný. Komunikační platforma 5G je přímo předurčena k tomu, aby na
ní vznikaly nejrůznější aplikační nadstavby.

4. 5G a globální harmonizace
Významnou roli ve formulaci, jak má vypadat příští generace zemských systémů 5G a jak se
stane realitou, sehrává průmysl, výzkum a vývoj a rovněž mezinárodní organizace a vlády zemí.
Všeobecná shoda panuje v názoru, že systémy 5G přinesou největší efekt, pokud budou
globálně vycházet z jednotné technické specifikace a budou provozovány v harmonizovaných
kmitočtových pásmech. Současné období lze proto charakterizovat jako etapu soutěže vedoucích
světových center (typ. USA v Severní Americe, Korea a Japonsko v Asii a EU v Evropě) o to, která nebo
čí technická řešení se pro systémy 5G prosadí. Jde zejména o získání priorit v právech k duševnímu
vlastnictví inovativních řešení až po úrovně patentů a vynálezů.
V harmonizaci rádiového spektra sehrává významnou roli ITU. Světová radiokomunikační
konference ITU, konaná v roce 2015 (WRC-15), iniciovala studie4 výčtu mikrovlnných kmitočtových
pásem pro systémy 5G.
Standardizace technických řešení systémů 5G je určující pro termíny budoucího zavádění
těchto systémů do praxe.

5. Doba nástupu sítí 5G
Technické řešení sítí 5G je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Skutečné nasazení bude
spojeno i s otázkou zdrojů – viz Příloha II. Nepominutelnou skutečností je, že systémy 5G mají sehrát
významnou roli ve „čtvrté“ průmyslové revoluci, jejímž atributem je „všechno je propojené se vším“.
Vizi předpokládaného vývoje systémů 5G a zahájení jejich zavádění uvádí obr. 3.

3

Rozšířená realita (zkratkou RR) (angl. augmented reality) je označení používané pro reálný obraz světa doplněný
počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním
telefonu) a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu).

4

Výstupy studijních skupin ITU-R, tj. návrhy technických podmínek využití předmětných pásem systémy 5G budou
předloženy Světové radiokomunikační konferenci v roce 2019 (WRC-19).
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Obr. 3 Dosavadní vývoj a zavádění systémů 4G s vizí vývoje a zavádění systémů 5G
Zdroj: Doporučení ITU-R M.2083
Obrázek dokumentuje, že v současnosti dosud probíhá zavádění systémů předchozí generace
bezdrátových komunikací (IMT-2000, IMT-Advanced) a již má docházet k nástupu systémů 5G. Je tak
dokladováno, že se vývoj a zavádění systémů prolíná (existující systémy se stanou komplementem
resp. součástí budoucích sítí 5G5) a současně respektováno, že rozvoj bezdrátových komunikací má
v jednotlivých zemích světa různou dynamiku.
Skutečné významné komerční nasazení systémů 5G se očekává po roce 2020. Ohlašované
termíny před tímto datem mají převážně charakter dílčích experimentů. Důvodem je zejména
předpokládaná dostupnost základních standardů v roce 2018 (viz Příloha I, čl. 4). Použití “vlastních“
standardů zvyšuje nebezpečí fragmentace, budoucí nekompatibility. Je ale možné v předstihu aplikovat
určité společné prvky6 5G. Motivem mohou být obchodní zájmy, marketingová strategie. Záměr
prvního plnohodnotného nasazení 5G přišel z Asie7.

6. Evropa a 5G
Evropa, odkud vzešel systém GSM, jehož vznik zahájil globální rozvoj mobilních komunikací, je
zainteresována na úspěšném zapojení i v přípravě a nasazení systémů 5G. Je to v kontextu s rolí, kterou
má 5G sehrát pro evropský průmysl a služby, pro hospodářský růst a společenský pokrok zemí EU,
ve schopnosti Evropy obstát v globální soutěži s vyspělými ekonomikami mimoevropských zemí resp.
regiony.
V roce 2013 bylo Evropskou komisí založeno 5G Infrastructure Public Private Partnership
(5G-PP)8 s cílem, vyvinout komunikační systémy a služby 5G k podpoře ultra rychlé konektivity
a kontinuálnímu poskytování služeb, směřující ke standardizaci 5G. 5G-PPP Infrastructure

5

Stejně jako se sítě 2G staly komplementem sítí 3G a 4G. Sítě 4G se budou také dále v určitém rozsahu rozvíjet.

6

Operátor Verizon (USA) avizoval v 7/2016 záměr nasadit milimetrová pásma k „zahuštění“ své sítě malými buňkami
a využít je k připojení zákazníků (tzv. poslední míle) jako „bezdrátové optické vlákno“ již od roku 2017.

7

Jihokorejské společnosti KT a SK Telecom oznámily záměr nasadit technologii 5G v roce 2018 při konání zimních
olympijských her v Pchjongčchangu.

8

https://5g-ppp.eu/
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Association (IA) k 5G zpracovala koncepční dokumenty9. Z hlediska rádiového spektra je akcentována
potřeba kontinuálních šířek spektra od stovek MHz po několik GHz k dosažení vysoké přenosové
kapacity, což dokládá rostoucí význam použití spektra v pásmech nad 6 GHz. Právě tato pásma mají
předpoklady pro naplnění potřeb nových uživatelů (sektorů), neboť na vysokých kmitočtech lze
dosáhnou nejen vysokých přenosových kapacit, ale uplatnit i další nové prvky a vlastnosti10 (features)
sítí 5G.
Součástí balíčku návrhů k revizi regulatorního rámce elektronických komunikací, který
Evropská komise představila 14. září 2016 je také akční plán (5G for Europe Action Plan11). Jde
o strategickou iniciativu týkající se všech zúčastněných – veřejných a soukromých subjektů ve všech
členských státech se záměrem dosáhnout, aby se 5. generace komunikací stávala realitou ještě před
rokem 2020.
Akční plán jako první položku uvádí sestavení společného časového plánu na zavedení sítí 5G
– spuštění prvních sítí v Evropě v roce 2018 a do konce roku 2020 rozvinutí poskytování komerčních
služeb 5G, přičemž:
-

K podpoře tohoto záměru by měly od roku 2017 probíhat experimenty k přípravě komerčního
provozu, a to i přeshraničního charakteru.

-

Členské státy jsou vyzývány k vypracování národních plánů na zavedení sítí 5G jako součást
svých národních plánů (broadband plans) do konce roku 2017.

-

Členské státy by měly identifikovat alespoň jedno své významné město, které se do konce
roku 2020 stane „městem s dostupností 5G“ a zajistit kontinuální 5G pokrytí všech sídelních
celků a hlavních dopravních cest do konce roku 2025.
Pozn.: V prosinci 2016 byla již ohlášena taková města z Německa, Holandska, Švédska,
Estonska a Itálie (Berlín, Amsterodam, Stockholm, Tallin a Matera).

Další položky akčního plánu k dosažení výše uvedených cílů stanoví postup pro identifikaci,
harmonizaci a autorizaci spektra, monitoring zavádění spojů na vláknové optice, zřizování buněk sítí,
dostupnost standardů a jejich uplatnění, provádění technologických experimentů aj.
Z obsahu je zřejmá souvislost se sítěmi nové generace NGN a NGA12, budovaných na pevných
přenosových médiích k poskytování ultrarychlého přístupu k internetu a tedy jejich komplementarita
a provázanost se sítěmi bezdrátových vysokorychlostních komunikací 5G. Opatření přijatá na úrovni
EU pro podporu rozvoje sítí nové generace13 se plně uplatní i u zavádění bezdrátových sítí.

9

"5G vision" (https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2015/02/5G-Vision-Brochure-v1.pdf) a "5G empowering vertical
industries"( https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2016/02/BROCHURE_5PPP_BAT2_PL.pdf).

10

Např. adaptivní anténní systémy – viz Příloha I, 2.2.

11

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan

12

NGN jsou tvořeny dvěma úrovněmi:
• Páteřními sítěmi nové generace (Core Networks) a
• přístupovými sítěmi nové generace (NGA - Next Generation Access Networks), které zajišťují přístup účastníků
k poskytovaným službám elektronických komunikací. Součástí přístupových sítí jsou přípojné sítě (Backhaul), které
navazují na páteřní sítě. Právě sítě NGA jsou hlavním tématem řad opatření pro podporu rozvoje sítí nové generace.

13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
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7. K přípravě národní strategie
Současné strategické dokumenty České republiky z oblasti elektronických komunikací jsou
zaměřeny především na sítě NGN, NGA a bezdrátové sítě 4G14. Dokumenty a opatření přijímaná na
evropské úrovni vyvolávají potřebu iniciovat přípravu na zavádění sítí 5G na národní úrovni.
ČTÚ předpokládá, že příprava národního strategického dokumentu v této záležitosti vznikne
v koordinaci ministerstva průmyslu a obchodu15, že půjde o průřezový dokument, který bude přijat
vládou České republiky, a je připraven se na jeho vzniku podílet.
S ohledem na probíhající aktivity na mezinárodní úrovni, v nichž je ČTÚ jako regulátor
elektronických komunikací a správce rádiového spektra zapojen, shledal ČTÚ účelným identifikovat
kroky, kterými by mohl přispět k přípravě národní „Strategie 5G“ a k zavádění komunikací 5G na své
úrovni.
Bezprostředně se jedná zejména o technicko-regulatorní podmínky užití rádiového spektra ve
věcně příslušných orgánech a pracovních skupinách EU, ITU, CEPT, ale i strategická opatření v dalších
oblastech.

8. Strategie ČTÚ
ČTÚ formuloval v listopadu 2016 interní záměr připravit koncepci postupu regulačního úřadu
v otázce přípravy a zavádění systémů 5G. Prvním krokem v realizaci záměru byla příprava tohoto
dokumentu, popisujícího v souvislostech problematiku bezdrátových systémů 5G a formulujícího
výchozí strategii ČTÚ v zapojení ČTÚ do procesu přípravy na jejich zavádění.
Strategie ČTÚ je v této fázi zaměřena na oblasti regulace elektronických komunikací a správy
rádiového spektra, na činnost expertů regulátora v mezinárodních organizacích, které se danou
problematikou zabývají, na přípravu a realizaci opatření přijímaných na národní úrovni.
Jde o výčet strategických opatření rozdělených do tematických okruhů, která budou průběžně
upřesňována/doplňována:

8.1 Strategická opatření ČTÚ
SO-1 Spolupráce zástupců ČTÚ se zástupci ostatních členských států při přípravě a přijímání opatření
zaměřených na systémy 5G v orgánech EU, kde je ČTÚ zastoupen:
a)

BEREC
Board of Directors

Vlastní návrhy a koordinované pozice regulačních orgánů
k návrhům opatření předkládaných EK

b)

RSPG
Radio Spectrum Policy Group

c)

RSC
Radio Spectrum Committe

Vypracování Stanovisek RSPG - dokumentů strategické
povahy ke způsobu využití rádiového spektra = doporučující
stanoviska pro postup EK
Vypracování/rozhodování o harmonizačních opatřeních –
závazné dokumenty stanovující technické podmínky užití
rádiového spektra.

14

Národní plán rozvoje sítí nové generace, Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, Strategie správy rádiového
spektra, Iniciativa Průmysl 4.0 resp. aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu.

15

S ohledem na věcnou příslušnost sektoru elektronických komunikací a vedoucímu postavení v iniciativě Průmysl 4.0
(z hlediska ekonomických přínosů se očekává nejvýznamnější efekt nasazení systémů 5G v průmyslu, následují další
sektory).
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SO-2 Spolupráce s experty regulátorů ostatních členských států při přípravě a přijímání technických
a regulatorních podmínek využití rádiového spektra pro systémy 5G v organizaci evropských
telekomunikačních správ CEPT, výboru pro elektronické komunikace ECC, kde je ČTÚ svými experty
zastoupen.
d)

e)

ECC
Electronic Communication
Committee
- vč. pracovních skupin
WG FM, WG SE, ECC/PT1

Spoluúčast na řešení úkolů z Roadmap for 5G – viz I-3.2., na
vypracování harmonizačních dokumentů ECC a technickoregulatorních řešení zadaných CEPT formou mandátu EK.

CPG
Conference Preparatory Group

Spoluúčast na zpracování evropských návrhů harmonizace
využití rádiového spektra pro sítě 5G, které budou společně
postoupeny Světové radiokomunikační konferenci WRC-19.

SO-3 Spolurozhodování v řízení standardizační organizace ETSI, prosazování společných cílů
evropských zemí ve standardizaci 5G při výkonu gesce (zastupování české telekomunikační správy
v generálním shromáždění ETSI).
f)

ETSI
Spolurozhodování o směřování organizace, o náplni činnosti
European Telecommunications a hospodaření – vč. zaměření na standardizaci 5G – v řídím
Standards Institute
orgánu (General Assembly).

SO-4 Uplatnění koordinovaného postupu k 5G při jednání studijních skupin ITU, na přípravném jednání
konference (CPM) a v průběhu konference WRC-19 (globální harmonizace, identifikovaná kmitočtová
pásma, podmínky sdílení, užití).
g)

ITU
Study groups, CPM,
WRC-19

Uplatnění jednotného postupu při vypracování návrhů pro
CPM, na jednání CPM a v průběhu Světové konference
WRC-19

SO-5 Aktivity ČTÚ – vlastní opatření v oblasti regulace a správy spektra na národní úrovni.
h)

i)

j)
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Návrh aktualizace
Strategie správy
rádiového spektra

Implementace
harmonizačních
opatření EU
Autorizace pásma
3,6–3,8 GHz

Návrh aktualizace v rámci zprávy o plnění
opatření ze Strategie správy rádiového
spektra (doplněním opatření ČTÚ
k podpoře rozvoje 5G)

K termínu průběžné
zprávy vládě (6/2017)

Návrh zapracování národních opatření
k rozvoji systémů 5G do Strategie
Včasná implementace opatření (rozhodnutí
EK) do plánu využití rádiového spektra
(PVRS), počínaje Rozhodnutím
2016/687/EU k pásmu 700 MHz*
Realizace aukce a udělení práv k užití pro
horní polovinu pásma 3,4–3,8 GHz16
s potenciálem prioritního zavádění sítí 5G

Po přijetí národního
dokumentu k 5G
V termínech
implementace opatření

Pásmo bylo v EU identifikováno jako prioritní k zavádění systémů 5G – viz 10.3.1.

9

*návrh 7/2017
Zahájena v 3/2017
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k)

Zpřístupnění pásma Aktualizace PVRS s upřesněním platnosti
3,4–3,6 GHz
udělených práv k užití a postupu
reorganizace pásma pro provoz TDD

l)

Analýza pásma
24,25–27,5 GHz

m)

Analýza poplatkové
politiky

n)

Analýza VO trhu –
stav dostupnosti
přístupu
k infrastruktuře

Návrh 6/2017

Vlastní zpřístupnění pásma

Výhled – po 2020/1

Analýza pásma s cílem identifikovat
potenciální národní omezení a postup
jejich eliminace u prioritního pásma 26 GHz
(následně průběžně provést u všech
pásem, která budou předmětem řešení
Roadmap for 5G v CEPT).
Analýza poplatkové politiky s cílem
verifikovat stávající systém s ohledem na
rozvoj bezdrátových vysokorychlostních
komunikací, ekonomickou hodnotu spektra
a efektivní využívání rádiového spektra

V souladu s termíny
prací CEPT na
Roadmap for 5G

Analýza stavu/dostupnosti přístupu
k infrastruktuře na vláknové optice na
velkoobchodní úrovni z hlediska
identifikovaných potřeb systémů 5G

2017

2017

SO-6 Spolupráce se subjekty státní správy a odbornou veřejností (průřezové činnosti)
o)

p)

Spolupráci při
přípravě/aktualizaci
strategických
dokumentů

a) Národního strategického
dokumentu k 5G
b) Roadmap reorganizace pásma
700 MHz *
Dále dle přijatých opatření na
nadnárodní a národní úrovni

T: Dle upřesnění věcně
příslušného ministerstva

Spolupráce s rezorty
a dalšími subjekty při
odstraňování
překážek v podnikání

V rámci implementace opatření
ke snížení nákladů na budování
vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací
/+podněty odborné veřejnosti/

T: Dle upřesnění věcně
příslušného ministerstva
případně zúčastněných
subjektů
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* T: Dle připravovaného
rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady
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9. Shrnutí:

Úřad sdílí názor, že zavádění bezdrátových zemských systémů 5. generace v plné šíři je
v principu zřizováním globální komunikační platformy s uplatněním v řadě oblastí lidské činnosti.
Oproti generačním změnám dosavadních systémů mobilní komunikace 2G, 3G a 4G, dokumentovaným
přechody mezi GSM, UMTS a LTE, nejde o inovaci charakteru záměny jedné technologie druhou, ale
o krok, kdy s uplatněním technologických inovací dojde k integraci bezdrátových platforem a k jejich
masivnímu nasazení. Schopnost států vybudovat a využít potenciál systémů 5G bude jedním
z nepominutelných faktorů, které jim mají umožnit, aby jejich ekonomiky obstály v globální
hospodářské soutěži.
Úřad bere v potaz vizi směřování ke gigabitové společnosti, provázanost komunikací
bezdrátových i po pevném médiu a jejich konvergenci.
Úřad vychází z předpokladu, že proces implementace systémů 5G na národní úrovni bude
spojen s postupem ostatních členských států EU a procesy koordinovanými z úrovně vlády, tedy věcně
příslušným ministerstvem a se zapojením i dalších ministerstev. Že součástí procesu bude i řízení
zdrojů, neboť pro implementaci bude možno moci podle pravidel EU využívat rovněž veřejných
prostředků.
Úřad identifikoval hlavní oblasti spojené s budoucím zaváděním systémů 5G z hlediska své
působnosti, tj. regulátora elektronických komunikací a správce rádiového spektra, a formuloval svá
opatření, kterými může přispět v etapě příprav na zavádění 5G na nadnárodní a národní úrovni. Na
nadnárodní úrovni je to především zapojením v orgánech/pracovních skupinách EU, ITU a CEPT, kde
společná opatření a technická řešení pro sítě 5G vznikají. V rámci ČR pak včasnou implementací
přijatých harmonizačních opatření s cílem zajistit jednotně dostupnost rádiového spektra (především
tzv. prioritních pásem), sjednocováním a optimalizací podmínek využití rádiového spektra,
zpřístupněním spektra jak pro přímý přístup k sítím, tak pro jejich bezdrátovou infrastrukturu.
Úřad zpracoval tento dokument se záměrem poskytnout základní informace o systémech 5G
z hlediska uživatelského, technického a dalších věcných souvislostí vč. svých výchozích opatření/aktivit,
jejichž doplnění/úpravu předpokládá po přijetí strategických opatření na úrovni státu.
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Příloha I - Technická problematika sítí 5G

10.1 Požadavky oproti předchozí generaci
Systém 5G vzniká de facto na základě zadání uspokojit potřeby potenciálních uživatelů, kterými
budou dominantně celé sektory průmyslu a hospodářství (označované jako verticals či vertical sectors).
S nástupem „komunikací mezi stroji“ (Machine-to-Machine Communications - M2M) resp. internetu
věcí (Internet of Things - IoT) na IP platformě, mizí pojetí, že hlavní objem komunikací je personálního
charakteru, že komunikujícím subjektem je především osoba. Globálně se počty zařízení
komunikujících navzájem se svými subsystémy, senzory apod. se předpokládají v horizontu jednotek
let v násobcích lidské populace.
Změny ve struktuře a rozsahu „uživatelů“ sítí dokumentuje obr. I-1.

5 mld. připojených zařízení (2015)

50 mld. připojených zařízení (2020)

Obr. I-1 Očekávané změny ve využití vysokorychlostních bezdrátových komunikačních sítí.
Změnám musí odpovídat i požadavky na bezdrátové komunikační systémy. Následující obrázek
dokumentuje, k jakému zdokonalení má dojít u systémů 5G ve srovnání se systémy 4G.

Obr. I-2 Srovnání vlastností systémů 4G (IMT-Advanced) a 5G (IMT2020) – zdroj: ITU.
Ke zlepšení má zde tedy prakticky dojít u všech hlavních vlastností (orientační údaje), např. u
- špičkové rychlosti přenosu dat z 1 na 20 Gb/s
- typického datového toku u uživatele z 10 na 100 Mb/s
12
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max. rychlosti pohybujícího se terminálu z 350 na 500 km/hod
latence z 10 na 1 ms
energetické účinnosti 100x

Významný je přitom i nárůst počtu obsloužených uživatelů na jednotku plochy, schopnost
obsloužit místa s vysokou hustotou uživatelů. Také spektrální účinnost vzrůstá 3x, byť nedochází
ke srovnatelně zásadnímu zlepšení jako u výše uvedených položek.

10.2 Nová řešení v systémech 5G
K dosažení požadovaných parametrů dochází u systémů 5G k řadě inovací oproti systémům
předchozí generace, k nejvýznamnějším patří:
10.2.1 Vysokokapacitní buňky malého dosahu
Zásadní zvýšení rychlosti přenášených dat, nelze-li již z důvodů fyzikálních omezení podstatně
navýšit spektrální účinnost, vyžaduje především zvětšení objemu využívaného rádiového spektra použití širokých kanálů (stovek MHz až jednotek GHz). Takovou možnost nabízí využití rádiového
spektra zejména v pásmech milimetrových vln tj. řádu desítek GHz. Základnové stanice v těchto
pásmech se vyznačují omezeným dosahem typ. stovek metrů a proto lze plošného pokrytí dosáhnout
pouze použitím relativně husté sítě malých buněk (micro- ev. picocells apod). Malé buňky na rozdíl od
používaných (macro) buněk provozovaných s frekvenčním dělením vysílací a přijímací cesty (FDD –
Frequency Division Duplex) využívají režim časového dělení (TDD – Time Division Duplex).
10.2.2 Adaptivní anténní systémy
Předností vysokých kmitočtů je možnost snadněji vytvářet víceprvkové anténní soustavy pro
systémy využívajících vícecestné přenosy (Multiple-input Multiple-output – MIMO) a to u základnové
stanice, i u terminálu. Novým prvkem je dynamické řízení vyzařovací charakteristiky antén (beam
forming). Zejména v pásmu milimetrových vln, kde vlnová délka řádu milimetrů umožňuje vytvářet
anténní pole s velkým počtem zářičů, lze nasadit adaptivní anténní systémy schopné přizpůsobovat své
vyzařovací charakteristiky okamžitému provozu a směřovat vyzařovací paprsky (laloky) na jednotlivé
k buňce připojené terminály nejen v horizontální, ale i vertikální rovině (tzv. Massive MIMO ev. 3D
MIMO).
10.2.3 Zdokonalené modulace, kódování
Široce používaný ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM - Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) má další alternativy schémat s vícenásobnými nosnými, vč. neortogonální
varianty, které umožňují další zdokonalení rádiové komunikace. Např. podle poznatků společnosti
Huawei17 užitím zdokonaleného F-OFDM (Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing) lze
o 100 % zvýšit průchodnost oproti systému LTE, zatímco SCMA (Sparse Code Multiplex Access)
současně zvyšuje průchodnost - počet připojení pro uplink o 300 % a pro downlink o 80 %.
10.2.4 Agregace datových toků různých technologií
Agregace nosných jako metoda zvýšení celkového datového toku využitím nesouvisejících
úseků spektra v témže pásmu i v různých pásmech je významným prvkem uplatněným u systémů 4G
(IMT-Advanced). U systémů 5G se agregace dostává na vyšší úroveň – slučování datových toků
z různých technologií – podstatným přínosem je např. možnost slučování datových toků buňkové sítě
a WiFi přístupového bodu.

17

Poznatky z testování. Zdroj: White paper How will the Olympics shape 5G.
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10.2.5 Sdílené užití spektra, integrace rádiových systémů
U systémů 5G se předpokládá využití „licencovaného“ i „bezlicenčního“ spektra18“ vč. integrace
rádiových systémů, které je již využívají. Tzn. zejména kombinací s buňkovými systémy předchozích
generací a se sítěmi charakteru WiFi, a to i s perspektivou, že se systémy 5G budou dále vyvíjet do
pokročilých variant. Přínosem je dosažení vysokých přenosových kapacit a úrovně pokrytí vně i uvnitř
budov (outdoor i indoor).
10.2.6 Flexibilita, virtualizace sítě
Pokročilá řešení sítě se strukturou respektující distribuovaný obsah (ale i řízení sítě), založená
na aplikaci cloudu, softwarově řízených sítí (SDN – Software Defined Network) a na integraci dalších
rádiových systémů se mohou přizpůsobit potřebám uživatelů a dosahovat z jejich pohledu mezní
parametry (latence, spolehlivost – možnost nasazení pro řídící procesy a bezpečnostní aplikace).

10.3 Rádiové spektrum pro sítě 5G
Splnit požadavky pokrytí a plošné dostupnosti připojení k síti má fyzikální omezení daná
vlastnostmi šíření rádiových vln a omezení ekonomická, zejména v místech nízké hustoty uživatelů.
Obecně je rozlišováno spektrum pod a nad 6 GHz. Nižší kmitočty neumožní využít všech předností,
které systémy 5G přináší v pásmech milimetrových vln, ale jsou ekonomickou volbou zejména pro
dosažení (celo)plošného pokrytí – i v místech s nízkou hustotou uživatelů. Takové řešení je založeno na
použití sítě základnových stanic charakteru makrobuněk (macro cells) jako u předchozích generací.
Pro systémy 5G bude možno využít pásma již harmonizovaná pro buňkové sítě předchozích
generací – tj. v Evropě (EU) 800 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2,6 GHz a 3,5 GHz
(k nimž v horizontu do r. 2020 přistoupí pásmo 700 MHz, další úseky pásma L (1427–1452 MHz, 1492–
1518 MHz).
Pásma nad 6 GHz, tj. pásma mikrovlnná s kmitočty desítek (perspektivně až stovek) GHz, která
by v optimálním případě měla být použita pro systémy 5G globálně, vzejdou z probíhajících studií ITU-R
a rozhodne o nich jednání Světové radiokomunikační konference WRC-19.
10.3.1 Aktivity EU
Skupina pro politiku rádiového spektra (Radio Spectrum Policy Group – RSPG), poradní orgán
Evropské komise, vypracovala a po veřejné konzultaci 9. listopadu 2016 přijala Stanovisko RSPG ke
spektrálním aspektům příští generace bezdrátových systémů 5G19. V něm identifikuje prvotní pásma
(pioneer bands), která se uplatní při zavádění systémů 5G v EU:
Shledává, že primárním pásmem, vhodným pro zavádění služeb založených na systémech 5G
je v Evropě již harmonizované pásmo 3400–3800 MHz, které nabízí 400 MHz kontinuálního spektra.
Dále, že trvá potřeba kmitočtů v pásmu pod 1 GHz a harmonizované pásmo 700 MHz je vhodné
pro dosažení celoplošného pokrytí včetně vnitřního pokrytí objektů (indoor).
RSPG došla k závěru, že je třeba zajistit, aby technické a regulatorní podmínky všech již
harmonizovaných pásem pro mobilní sítě odpovídaly použití pro systémy 5G.
Předmětem zájmu jsou současně kmitočty z pásem nad 24 GHz, prioritním pásmem pro
zavádění systémů 5G je pásmo 26 GHz (24,25–27,5 GHz). Počátek zavádění sítí 5G v tomto pásmu se
předpokládá postupný, s geografickým omezením, nejdříve v centrech městské zástavby a s použitím

18

Např. LTE-U je varianta buňkové sítě určená pro využití v tzv. bezlicenčních pásmech.

19

STRATEGIC ROADMAP TOWARDS 5G FOR EUROPE Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless
systems (5G) http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RPSG16-032-Opinion_5G.pdf
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jen části pásma. Autorizace spektra je podmíněna adekvátním řešením otázek koexistence zejména se
stanicemi v pevné a družicové pevné službě a ochrany pasivních služeb. Potenciálními pásmy pro
budoucí využití systémy 5G jsou dále pásma 31,8–33,4 GHz a 40,5–43,5 GHz.
Na 58. zasedání výboru pro rádiové spektrum (Radio Spectrum Committee) EK zahájila proces
udělení mandátu CEPT k vypracování návrhu harmonizovaných technických podmínek užití spektra pro
zavádění zemských bezdrátových systémů 5G v Unii – pro pásma 3,4–3,6 GHz a 24,25-27,5 GHz20.
10.3.2 Aktivity CEPT
Výbor pro elektronické komunikace (ECC – Electronic Communication Committe) organizace
evropských telekomunikačních správ CEPT, který tvoří odbornou technickou základnu pro vypracování
jednotných technických podmínek využívání rádiového spektra v Evropě, identifikoval na základě
komunikace s odbornou veřejností21 žádoucí opatření k rozvoji systémů 5G. Na svém 43. zasedání ve
dnech 15. - 18. listopadu 2016 v Praze přijal pod názvem CEPT Roadmap for 5G výčet opatření, včetně
nových úkolů, které zařadil do svého plánu činnosti pro 2015-2020.
Ve čtyřech tematických okruzích – Harmonisation, WRC-19 (IMT>24 GHz), Verticals, Other
spectrum challenges – je obsaženo 22 položek zahrnujících např. vypracování postupů pro zpřístupnění
identifikovaných prioritních pásem pro 5G (3,4-3,6 GHz, 24,25-27,5 GHz), revize technických podmínek
pásem stávající sítě v pásmech pod 6 GHz a jejich rozšíření o pásma 1427-1452 MHz a 1492-1518 MHz,
studie kompatibility a podmínek sdílení ke stanovení technických podmínek užití identifikovaných
mikrovlnných kandidátských pásem pro 5G (24.25-27.5 GHz, 31.8-33.4 GHz, 37-43.5 GHz, 45.550.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 66-76 GHz, 81-86 GHz), účast v aktivitách ITU zaměřených na 5G – zapojení
ve studijních skupinách, v přípravě konference WRC-19, provedení analýz a studií pro specifické
potřeby sektorů, revize podmínek užití kmitočtového pásma 57-66 GHz a stanovení podmínek užití
pásem 92-105 GHz a 130-175 GHz pro pevnou službu aj.
Komplexnost těchto opatření dokládá, že předmětem činnosti CEPT budou všechna již
harmonizovaná pásma pro stávající sítě, všechna pro 5G identifikovaná pásma, včetně pásem
potenciálně využitelných pro pevné spoje (infrastrukturu) až do 175 GHz, metody sdílení, autorizace
a optimalizace podmínek využití pro potřeby dalších sektorů („verticals“).
10.3.3 Aktivity ITU
Současnými aktivitami Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je jednak standardizace – viz
plán činnosti v čl. 4 této přílohy, jednak studie kandidátských pásem identifikovaných Světovou
radiokomunikační konferencí ITU v roce 2015 (WRC-15) a stanovení podmínek sdílení s jinými
radiokomunikačními službami při implementaci systémů 5G. Výsledkem bude návrh alternativ řešení
ve zprávě, kterou v roce 2018 přijme přípravné jednání konference (CPM - Conference Preparatory
Meeting) a která bude podkladem pro jednání Světové radiokomunikační konference ITU v roce 2019
(WRC-19). Cílem evropských zemí bude ve své skupině pro přípravu konference (CEPT Conference
preparatory Group - CPG) připravit takové návrhy řešení, které respektují evropské cíle, postoupit je
konferenci jako Společné evropské návrhy a v průběhu konference je v maximální míře obhájit.
Výsledky WRC-19 určí, nakolik se dosáhne harmonizace rádiového spektra pro systémy 5G, tj.
dosažení shody na co největším počtu kmitočtových pásem, které budou v globálním měřítku
využívány systémy 5G jednotně.

20

Pro pásmo 700 MHz jsou technické podmínky užití pásma stanoveny prováděcím rozhodnutím Komise 2016/687/EU
z 28. dubna 2016.

21

Workshop on 5G Mobile Communications, Germany, Mainz, 2. – 4. 11. 2016
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10.4 Technická standardizace
Přestože se průmysl připravuje na systémy 5G, předchozí generace reprezentovaná technologií
LTE-Advanced se nadále vyvíjí. Řada nových funkcionalit plánovaných pro 5G může být ve skutečnosti
implementována jako další stupeň zdokonalení LTE-Advanced před plnou dostupností 5G.
Kontinuání vývoj, průběžné zdokonalování lze u LTE dokladovat v časovém sledu výstupů
(Release) 3GPP22 - technických specifikací 3GPP na obr. I-3. průmysl očekává dostupnost Release 15,
který bude obsahovat první specifikace pro sítě 5G do června 2018, termín druhé fáze (Release 16) do
prosince 2019. Podle vyjádření 3GPP23 půjde o směs zdokonalení evolučního i revolučního charakteru.

Obr. I-3 Průběžné zdokonalování technologie mobilních komunikací v kontextu
časového sledu inovací technických specifikací 3GPP

Obr. I-4 Logo přijaté 3GPP, které bude používáno pro specifikace od Relase 15 dále
(zveřejněno 7. února 2017)
Detailnější pohled, který dokumentuje genezi komunikačních technologií bezdrátových a po
pevném médiu a trend jejich konvergence poskytuje obr. I-5.

22

Iniciativa založená na spolupráci telekomunikačních asociací původně za účelem přípravy globálně aplikovatelené
3. generace mobilních komunikací, http://www.3gpp.org/about-3gpp.

23

P. George Mayer, 3GPP CT Chairman, https://vimeo.com/196410115
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Obr. I-5 Sled vývoje (standardů) technologií
V ITU, která je jednou z globálních standardizačních organizací, se systémy 5G (pod názvem
IMT2020) zabývá skupina WP 5D (Working Party 5D)24. Časový plán skupiny uvádí obr. I-6. Pozn.:
Základními výstupními dokumenty jsou Doporučení ITU-R.

Obr. I-6 Časový plán pracovní skupiny zabývající se standardizací IMT2020 – Working Party 5D (Zdroj : ITU)

24

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx
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Konsekvence standardizačních prací lze dokumentovat následovně:
Na straně průmyslu příprava na implementaci 5G již probíhá, hlavní dodavatelé infrastruktury
(Ericsson, Nokia, Huawei) oznamují připravenost nabídnout již určitá technologická řešení použitelná
pro 5G a významní operátoři (jako např. Verizon, AT&T, Sprint, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange,
Telefónica, KT, SK Telecom, China Mobile) provádějí experimenty. Avšak potřeba stability specifikací,
ověření teoretických předpokladů a dořešení technologií i v detailech jsou technickými důvody, proč
se předpokládá, že koncová zařízení v masovějším měřítku mohou přijít na trh až po roce 2020.
Do pěti následujících let – do roku 2025 – se mají systémy 5G uplatnit v Evropě mezi cíli
„gigabitové společnosti“25, tj. všechny
- školy, univerzity, výzkumná střediska, dopravní uzly, nemocnice, správní orgány a další
podniky spoléhající na digitální technologie by měly mít přístup k internetu o rychlosti
alespoň 1 Gb/s (download),
- evropské domácnosti by měly mít přístup k internetu o rychlosti alespoň 100 Mb/s, kterou
by bylo možné v budoucnu navýšit na 1 Gb/s,
- městské oblasti, hlavní silnice a železnice by měly být nepřerušovaně pokryty 5G sítěmi.

10.5 Infrastruktura sítí
K základnímu požadavku na budoucí sítě 5G patří schopnost splnit požadavky na zajištění
přenosů stále větších objemů dat s použitím vysokých datových rychlostí. Nároky na infrastrukturní
spoje (páteřní část sítě – backbone, distribuční část sítě – backhaul) pro sítě 5G jsou však i vyšší, než
vyžaduje pouze požadavek dostatečné kapacity. Např. tam, kde jsou požadavky na nízkou latenci, na
dynamické řízení na principu SON (Self Organising Network), je nutný již podstatný zásah
v přizpůsobení samotné struktury sítě, decentralizaci řízení a datových center.
K propojení mezi hlavními body sítě je základní technologií kabelová optická trasa. Široká
dostupnost optických sítí (formou velkobchodní nabídky) a minimalizace překážek budování nových
kabelových optických tras jsou nepominutelné atributy pro podporu rozvoje sítí 5G.
Bezdrátové spoje mají své opodstatnění v místech, kde je důvodné akceptovat je jako substitut
propojení vláknovou optikou bez podstatných omezení ev. degradace vlastností sítě (i z hlediska
budoucího vývoje). Zavádění systémů 5G vyvolá poptávku i po zřízení dalších bezdrátových backhaulů,
tzn. vysokokapacitních spojů26.
Bezdrátové infrastrukturní spoje mohou ale být přímo organickou součástí sítě v místech, kde
je síť navržena s využitím vlastností integrovaných v systému 5G, umožňujících přenos (relying) mezi
buňkami i mezi uživatelskými terminály navzájem (sítě MESH). Takové řešení lze např. s výhodou
uplatnit u části sítě, tvořené strukturou malých buněk.

10.6 Realita zavádění
Současný stav ověření nových technologických řešení pro komunikační sítě i šíře nově
vytvářených aplikací, které komunikační sítě využívají, dokumentuje, že implementace kvalitativně
nové komunikační platformy, která bude schopná své vlastnosti přizpůsobovat potřebám uživatelům
od průmyslu po jednotlivce, je objektivní realitou.

25

Common EU broadband targets for 2025, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivityeuropean-gigabit-society

26

Nově v pásmech 60 GHz a výše.
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Pro Českou republiku, která se jako země s vysokou závislostí na průmyslové výrobě přihlásila
k iniciativě Průmysl 4.0, je potřeba dostupnosti vyspělých spolehlivých komunikačních systémů pro
průmyslové aplikace nezbytností.
Podobně mají aplikace takových systémů potenciál v reálném časovém horizontu umožnit
vysokou inovaci komunikací bezpečnostních a záchranných složek České republiky.
Předzvěstí masového nasazení nepersonální komunikace jsou již zahajované projekty
„chytrých měst“ s aplikacemi pro řízení parkování, dopravy, odpadového hospodářství, regulací
vytápění, spotřeby energií apod.
Lze předpokládat, že množství nových služeb bude přirozeně přijato a využíváno i veřejností,
aniž by je spojovala s určitou „generací“ elektronických komunikací. Tak jak veřejnost akceptovala
přístup k internetu a nabídku služeb na domácím PC, později na smarfonu či tabletu.
Např. pětinový meziroční nárůst maloobchodního prodeje prostřednictvím eshopů v roce 2016
v České republice dokládá, že se takové chování stává standardem. Není tedy nelogické očekávat, že
se standardem stane i virtuální návštěva prodejen. Tato technologie je již připravena a v příštím roce
mohou i její evropští uživatelé být virtuálně účastni přímo na sportovištích zimních olympijských her
v jihokorejském Pchjongčchangu.
Skutečností však je, že takové přenosy, které budou jednou nabízeny i ze stadionů nebo
společenských a kulturních událostí v České republice, jsou zatím pro významnou část české veřejnosti
nedostupné v důsledku nedostatečné rychlosti a kvality jejich dnešního připojení. Pro něj je žádoucí
garance min. rychlosti v řádu desítek Mb/s, minimální chybovost a dostatečně vysoký (nebo žádný)
limit objemu přenesených dat (FUP).
Model chytrého domu/domácnosti předpokládá ultravysokorychlostní pevnou přípojku
a množství jednotlivých spotřebičů a senzorů připojených prostřednictvím vysokorychlostní
bezdrátové komunikace. Taková řešení nabízejí efektivní řízení vytápění, osvětlení, ostrahy, nemají
omezení ani z hlediska přenosu audiovizuálního obsahu vysoké kvality, tj. televize s ultravysokým
rozlišením (4k, perspektivně 8k) s přístupem k právě přenášeným programům (online) nebo
k audiovizuálnímu obsahu na vyžádání (Video On Demand).
Požadavky na dostupnost spolehlivého datového připojení domácností s rychlostmi 100 Mb/s
a s výhledem na zvýšení na 1 Gb/s mají proto reálný základ.
Příkladem směřování k 5G komunikací z hlediska flexibilního uspokojování požadavků dalších
sektorů je zavádění technologií pro aplikace IoT založené na nízkovýkonové komunikaci27 vhodných
zejména pro sběr dat z baterií napájených senzorů pro odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací
senzory, k využití v průmyslu apod.
Na vzniku takových sítí se podílí stávající operátoři sítí, což také dokládá současný trend
přeměny původních telekomunikačních operátorů ve společnosti charakteru systémových integrátorů.

27

Např. systémy LoRa, SIGFOX v provozované autonomně v tzv. bezlicenčních pásmech, nebo IoT subsystémy
stávajících buňkových sítí.
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Příloha II - Ekonomická a regulatorní hlediska sítí 5G

11.1 Perspektiva změn regulatorního prostředí
Vývoj a nasazení systémů 5G s sebou přináší řadu regulatorně-technických otázek, jež jsou
určující i pro posouzení ekonomických hledisek (podobně i hledisek hospodářské soutěže).
K základním faktorům, které budou ovlivňovat rozvoj sítí 5G patří směřování evropského trhu.
V technických otázkách regulace má EU přednost v odborném zázemí. Regulační prostředí se
vyznačuje dlouhodobou spoluprací evropských zemí v oblasti harmonizace využívání rádiového spektra
zejména díky technické základně, kterou tvoří organizace telekomunikačních správ CEPT
a standardizační orgán ETSI. Schopnost reagovat na technický pokrok vytvářením harmonizovaných
technických předpisů a jejich implementací do národních předpisů, spolupráce regulačních orgánů,
vzájemné přenášení zkušeností (best practices) mezi nimi jsou pro budoucí vývoj příslibem.
Podstatně složitější situace nastává s přijímáním opatření, které mají bezprostřední
hospodářské účinky, mají dopad na postavení tržních subjektů, na hospodářskou soutěž. Komplexnost
této problematiky dále prohlubuje rozdílná situace na národních trzích. Dosažení co největších
hospodářských a společenských efektů proto vyžaduje stejně adekvátní a kvalifikovanou spolupráci na
úrovni vedení členských států. Na této úrovni se rozhoduje, která opatření budou přijata a kdy a jak
budou realizována, jakou roli ve výhledu sehrají národní a nadnárodní subjekty, zda bude akceptován
trend koncentrace trhu, určitý rozsah sdílení sítí a v jakém počtu se uplatní nadnárodní síťoví
operátoři28.
Jakkoliv v blízké budoucnosti lze nástup sítí 5G generace reálně očekávat zejména formou
evoluce, inovací a doplněním stávajících sítí, nástup sektorových aplikací může poměry na trhu zásadně
ovlivnit. Stěží lze např. předpokládat, že automobilový průmysl resp. doprava (když zvolí cestu
masivního využití veřejně dostupných bezdrátových komunikačních sítí), musí využívat služeb všech
operátorů na trhu.
I když v současnosti jsou sítě de facto v úvodní fázi implementace LTE a skutečná 4G (tj.
LTE-Advanced, vyznačující se zejména agregací více kmitočtových pásem) je dostupné jen v určitých
lokalitách, pro relativně rychlou implementaci prvků 5G může být motivací snaha získat prioritní
postavení v obsluze určitých segmentů sektoru(-ů). Takový záměr nemusí směřovat na jediný národní
trh a do působnosti jediného regulátora.
Uvedené skutečnosti naznačují dopady do regulatorního prostředí a dokládá problematiku
financování zavádění systémů 5G a ekonomické regulace obecně.

11.2. Financování – obchodní model, zdroje
Otázka financování je u systémů 5G je podobně náročná jako dosažení požadovaných
parametrů 5G sítí. Obchodní modely předchozích generací bezdrátových komunikací vycházely
z relativně předvídatelného vývoje poptávky po personální komunikaci. Budování sítí, jejich
„zahušťování“ a úpravy základnových stanic a infrastruktury ke zvýšení obslužné kapacity vč. inovací
přechodem na vyšší technologický standard zde byly založeny na postupném pokrývání poptávky
s počátečním zaměřením na místa vysoké koncentrace fyzických uživatelů, na obytná a administrativní
centra.
Požadavky sektorů na zajištění parametrů a rychlé dostupnosti sítí 5G přinášejí zásadní změny
v tomto pojetí. A to i takového charakteru, že se rozhoduje, zda zpoždění nástupu 5G nebude
znamenat, že sektor neuspokojí potřeby jiným způsobem. Příkladem je využití sítí 5G v automobilové
28

Spojeno i s otázkou, kde je technicko-ekonomická mez budování vícenásobně se překrývajících sítí.
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dopravě. V současnosti je řada služeb charakteru „připojený automobil“ (Conected Car)29 poskytována
prostřednictvím sítí 4G a nižší generace. Významně vyšší požadavky umožňující nasazení vyspělých
služeb charakteru „samořiditelných aut“ mají splnit sítě 5G. To ale např. znamená potřebu pokrýt
v relativně krátké době významnou část hlavních dopravních tras a dosáhnout zde adekvátních
parametrů zejm. vysoké spolehlivosti připojení, datové propustnosti, latence. Náročnost obchodního
modelu pro tuto aplikaci je zřejmá. K jeho rizikům patří potenciální nebezpečí, že nebudou-li potřeby
sektoru uspokojeny včas, může upřednostnit řešení ve vybudování samostatné účelové sítě.
Nedílnou součástí je v této souvislosti otázka zdrojů a provázanost s motivací subjektů
na zavádění sítí 5G. Nakolik lze reálně předpokládat využití investic operátorů bezdrátových sítí,
nakolik/jak bude možno zdroje kumulovat, vč. potenciálního vstupu sektorů a při uplatnění soutěžního
prostředí, nakolik lze definovat veřejný zájem a zapojit investování z veřejných zdrojů (zejména
s výhledem na šířeji využitelnou infrastrukturu) bude vyžadovat stanovení jednotných pravidel v rámci
EU. Na národní úrovni je účelné zapojení dalších subjektů. Příklady ze zahraničí ukazují např. na
mnohem aktivnější roli samospráv, které identifikovaly význam dostupnosti nových telekomunikačních
služeb a na procesu jejich zavádění se přímo i nepřímo podílí.
***

29

Dálkově snímané provozní parametry, identifikace polohy vozidla, zaváděný systém eCall apod.

21

