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Předstihne nás Mexiko?
Drazí čtenáři NG/T, opět zde máme léto a prázdniny. Tedy popravdě už asi 
půl druhého měsíce si užíváme opravdové letní až subtropické počasí. To 
se nadá říci ve vztahu k naší demisní vládě či o té staronové, která se snad 
právě etablovala v průběhu tisku časopisu. Naslibovali se hory – doly, ale 
skutek stále utíká. Tedy v našem odborném případě, skutečná digitalizace 
státní správy a snadnější a rychlejší budování vysokorychlostních sítí nové 
generace. A o tom je náš hlavní rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem, preziden-
tem ICT UNIE. V návaznosti na situaci u nás se můžete seznámit s proce-
sem digitalizace Estonska. Za pozornost stojí i článek dalšího prezidenta 
a Zdeňka, pana Vaníčka z ČAEK – Kodex elektronických komunikací a jeho 
transpozice v právním řádu České republiky. V samém závěru časopisu se 
doberete k analýze přenosové technologie G-fast jako dosavadního vrcholu 
v hierarchii xDSL – Překoná TDSL G-fast?

Na předposlední dvoustraně uvidíte několik fotografií nadzemních sítí 
pořízených na obchodních cestách v Latinské Americe. Určitě by byly 
noční můrou zejména okresního vedoucího údržby a technické evidence 
a samozřejmě traťových dozorů SPT TELECOMu. Rád bych vyjádřil velké 
poděkování státní agentuře CzechTrade, která nám významně pomohla 
při organizaci cesty po Jižní Americe. Zejména se jedná o Terezku Vítkovou 
a Pavla Eichnera z Mexika, Jiřího Jílka z Kolumbie, Emila Ulrycha z Peru (+ 
Ekvádor), Josefa Kunického z Chile. Osobně jsem se zúčastnil konference 
LATAM v Mexico City (španělsky Ciudad de México nebo DF nebo CDMX). 
CzechTrade nám zajistil jednání i na federálních úřadech odpovědných za 
telekomunikace. Mile jsem byl překvapen, že i zde běží federální projekty na 
podporu budování sítí NGN. Jedná se o projekty ALTAN Mexico Conectado 
a RED Troncal. Ve stručnosti: první projekt ALTAN má v maximální míře 
využít celonárodní energetické sítě ke zprovoznění optických sítí v provozu 
„long distance“, vlády jednotlivých zemí poskytnou své budovy, věže, 
sloupy, silnice pro budování optických sítí. Druhý projekt RED Troncal 
zahrnuje také soukromé společnosti – operátory k budování a následnému 
sdílení „backbone“ a „last mile“. Jedná se o projekt tzv. PPP. Nejvíce mě 
zaujalo to, že projekty jsou pevně a lze říci i profesionálně řízeny odpověd-
nými federálními úřady. Cíle, parametry a procesy jsou jasně definovány 
a autorita těchto úřadů je jednoznačná. Proto také projekty běží a začíná 
se budovat… Bohužel to se nedá říci o našem národním projektu Digitální 
Česko, tedy zejména o tzv. čtrnácti miliardách korun do vysokorychlostních 
sítí internetu. Možná už jen o fiktivních 14 mld.Kč…

Čas běží neúprosně dál a za chvíli již budeme „slavit“ pětileté výročí tohoto 
projektu. Avšak bez proinvestované koruny z OPPIKu. Možná se už situace 
obrací k lepšímu, protože MPO s odbornou veřejností nachází větší shodu 
v přípravě 2. výzvy, která by měla být vydána na podzim tohoto roku. Je 
však jasné, že po celou dobu přípravy „projektu 14 mld.“ provozovatelé sítí 
a ISP nespali a budování sítí NGA běží svižnějším tempem než před pár lety. 
Tím pádem se stále reálně mění hodnoty původně zadaných parametrů 
pro dotace OPPIK. Stav pokrytí NGA sítěmi je daleko lepší, než se při tvorbě 
OPPIK předpokládalo. Proto není reálné očekávat proinvestování celé sumy 
14 mld. Kč na výstavbu NGA sítí v ekonomicky slabých lokalitách a mělo 
by se zavčasu zvážit i jiné využití! Na počátku roku 2018 bylo navrženo 
využití zdrojů ve výši 4,2 mld. Kč z tohoto projektu do osy 4.2 OPPIK (ICT 
a sdílené služby). Avšak Evropská komise neschválila tento přesun. Proto by 
měli odpovědné orgány velmi rychle hledat, společně s odvětvím, využití 
části původní alokace na jiný účel v oblasti digitalizace a elektronických 
komunikací. Zejména tam, kde by mohlo dojít ke snížení nákladů na budo-
vání infrastruktury elektronických komunikací. Určitě 
chybí celoplošné digitální technické mapy, které by 
byly postupně k dispozici pro všechny druhy podzemní 
infrastruktury a využívaly by je všechny stavební úřady, 
projekční kanceláře a další. Samozřejmě s plnou online 
podporou a legislativní platností. Určitě by se našlo 
i další využití, které má návaznost na vysokorychlostní 
sítě elektronických komunikací a posilování konektivity 
obecně. Musí se však chtít! 

Svatoslav Novák
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Rozhovor Svatoslava Nováka s prezidentem ICT UNIE 

Zdeňkem Zajíčkem

ICT UNIE JAKO INICIÁTOR DALŠÍHO ROZVOJE

Pane prezidente, před dvěma roky jste nastupoval 
do vedení ICT Unie. S jakými cíli jste do tohoto 
angažmá nastupoval a jak se je dosud podařilo 
naplnit?

Při svém nástupu do vedení ICT Unie, největší 
odborné asociace reprezentující více než 60 
obchodních společností nabízejících své produkty 
a služby na trhu ICT, jsem měl několik velkých 
výhod. Za prvé, díky mým předchůdcům jsem 
nastupoval do stabilizované organizace s vysokou 
odbornou erudicí a hlavně ochotou své doved-
nosti, zkušenosti i odborné kapacity nabízet státu 
jako partner při další modernizaci a zlepšení pod-
mínek života v česku. 

Za druhé, mé dlouholeté působení v různých 
pozicích na straně státu a zde získané zkušenosti 
o přínosech spolupráce se soukromým sekto-
rem, mi umožnily velmi rychle připravit a zahájit 
aktivity ICT Unie směrem k odpovědným zákono-
dárným i exekutivním orgánům státu. Přiznávám, 
že jsem byl velmi nemile překvapen zjištěním, že 
bohužel stát o takovou spolupráci a partnerství 
příliš nestojí. Je potřeba přiznat, že v posledních 
několika letech se České republice v oblasti digita-
lizace opravdu příliš nedařilo. Vládnoucí exekutiva 
nebyla schopná definovat jasné cíle ani soubor 
opatření k jejich dosažení. To nás řadí k evrop-
skému průměru, a to právě ještě jen díky komerč-
nímu sektoru, který svým aktivním přístupem 
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Máme plně 
funkční 
kompletní 
systém 
informačních 
systémů na 
straně státu, 
ale zřejmě 
z neznalosti, 
pohodlnosti 
nebo možná 
i strachu 
z nového jej 
nevyužíváme.

…mým 
celoživotním 
snem je funkční 
moderní stát, ... 

k digitalizaci zachraňuje alespoň průměrné pozice. 
Kdybychom porovnávali jen eGovernment, obsa-
dila by Česká republika dokonce poslední místa na 
žebříčku. A neochota naslouchat partnerům byla 
právě jednou z příčin.

Ptal jste se na mé cíle. Ti co mne znají, vědí, že 
mým celoživotním snem je funkční moderní 
stát, poskytující svým občanům kvalitní moderní 
služby, způsobem odpovídajícím současnému 
technologickému vývoji. Stát, který svým 
občanům slouží, a to bez zbytečného obtěžování 
a neopodstatněné administrativní zátěže. Logické 
a asi i očekávatelné tedy bylo, že se ICT Unie 
postupně bude chtít stát významných partnerem 
odpovědným politikům a úředníkům a napomůže 
státu dohnat ztrátu v digitalizaci z posledních 
několika let. 

Jak sledují dění v poslední době, tento cíle se Vám 
podařilo naplnit. ICT Unie je účastna všech důleži-
tých jednání, jak na půdě obou komor Parlamentu, 
tak i na exekutivní úrovni. Je hodně vidět i slyšet. 
Jste tedy již spokojen? 

Kdyby bylo našim cílem být vidět a slyšet, pak 
bychom myslím mohli být spokojeni. Ale našim 
cílem není medializace. My chceme, aby se pro 
naše občany a podnikatele zlepšily životní pod-
mínky, aby stát začal konečně lidem sloužit, 
aby omezil jakoukoliv nadbytečnou zátěž jak 
pro občany, tak i sám pro sebe a k tomu maxi-
málně využíval moderní technologie. A jsme 
znovu u tématu digitalizace. Víte, velmi často 
nám je za vzor dáváno Estonsko. Uznávám 
jejich nesporné úspěchy, ale musím vážně kon-
statovat, že k tomu, abychom se jim přiblížili, 
toho tolik nechybí. Základ již máme a nebojím 
se říct, že i komplexnější a kvalitnější než oni. 
Jen s ním nepracujeme tak jak máme, občanům 
jej neumíme prodat prostřednictvím moder-
ních digitálních služeb a dokonce jej paradoxně 
i zpochybňujeme. Máme plně funkční kompletní 
systém informačních systémů na straně státu, 
ale zřejmě z neznalosti, pohodlnosti nebo 
možná i strachu z nového jej nevyužíváme. 
Přitom jen minimum států na světě dispo-
nuje srovnatelným uceleným a komplexním 
datovým fondem o svých občanech, figurují-
cích v různých životních rolích. V posledních 
týdnech jsem například několikrát slyšel, proč 
nemáme jeden doklad, proč musíme mít plnou 
peněženku dokladů a hlídat si dokonce jejich 
platnost a pořád chodit na úřady? Nevím. 
Zřejmě proto, že odpovědní činitelé netuší, že 
k takovému kroku nepotřebujeme nic jiného, 
než to změnou legislativy umožnit. Technicky 
tomu nic nebrání a stát je na to již dávno 
připraven. 

Teď jste mne zaskočil. Chápu to správně, že taková 
zásadní změna, je opravdu tak rychle možná? 
Opravdu nemusíme stavět žádné další systémy 
a aplikace a utrácet desítky miliard korun?

Ano, stačí jen změnit legislativu. A to je v tomto 
případě práce zhruba na rok. A v roce 2019 už 
nemusíme chodit na úřady a měnit si doklady, 
dokládat na různé úřady opakovaně spoustu 
dokladů a úředních listin, atd. 

Hlavně však musíme najít odvahu, opustit zažité 
zvyky a změnit naše myšlení. Musíme chtít, aby 
stát sloužil a k tomu kvalitně a moderně využíval 
své nástroje. Aby se již konečně i u nás naplnily 
celoevropské principy „only once“, „digital by 
default“ nebo „sdílení dat“.

Zkusíte mi tyto principy trochu vysvětlit? I když už 
jsem je několikrát slyšel, vlastně moc netuším, co 
znamenají a jak mi mohou změnit život.

Jedná se o vybrané zásadní principy digitalizace 
veřejné správy tak, jak jej svými závaznými strategi-
emi definovala EU a jejichž naplnění přineslo ty nej-
větší úspěchy například i v již zmíněném Estonsku. 

Začnu principem only once. Tento princip znamená, 
že chod státních institucí musí být nastavený tak, 
že já jako občan poskytuji své údaje jen jednou, 
prvnímu úřadu, u kterého naplňují nějaké své právo, 
či povinnost. Ostatní úřady a jejich úředníci již po 
mě stejná data nesmí nikdy znovu chtít. 

Na tento princip přímo navazuje sdílení dat. Tento 
princip je předpokladem k naplnění „only once“. 
Státní datový fond, obsahující data o občanech, 
institucích, podnikatelích, atd. v různých životních 
rolích, musí být postaven tak, aby každý opráv-
něný úředník a úřad měl za zákonem definovaných 
podmínek (ze zákonů oprávněný přístup, rozsah 
dat, evidence přístupů) přístup k datům získaným 
orgány veřejné moci a obsaženým ve státním dato-
vém fondu. 

Vidím, že aktivity ICT Unie mají jasný směr, kterým 
je dokončení eGovernmentu. Chápu to správně?

Není to přesně tak. Ano, jednou z našich aktivit je 
i eGovernment. Ale není to zdaleka všechno a není 
to pro nás také to nejdůležitější. 

Jaké další priority a cíle jsou tedy pro ICT Unii 
zásadní?

My se snažíme vidět celou problematiku v kom-
plexu a také tak přistoupit i k jejímu řešení. Celou 
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Nejúžasnější 
rozmach měst 
dokázali rea-
lizovat jen ti 

vizionáři, kteří 
dokázali vidět 

do budoucnosti 
a měli odvahu 

stavět město 
proti odpo-

ru těch, kteří 
neviděli ani na 
konec své vlast-

ní ulice.

problematiku plánování, přípravy a realizace 
digitalizace bych přirovnal k budování města. Když 
chcete budovat město, musíte zvažovat celou 
škálu pohledů, problémů a interakcí a řešit potřeby 
komplexně a systémově. Začít musíte tím, že iden-
tifikujete potřeby všech obyvatel města, institucí, 
které zde fungují, to vše s dlouhodobým výhledem 
a schopností určit i jednotlivé střednědobé a krát-
kodobé strategické kroky. Největší a nejúžasnější 
rozmach měst dokázali realizovat jen ti vizionáři, 
kteří dokázali vidět do budoucnosti a měli odvahu 
stavět město proti odporu těch, kteří neviděli 
ani na konec své vlastní ulice a ani ne dále než na 
měsíce, či dokonce týdny.

Až z této analýzy potřeb a stávajících možností 
tyto potřeby zabezpečit, může následně určit, 
které potřeby umíme a můžeme zabezpečit exis-
tujícími službami, sdílenými službami nebo které 
musíme řešit individuálně, třeba i vytvořením 
nových služeb. Aby to celé fungovalo, musíte mít 
kromě vizionáře a donátora budování města ještě 
další nezbytné role. Jednoho architekta, jediný 
stavební dozor, konkurenci dodavatelů kvůli efek-
tivitě a kvalitě dodávek. Nezbytná je také osvěta 
jak těch, kteří se na stavbě města podílejí, tak 
i samotných občanů. Ono je totiž budování města 
občas i omezuje, ale vědí-li jak jim zlepší život, pak 
omezení i změny daleko lépe akceptují. Důležitá je 
tedy kromě vize i transparentnost celého procesu.

A stejně tak je to i u digitalizace. Také nemá smysl 
budovat tisíce informačních systémů a kupovat 
novou a novou techniku. Je mnohem efektivnější 
a i lacinější vybudovat základní infrastrukturu pro 
státní datový fond (kmenové a strategické pro-
jekty eGovernmentu), obsah takto postaveného 
státního datového fondu efektivně a účinně sdílet 
a postupně digitalizovat všechny agendy, které 
jsou digitalizovatelné. Tímto již Česká republika 
disponuje. Chybí nám odstranit překážky, které 
stále ještě obsahuje stávající legislativní rámec 
a které účinnější digitalizaci brání. A nejen v eGo-
vernmentu, ale i v případě komerčních digitálních 
služeb, jejichž efektivnějšímu využití brání také 
zastaralá nebo chybějící legislativní regulace. 
Důkazem toho jsou využívané komerční digitální 
služby, kde regulace naštěstí není nebo je v takové 
míře, která digitalizaci nebrání. K tomu je však 
důležitá vize, promítnutá do celistvé architektury. 
To je první priorita ICT Unie.

Digitalizace by však nebyla možná bez potřebné 
konektivity, tedy infrastruktury veřejných sítí 
elektronických komunikací. To je druhá priorita 
ICT Unie. Již téměř dva roky se snažíme napomoci 
odpovědným politikům a úředníkům připravit 

takové legislativní i nelegislativní opatření, které 
by motivovalo růst soukromých investic do 
budování komerčních sítí. A nejlepší motivací je 
odstranění zbytečných administrativních překá-
žek, usnadnění a urychlení výstavby a vytvoření 
takových ekonomických podmínek, které zlevní 
výstavbu. Pak teprve může dojít k tak často poža-
dovanému snížení cen pro koncové spotřebitele. 
I v případě budování infrastruktury sítí se jedná 
o spojené nádoby. Jaké podmínky pro ni vytvořím, 
jaké požadavky na ní kladu, takové jsou nakonec 
její náklady. A tyto náklady musí vždy někdo 
zaplatit. Většinou to skončí právě na koncovém 
spotřebiteli, tedy občanovi. Tato oblast je dru-
hou prioritou ICT Unie. I v této oblasti se snažíme 
být maximálně aktivní. Aktuálně se podílíme na 
přípravě a projednávání změny zákona o urychlení 
výstavby vybraných staveb a věřím, že se námi 
předložené návrhy pro oblast podpory výstavby 
sítí elektronických komunikací podaří zdárně 
prosadit.

Třetí prioritou je logicky ochrana zájmů našich 
členů. Často jsme obviňováni, že jediným zájmem 
sektoru je byznys, tedy přesněji veřejné zakázky. 
Musím zopakovat, že pro ICT Unii toto opravdu 
cílem není. Naší snahou je zlepšení podmínek 
života našich občanů a podnikatelů. Je logické, že 
vzhledem k našemu zaměření lze oprávněně oče-
kávat, že k takovému cíl může pomoct i nabídka 
služeb a produktů našich členů. To nepopírám. 
Naši hlavní prioritou je však vytvoření takových 
podmínek pro podnikání i v oblasti ICT, aby pro 
celý sektor byly podmínky transparentní, spraved-
livé a hlavně předvídatelné. Respektujeme právo 
státu si některé vybrané a zákonem definované 
potřeby zabezpečit bez komerčního sektoru, ale 
mělo by se jednat o výjimky, nikoliv pravidlo a cíl. 
ICT Unie je přesvědčena, že požadavky na služby 
a produkty ICT umí v požadované kvality a za 
dodržení všech stanovených podmínek, včetně 
bezpečnostních, nabídnout právě členská základna 
ICT Unie. Proto jsme podporovatelem volného 
trhu, rovné hospodářské soutěže a konkurence. 
Jen tak můžeme vynakládat veřejné i soukromé 
finance efektivně a hlavně s požadovanými příno-
sem pro občany. Navíc jsme připraveni jako sektor 
nabídnout státu své odborné kapacity při přípravě 
celistvé architektury i architektury dílčích řešení. 
Tedy to co dnes veřejným zadavatelům nejvíce 
chybí. 

Jako čtvrtou prioritu bych rád zmínil ochranu 
základních principů digitálního světa ve vztahu 
k oprávněným snahám zajistit bezpečnost státu. 
Primárně se jedná o oprávněnou ochranu soukromí 
a osobní svobody uživatelů digitálních služeb 
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a svoboda internetu. Tato oblast má velmi zásadní 
dopady do všech oblastí života a proto jsme pře-
svědčeni, že vyžaduje opravdu velmi odpovědnou 
a argumenty podloženou diskuzi všech zainte-
resovaných. Nejvíce by celé digitalizaci ublížila 
silová řešení bez zvážení všech dopadů na celou 
společnost.

Zmínil jste se i o konektivitě. Jaké priority v této 
oblasti ICTU má? A je pravda, že je u nás situace 
tak špatná, jak často slýcháme? 

Konektivita je pro nás stejně důležitá, jako 
samotné digitální služby a eGovernment. Hovo-
říme-li o konektivitě, tedy fyzické infrastruktuře 
sítí elektronických komunikací, je zodpovědné 
hovořit o všech variantách. Pro konektivitu není 
podstatné, zda se jedná o pevné, mobilní či 
radiové připojení. I samotná Evropská komise ve 
svých dokumentech vyžaduje technologickou 
neutralitu a optimální volbu vhodné technologie. 
Česká republika na tom není zdaleka tak špatně 
jak se často říká. V mobilním připojení patříme na 
první místa v Evropě. Je však potřeba zdůraznit, 
že tento stav je dán požadavky státu, respektive 
ČTÚ v rámci podmínek aukcí dané části radiového 
spektra. Díky těmto nadstandardním požadavkům 
dnes disponujeme pokrytím mobilním signálem 
na téměř 98 % území republiky. Dalo by se tedy 
říct, že takové pokrytí musí stačit. Zcela logicky 
však vzhledem k finanční náročnosti realizovaných 
investic do infrastruktury mobilních sítí v aukcích 
požadovaném rozsahu (a jejich běžné návratnosti), 
odpisovým sazbám, nemalým nákladům na zdlou-
havé stavební řízení, nepředvídatelné výši vypo-
řádání věcných břemen, odpovídají i ceny za které 
jsou pak služby konektivity poskytovány. Tuto 
skutečnost stát dlouhodobě zpochybňuje a hledá 
leckdy populistická řešení, jak donutit soukromé 
investory snížit ceny pro koncové spotřebitele. Je 
to ale jako by si stát objednal mercedes a přitom 
chtěl, aby cena odpovídala trabantu. Ale to je na 
delší, a hlavně komplexnější diskuzi, na kterou je 
však ICTU kdykoliv připravena.

Ukazuje se však, že i vzhledem k posilování 
bezpečnostních požadavků v rámci předcházení 
kybernetických hrozeb, roste poptávka po pev-
ném připojení. Ani zde se nedá říct, že by pokrytí 
v České republice bylo obecně nedostatečné. Kde 
je dlouhodobě problém, je prohlubování digi-
tal divide, tedy rozdílů mezi hustě osídlenými, 
zejména městskými lokalitami, kde je pokrytí 
plně dostačující a lokalitami s nízkou osídleností 
a nižší ekonomickou a kupní silou obyvatel. Právě 
v těchto lokalitách adekvátní pokrytí pevným 

připojením chybí. Ale ani zde to není nic nepocho-
pitelného. Soukromým investorům se zcela logicky 
v těchto lokalitách, bez systémové podpory státu, 
ekonomicky nevyplatí budovat sítě. A musím 
silně podtrhnout, že touto systémovou podporou 
nemyslíme dotace. 

ICTU dlouhodobě na tento problém upozorňuje 
a poslední dva roky předkládá řešení, která by 
řešila primárně právě tento systémový problém. 
Bohužel musíme konstatovat, že odpovědní úřed-
níci a politici na naše doporučení dlouhé měsíce 
nereagovali. ICTU je přesvědčena, že pro zlepšení 
v oblasti pokrytí pevným připojením nestačí jen 
hledat způsoby, jak utratit 14 mld. Kč z dotací 
OPPIK, ale spíš nastavit takové podmínky, aby 
motivovaly proaktivně růst soukromých investic 
do vysokorychlostních sítí. Sektor elektronických 
komunikací očekával, že k takové změně dojde 
v rámci transpozice Směrnice EU/61/2014 pro-
střednictvím zákona č. 194/2017 O opatřeních ke 
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů. Předpokládali jsme, že dojde 
minimálně ke změně stavebních a cenových před-
pisů a díky tomu k výraznému urychlení celého 
procesu plánování, přípravy a realizace nové 
infrastruktury. Bohužel k takové změně nedošlo. 
Nadále patříme mezi země s nejdelším, nejná-
ročnějším a nejdražším povolovacím řízením při 
stavební činnosti. Plánování, příprava, povolovací 
řízení, vypořádání vlastnických vztahů a samotná 
realizace výstavby trvá u elektronických komuni-
kací i několik let.

Právě časová a finanční náročnost stavebního 
a územního řízení se velmi významně podílí na níz-
kém zájmu budovat novou infrastrukturu a nako-
nec do ceny služeb pro koncového zákazníka.

Trochu mi v předchozí odpovědi chybí problemati-
ka 14 mld. Kč dotací z OPPIK. ICTU nevěří v přínos 
těchto dotací? Nemohou nám skutečně zlepšit 
pokrytí pevného připojení? 

Víte, tohle je velmi složité a chápu, že dnes i poli-
ticky těžké téma. Mám-li být finančně odpovědný, 
musím konstatovat, že původní plány a cíle 
obsažené v OPPIK neodpovídaly reálným potře-
bám a byly významně nadhodnoceny. O všech 
důvodech již dnes nemá cenu moc hovořit, ale je 
jasné, že v době, kdy se dělal finanční odhad pro 
uplatnění nároků z evropských fondů, neexistoval 
přesný odhad rychlosti a rozsahu výstavby vlast-
níků sítí z jejich vlastních zdrojů. ICTU již předložila 
několik návrhů, jak odpovědně a efektivně vyu-
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žít cca 2-3 mld. Kč z původní alokace k zajištění 
nového pokrytí pevným připojením pro téměř 80 
tisíc dosud nepřipojených domácností v nezpo-
chybnitelně bílých místech a zároveň také jak 
v souladu s původními cíli OPPIK, využít zbývající 
část alokace na zvýšení efektivity využití stávající 
i plánované fyzické infrastruktury. Jedním z tako-
vých směrů, který by prospěl rozvoji budování sítí 
je vytvoření Digitální technické mapy České repub-
liky. Nejenom, že by se zde zobrazovaly informace 
o existenci sítí elektronických sítí, ale také ostat-
ních sítí a infrastrukturních staveb. O nezpochyb-
nitelném přínosu takové mapy pro vlastníky sítí, 
vlastníky pozemků, stavebníky, investory i veřej-
nost není potřeba mnoho diskutovat. O správnosti 
těchto našich návrhů, které jsou připraveny jak po 
stránce legislativní, procesní i finanční, se snažíme 
aktivně přesvědčit jak příslušné orgány EU, tak 
i národní orgán pro koordinaci dotací a řídící orgán 
OPPIK. Jestli se nám to podaří nebo jestli o znač-
nou část dotací z OPPIK Česká republika přijde, 
neumím dnes predikovat.

V závěru považuji za vhodné zopakovat, že chce-li 
stát opravdu rychle kvalitní a bezpečné vysoko-
rychlostní sítě elektronických komunikací, měl 
by ještě více začít spolupracovat s odbornou 
veřejností. Jen funkční liberalizovaný komerční 
trh s minimální regulací, s volnou hospodářskou 
soutěží a s vytvářením motivujících podmínek pro 
podnikání, může zajistit splnění politických slibů 
a tím spokojené voliče. Řešení nepřinesou naho-
dilá a nesystémová řešení, jako například narušení 
tržního prostředí, neadekvátní regulace, nedovo-
lená veřejná podpora nebo neochota komunikovat 
s komerčním sektorem. ICTU zná řešení, jak výše 
uvedené problémy vyřešit a je také připravena svá 
řešená aktivně nabídnout jak exekutivě, tak i záko-
nodárcům podle toho, kdo bude schopen a ocho-
ten, dané návrhy co nejrychleji podpořit. 

Vidím, že záběr ICT Unie je skutečně velmi široký 
a potvrzuje to snahu o komplexní řešení. Je tedy 
ještě něco, co považujete kromě uvedených priorit 
za důležité?

Všechny zmíněné vybrané priority jsou spojeny 
s tou nejdůležitější prioritou ICT Unii a tou je 
odstranění všech existujících legislativních bariér, 
které brání úspěšnějšímu rozvoji digitalizace. Bez 
změny legislativy a změny základního paradigmatu 
přístupu k digitalizaci se nic zásadního nezmění. 
Členové ICT Unie se proto rozhodli připravit ve 
spolupráci s partnery (Svaz průmyslu a dopravy 
ČR, Hospodářská komora ČR, Česká bankovní 
asociace, Česká asociace pojišťoven, Sdružení pro 

internetovou reklamu, CZ.NIC, CACIO, Česká 
asociace elektronických komunikací, Asociace 
provozovatelů mobilních sítí) soubor návrhů změn 
vybrané legislativy, které dosud brání lepším 
výsledkům České republiky v digitalizaci. Odborná 
společná diskuze všech zainteresovaných pouká-
zala na nutnost zásadně změnit přístup k celému 
řešení. Uvědomili jsme si, že nám nebude stačit 
změnit vybraných 25 dílčích zákonů. Některá 
opatření, která potřebujeme, vlastně již v nějaké 
nekompletní podobě v právním řádu máme. 
Nejsou však dokončené a navzájem logicky pro-
pojené. Ale hlavně nemáme to zcela zásadní a tím 
jsou nástroje jak tyto povinnosti vymáhat. To je, 
spolu se zastaralou legislativou, jednou z hlavních 
příčin, proč se stále nedaří digitalizaci plošně a ve 
větší míře prosadit. Řešením je námi připravený 
návrh zákona o právech občana na digitální služby. 
Jsme přesvědčeni, že tato revoluční změna, která 
dá občanům možnost se svých práv na digitální 
služby domáhat, umožní zásadním způsobem 
zvýšit okruh uživatelů digitálních služeb a také 
dokáže správnost a nezpochybnitelné přínosy 
logiky celého procesu digitalizace. Dnes již opravdu 
digitalizaci nebrání nízká počítačová gramotnost, 
nedostatečné technické vybavení a obavy občanů. 
Dnes již více než 75 % občanů využívá každodenně 
a přirozeně komerční digitální služby jako je inter-
netové bankovnictví, on-line nákupy, stahování 
filmů nebo komunikují prostřednictvím sociál-
ních sítí. Zcela logicky tak očekávají i podrobnou 
nabídku služeb ze strany státu. 

To zní moc hezky. Kdyby se vaše cíle podařilo 
uvést do života, určitě by to pomohlo všem lidem. 
Věříte, že v dnešní nepřehledné politické situaci 
existuje šance, jak zmíněné cíle ICT Unie úspěšně 
naplnit?

Šance tu opravdu je a není malá. V posledních 
měsících vnímá ICT Unie změnu v přístupu státu 
ke spolupráci se soukromým sektorem. Skutečně 
vidíme pozitivní změny a snahu odpovědných 
něco zlepšit. ICT Unie je účastna všech důležitých 
diskuzí a naše doporučení jsou také nově pozi-
tivně vnímána a většinou i akceptována. Velmi 
pozitivně vnímáme nové jednotné a hlavně velmi 
aktivní exekutivní řízení procesu digitalizace. 
Úzce spolupracujeme se zmocněncem vlády pro 
IT a digitalizaci Ing. Dzurillou, jehož jmenování 
považuji osobně za velký přínos. Započaly již 
práce na změnách v nastavení systému řízení 
a nejkomplikovanější témata jsou průběžně kon-
zultována i na úrovni předsedy vlády. Podařilo se, 
že ICT Unie je součástí Rady vlády pro informační 
společnost. 
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Zcela zásadní je pro nás intenzivní spolupráce s poli-
tickou reprezentací, proto se snažíme úzce spolu-
pracovat zejména s poslaneckými a senátorskými 
kluby. Jsem přesvědčen, že se nám daří úspěšně 
předkládat odborné argumenty i vlastní návrhy 
řešení a postupně se snažíme stát i pro poslance 
a senátory respektovaným partnerem. Zejména pro 
prosazení nezbytných legislativních změn je tato 

spolupráce zcela zásadní a věřím, že ICT Unie přináší 
politické reprezentaci pozitivně vnímaná témata 
a návrhy řešení, která zlepší podmínky života 
občanů a tím i víru voličů v přínosnost politiky.

Věřím, že se velmi brzy podaří prosadit hmatatelné 
a pozitivní změny a že se Česká republika opět 
stane digitálním lídrem v Evropě.

Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
Zdeněk Zajíček (1967) absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996 až 
1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Od roku 1999 do roku 2002 byl 
ředitelem Magistrátu Hlavního města Prahy V letech 2006 až 2009 působil 
jako náměstek ministra vnitra odpovědný za veřejnou správu, informatiku, 
legislativu a archivnictví. Je mimo jiné autorem projektu Czech POINT. 
Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 
2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí opět s působností 
v oblasti ICT. Zdeněk Zajíček se podílel na vzniku Rady pro informační 
společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Nyní působí 
jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při 
Hospodářské a Agrární komoře. Je ženatý a má tři děti. Mezi jeho záliby 
patří hudba a sport, zejména basketbal, lyžování a golf. Ve volných chvílích 
se také věnuje koučinku. 
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Úvod
Převážně agrární Estonsko zahájilo po převratu 
systematickou propagaci řady záměrů, které mj. 
vedly k založení projektu elektronické správy věcí 
veřejných eEstonsko tak, aby se v budoucnosti 
mohlo stát jedním z prvních „bezpapírových států“ 
a jednou z nejrozvinutějších digitálních společností 
v EU. 

Cestu, kterou země urazila od prvotních záměrů, 
až k realizaci otevřeného systému přibližuje např. 
příspěvek Institutu pro stát a politiku Univerzity 
v Tartu, publikovaný i Světovou bankou. 

IT řešení pomůže zemi se zorganizovat
Estonsko zahájilo budování informační společnosti 
před dvěma desetiletími v době, kdy tamní obecná 
populace neměla internet nebo dokonce zařízení, 
která by mohla k tomuto účelu používat. Vývoj byl 
zahájen řadou koncepčních zadání pro zastřešující 
digitální infrastrukturu, která měla být základem 
celé digitální strategie. Koncepce vznikaly po 
diskusích s profesními sdruženími a asociacemi ze 
soukromého a institucionálního sektoru a zejména 
ve spolupráci s proslulou estonskou univerzitou 
v Tartu, a tvůrci dodnes tvrdí, že nutnost byla 
v této malé zemi matkou invence.

Jak se malé Estonsko
stalo globálním modelem  

pro eGovernment

Jan Vašátko

Estonsko-ruské a lotyšsko-ruské vztahy jsou všechno možné jen ne 
dobré, a to dá se říci už od počátku estonské a lotyšské samostatnos-
ti vyvzdorované v roce 1989 i přes masové demonstrace ruské páté 
kolony za zachování sovětského Estonska. Záhy po získání samostat-
nosti se však ukázalo, že ani země s pouhými 1,3 miliony obyvatel 
není i přes uvedenou zátěž malá pro velké historické změny.

Estonsko zahá-
jilo budování 

informační 
společnosti 

před dvěma 
desetiletími 
v době, kdy 

tamní obecná 
populace ne-

měla internet 
nebo dokonce 

zařízení.
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Hlavním předpokladem pro zavedení digitální 
identifikace byla politická shoda na tvorbě národ-
ního identifikačního systému, který umožňuje 
jednoznačně určit totožnost estonských obyvatel, 
a vytvoření jednoho národního registru populace, 
který je největším centrálním datovým úložištěm 
pro osobní data a dokonce i rodinu.

Prosazení odchodu od tradičního způsobu práce na 
papíře a vložení investic do informačních techno-
logií vyžadovalo odvahu, ale Estonsko nemělo na 
výběr a v roce 2000 prosadilo, že IT řešení bude 
jediným prostředkem, který pomůže zemi se zor-
ganizovat. Parlament v tomto roce schválil zákon 
o obecné dostupnosti připojení k internetu pro 
každého za dostupnou cenu a bez ohledu na geo-
grafickou polohu žadatele. Estonsko se později stalo 
první zemí, která prohlásila internet za lidské právo. 
Vláda toto deklarovala v podmínkách, kdy vysoko-
rychlostní připojení pokrývalo prozatím 89% země, 
ale s 99% dostupností jejích služeb online. 

Z uvedených údajů je patrné, že vysokorychlostní 
přístup zatím není nejsilnější stránkou programu, 
zaostává zejména dostupnost ve venkovských oblas-
tech. V letošním roce dokončovaný program EstWin 
však pokrývá výstavbu více než 6 tisíc km optických 
kabelů a 1 400 přípojných bodů. Výstavba sítě 
„středové míle“ zajišťuje, aby 98% bytových domů, 
podniků a úřadů v Estonsku od ní nebylo dále než 
1,5 km. Zároveň je posilována páteřní síť z nenasvíce-
ných vláken, která je veřejná; na této síti pracuje cca 
15 operátorů na principu sdílených služeb, což může 
být v oboru příkladem pro metodu pořizování inves-
tic velkého rozsahu, projektovaných na výhledovou 
potřebu. Dlouhodobým cílem výstavby NGA v zemi 
je 100% pokrytí s rychlostí alespoň 30 Mbit/s do 
roku 2020 a 60% penetrace domácností se službou 
100 Mbit/s. Postup rozvoje infrastruktury a pokrytí 
země vysokorychlostním přístupem k internetu 
stanovila vládní direktiva.

Program elektronické správy byl zahá-
jen v roce 2002 
Zákon o prokazování totožnosti a digitálních pod-
pisech z roku 2000 obsahoval ustanovení o povin-
nostech občana a podmínkách držení a používání 
dokladu totožnosti a ve druhé části podmínkami 
pro zřízení státem řízeného certifikačního registru, 
který je s fungováním digitální identifikační karty 
zásadně spojen. 

Od roku 2002 do konce roku 2016 bylo vydáno 
zhruba 1,25 milionu karet a dnes tedy vlastní 
osobní identifikační doklad e-ID o velikosti kreditní 
karty většina obyvatel. Identifikační karty jsou 
ze zákona povinné pro všechny občany země 
a umožňují digitálně se identifikovat a podepiso-

vat dokumenty nebo provádět transakce nejen 
Estonsku, ale co je důležitější, vše platí i při cestách 
do zahraničí. 

Vedle primární funkčnosti – digitální 
identifikace – se ID karty účinně používají pro 
prokazování totožnosti náhradou za tradiční 
dokumenty. 

Občan komunikuje se státní správou prostřednic-
tvím Občanského portálu, což je přístupový bod 
k většině státních elektronických služeb

Využívání e-ID nefunguje izolovaně
Při zahájení programu elektronické identifikace 
v roce 2002 bylo Estonsko podle zprávy Svě-
tové banky „v podstatě komunikačně odpojenou 
společností „ a stále ještě nebyla nasycena ani 
poptávka po pevných linkách. 

Ačkoli problém digitální propasti je primárně 
společenský, řešení konektivity bylo poskytnuto 
z poměrně neočekávaného zdroje: zapojením sil-
ného partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Po zahájení provozu systému v roce 2002 totiž 
zůstalo elektronické používání digitálních ID téměř 
po dobu pěti po sobě jdoucích let stále nízké. 
Menší počet uživatelů internetu a prostředky na 
identifikaci lidí na papíře se ukázaly být obavou 
pro bankovní a telekomunikační sektor. Zejména 
bankovní sektor chtěl nahradit fyzické karty typu 
pin-code spolehlivějším a bezpečnějším způsobem 
identifikace svých zákazníků a bylo také jejich 
zájmem přesunout většinu finančních transakcí 
z jejich fyzických kanceláří do digitální sféry. 

Souběh těchto událostí vytvořil podmínky pro vznik 
jednoho z největších subjektů partnerských pro-
jektů veřejného a soukromého sektoru v Estonsku. 
Se čtyřmi zakladateli ze soukromého sektoru (dvě 
největší banky a dvě telekomunikační společnosti) 
zahájilo konsorcium během dvou let (2001-2002) 
projekt ke zvýšení společenského povědomí, jehož 
výstupem bylo více než 10% estonské dospělé 
populace, která řešení ICT uznala za přínosné. 
Situace se měnila až na konci roku 2000, zejména 
s účinnější podporou šíření internetu mezi obyva-
teli, kapacitním zajištěním prostředků pro síťovou 
komunikaci a investováním do digitální dovednosti 
v prostředí dosažitelných online služeb. Podstatným 
prvkem systému podpory se stal centrální portál, 
jehož prostřednictvím stát umožňuje potřebný 
přístup k informacím a svým službám.

Jinými slovy, lidé si pomocí nově digitalizovaných 
veřejných služeb postupně ověřovali, že používání 
digitálních průkazů totožnosti jim poskytuje rych-
lejší a účinnější kanál pro interakci se soukromými 
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a vládními službami. Růst využívání digitálních ID 
nefunguje tedy izolovaně, ale jednoznačně závisí 
na množství služeb poskytovaných veřejnosti, pro 
které je použit digitální ID. Digitální propast se 
rovněž uzavírala, ale to však nestačilo na to, aby 
elektronické ID karty mohly dostatečně prospívat, 
zbýval vývoj prostředků informační infrastruktury 
pro bezpečnou výměnu dat pro občany, veřejné 
instituce a soukromé společnosti. Vývoj směřoval 
k řešení, které obdrželo značku X-Road. 

Elektronická identifikační karta 
Systém funkčně oddělil procesy autentizací 
a podpisu, protože umožňují přístup k různým 
druhům služeb. S ID kartou jsou proto dodávány 
dva pin kódy. Po vložení ID karty do čtečky PC 
a připojení k internetu může občan využívat dvě 
základní funkce ID karty – prokázání totožnosti 
(pomocí PIN1) a digitální podpis (pomocí PIN2). 
Na autentizaci závisí přístup k mnoha službám, 
např. zdravotním záznamům, kontrole platnosti 
pojištění vozidel až např. po přezkoumání seznamu 
politických kandidátů v okrese voličů. Druhý pin 
kód se používá k podepisování dokumentů nebo 
schvalování transakcí online, např. pro získání 
pojistné smlouvy, potvrzení předložení daňového 
přiznání nebo hlasování ve volbách. 

Příkladem pro ilustraci tohoto rozdílu může být 
hlasování prostřednictvím internetu. Při hlasování 
online je třeba stažení hlasovací aplikace do svého 
počítače a poté na požádání ze systému násle-
duje pro ověření osoby za počítačem provedení 
identifikace pomocí ID karty a prvního PIN kódu. 
Dále systém kontroluje, zda má volič právo volit, 
a pokud ano, zobrazí seznam kandidátů v jeho 
okrsku. Žádný digitální podpis není až potud poža-
dován. Poté, za účelem vyslovení e-hlasu je nutné 
použít druhý kód s podpisovou funkcí pro potvrzení 
volby voliče jako transakční částí komunikace mezi 
občany a státem.

Budování systému a vývoj X-Road 
Počátečním a zároveň kritickým bodem bylo 
zajištění bezpečného propojení mezi rozptýlenými 
státními databázemi a institucemi, které v Eston-
sku používaly k poskytování svých služeb různé 
postupy a technologie. Řešením tohoto problému 
byl vývoj bezpečné internetové vrstvy výměny 
dat, která umožňuje různým informačním systé-
mům státu komunikovat a vzájemně si sdělovat 
data. X-Road je platformou pro vývoj aplikací, 
díky níž může každá státní instituce relativně 
snadno rozšířit své fyzické služby do elektronic-
kého prostředí. 
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Obr. 1   
Schéma výměny dat 

X-Road v Estonsku 

Veřejný sektor Privátní sektor

Zdroj: Estonian Information Systems’s Authority ,Tallinn
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Při vývoji online aplikace může o připojení 
k X-Road požádat instituce nebo soukromá společ-
nost a tím automaticky získat při návrhu aplikace 
podle potřeby přístup ke službám autentizace 
klienta při návrzích přístupu do různých úložišť 
a registrů spravovaných státem, pro zadávání 
a výměnu dat, protokolování, sledování dotazů, 
vizualizací, centrální a místní monitorování apod. 
Tímto způsobem se vytváří vzájemně kompatibilní 
a spolupracující části a platformy, které zapadnou 
do celkové architektury. X-Road tedy nabízí bez-
problémový bod interakce pro rozšiřování někte-
rých online služeb a jejich sdílení veřejnou správou 
a soukromým sektorem.

Důležitou vlastností X-Road je její decentralizo-
vaná povaha. X-Road navíc díky své konstrukci 
vyžaduje, aby každá přidružená instituce sdí-
lela své údaje s ostatními, pokud je to nutné 
a nezbytné. Jako každá přidružená instituce může 
i každá vyvinutá aplikace využívat data uložená 
v jiných úložištích a klient je tím dokonce motivo-
ván k omezování opětovného sběru dat. 

Kromě interakcí mezi občany a státem je platforma 
X-Road obzvláště vhodná pro dotazy směrované 
na více agentur a informačních zdrojů. Kontrola 
údajů o registraci vozidel například vyžaduje zís-
kání dat z registru obyvatelstva a registru vozidel, 
tedy dvou úložišť spolu nesouvisejících dat. Podle 
vyjádření Státního informačního úřadu provede 
jeden policista pomocí operace v X-Road celý 
výběr informací během několika vteřin. Dostup-
nost informací v reálném čase vedla dokonce 
ke zrušení povinnosti občanů nosit své řidičské 
průkazy i registrační doklady k vozidlu. Otevřené 
řešení je přirozeně doprovázeno přísnými bezpeč-
nostními opatřeními - autentizací, autorizací na 
více úrovních, zpracováním a sledováním protokolů 
na vysoké úrovni, šifrovanou a časově vymezenou 
datovou cestou. Tyto základní funkce jsou zahr-
nuty do samotné struktury X-Road. 

Přístup a rozsah online služeb
V roce 2003 nabízelo služby prostřednictvím 
X-Road jen asi 10 institucí. Do roku 2015 však 
toto číslo rychle narostlo na 900 a podíl veřejných 
institucí byl v tomto roce zhruba 71%. Dnes má ke 
službám X-Road přístup na 52 tisíc organizací.

Celkový počet služeb systému vzrostl ze 40 v roce 
2003 na 1 600 v roce 2016. Nyní je v Estonsku 99 
procent všech státních služeb k dispozici online, 
počínaje podáním daňového přiznání, přes adresný 
přístup ke zdravotním dokumentacím, z nichž je 
již 95% digitalizováno a 99% lékařských receptů 
vydáváno elektronicky, až po založení společnosti, 
či hlasování, které občan může uskutečnit online 

s odpovídajícím zabezpečením s použitím iden-
tifikační karty z jakéhokoli místa nejen ve vlastní 
zemi. Výrazný je vzestupný trend používání karet, 
které byly v roce 2015 využity ve více než 80 
milionech případů veřejností nebo soukromými 
subjekty. Průměrná roční míra růstu přístupu za 
12 let (od roku 2003 do roku 2015) činí zhruba 7,4 
milionů autentizací a přibližně 3,5 milionů podpisů 
za rok. Jinými slovy, tempo růstu digitální identifi-
kace je asi dvakrát rychlejší než u podpisů. 

Hlasování po internetu
V další části se přeneseme k jedné z nejdůležitěj-
ších forem interakce mezi občany a státem, jímž je 
internetové hlasování. Prostředky pro hlasování na 
internetu již pilotně testovalo několik zemí (např. 
Švýcarsko a Kanada). Estonsko je však jedinou 
zemí na světě, která nabízí svým občanům celo-
státní příležitost hlasování na internetu s právní 
závazností.

Pro hlasování online jsou občané povinni používat 
svoji digitální identifikační kartu, PC vybaveným 
čtečkou karet a přípojkou k internetu. Po stažení 
hlasovací aplikace se uživatel pomocí své karty 
a PIN1 nejprve musí identifikovat se systémem, po 
němž systém ověří, zda má volič v těchto volbách 
právo volit. V případě pozitivního výsledku se zob-
razí seznam kandidátů v okrese voliče. Voliči pak 
mohou procházet seznam kandidátů a rozhodnout, 
pro koho hlasovat. Po vložení PIN2, se výsledek 
elektronického hlasování odešle na server a podle 
předepsaného postupu online hlasování je hlas 
započten. 

Právní a společenské dopady
Cílem této části příspěvku je shrnutí podstaty klí-
čových součástí estonského systému elektronické 
správy a představení již osvědčených postupů. 

Jak bylo uvedeno v první části, klíčovými prvky 
elektronické státní správy jsou prostředky digitální 
identifikace občanů, výměny digitálních dat a apli-
kací vyvinutých řadou veřejných a soukromých 
institucí. Digitální autentizace sama o sobě vyža-
dovala vyřešení řady institucionálních, právních 
a společenských podmínek pro vytvoření celoná-
rodního systému s jednotným číselným identi-
fikátorem platným pro celou populaci (namísto 
řady založených na různých službách) a způsobu 
ukládání osobních údajů v jednom určeném dato-
vém úložišti. Během úvodní fáze proto probíhala 
revize všech právních předpisů, které by v sobě 
pro úspěšnou implementaci systému obsahovaly 
případné bariéry. 

Normativní prostředí mělo poté regulovat proces, 
kterým mohou instituce, jednotlivci a společnosti 
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získávat oprávnění přístupu k informacím ulo-
ženým ve státních databázích. Veřejnost získala 
naopak právo zkontrolovat, která veřejná instituce 
k jejich osobním údajům přistupovala. 

Druhou funkční složkou je decentralizovaná vrstva 
výměny dat, která standardizuje mechanismy 
pro shromažďování, strukturování a ukládání 
dat a umožní následný vývoj aplikací. Efektivně 
fungující eGovernment má navíc profitovat z cen-
tralizace systému, který minimalizuje potřebu 
opakovaného sběru dat, zajišťuje vzájemnou pro-
pojenost státních databází a zabraňuje i dalšímu 
laborování se zpracováváním papírových doku-
mentů spojeného s nutností opakovaného ově-
řování. Pokud stát poskytuje digitální identifikaci 
a vrstvu výměny dat, různé instituce mají příleži-
tost k rozšíření svých služeb do digitální sféry, čímž 
se zvýší motivace k jejich využívání. 

Estonské zkušenosti ukazují, že proces implemen-
tace nemá provázet unáhlené rozhodování o účin-
nosti přijatých opatření v oblasti elektronické 
správy a jejich dopadů po provedení prvních kroků, 
což vyžaduje kromě zajištění stability systému 
i trpělivost. V estonském případě se růst ve využí-
vání, účinnosti a dopadu odhadem dostavil po pěti 
až sedmi letech intenzivní práce. 

Kybernetická bezpečnost 
Uvedená opatření postupně zvyšovala důvěru 
občanů i institucí k využívání státních online 
služeb a mohl tak vznikat dojem, že celý přechod 
k digitální společnosti probíhá jakoby mimocho-
dem. Nestalo se. V roce 1997 Estonsko jako první 
evropskou zemi postihl masivní kybernetický 
útok, který vyřadil z provozu e-mailové, bankovní 
a mediální servery. Estonsko tak muselo tuto 

výzvu plynoucí z hrozeb s plnou vážností přijmout 
a v rané fázi rozvoje systému podniknout kroky pro 
jejich eliminaci. V roce následujícím bylo v Tallinnu 
vytvořeno sdružené centrum Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence (dále jen „CCD 
CoE“), jako akreditované středisko pro výzkum 
a vzdělávání v oblasti kybernetické obrany ve spo-
lupráci s odborníky z 21 zemí. Centrum se zamě-
řuje na vytváření právních a politických konceptů 
a strategií, včetně technických řešení využitelných 
v širší problematice kybernetické bezpečnosti.

Novou linií obrany proti kybernetickému útoku 
nyní tvoří záložní systém, který v Estonsku nazývají 
„digitálními ambasádami „, v němž Estonsko 
dislokuje záložní kopii všech svých digitálních aktiv 
v další zemi. První z nich byla založena v červnu 
minulého roku v Lucemburku a další budou násle-
dovat. Záměr počítá s vybudováním celé jejich sítě, 
která by v případě napadení pracovala na principu 
speciálního druhu distribuované decentralizované 
databáze (blockchain) s možností uchovávání 
trvale se rozšiřujícího počtu záznamů, v zájmu 
integrity chráněných proti neoprávněnému zásahu 
jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů 
peer-to-peer sítě. V případě napadení nedojde 
ke ztrátě dat ani kontroly nad daty a obsluha 
veřejnosti by mohla probíhat i mimo vlastní zemi 
rovněž za podmínky, že práce probíhá s ověřenými 
a aktuálními daty s danými odpovědnostmi za 
udržování správnosti údajů. 

Technologie blockchain je aktuálně v estonských 
registrech využita zejména v oblasti zdravotní, 
soudní, legislativní, bezpečnostní a v systému 
obchodní registrace. V běhu je další rozšíření 
využitelnosti např. osobní medicíny, kybernetické 
bezpečnosti a systému datových ambasád.

Obr. 2  
Porovnání úrovně 

poskytování veřej-
ných služeb v ČR 
a Estonska v roce 

2018. 

Zdroj: Digital Economy and Society Index (DESI)

V roce 1997 
Estonsko jako 

první evrop-
skou zemi 

postihl masivní 
kybernetický 

útok, který vy-
řadil z provozu 

e-mailové, ban-
kovní a mediál-

ní servery.
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Shrnutí a závěr
Podle úvodního prohlášení, uvedeného na eston-
ském státním portálu e-estonia, je cílem, nikoliv 
snem, mít tak malý stát jak je jen možné, a jen 
v té míře jaká je nutná, čímž je stát ve výsledku 
efektivnější. 

Abychom se v závěru dobrali objektivního porov-
nání postupu digitalizace veřejných online služeb 
v Estonsku s aktuálním stavem v ČR, uveďme stav 
a evropské pořadí, jak jej v indexu DESI pro rok 
2018 zveřejnila EK (obr. 2).

K oběma uvedeným výsledkům připojujeme bez 
dalšího komentáře výtah z dlouhé pasáže, která je 
k rozvoji oblasti eGovernmentu České republiky 
uvedena v poslední verzi Programového prohlášení 
naší vládní garnitury z května 2018 v části Digitální 
Česko.

Výčet opatření týkajících se hlavně lepších on-line 
služeb úřadů má vést k „digitální přestavbě Česka“, 
podle další části pak přímo k zahájení „digitální 
revoluce“. 

V oblasti konektivity to znamená úplné pokrytí 
cenově dostupným vysokorychlostním internetem, 
propojení všech státních databází a elektronickou 
identitu pro každého občana. Akční plán s jasnými 
termíny zajistí, kdy budou agendy jednotlivých mini-

sterstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního 
Česka. Centrální IT autorita ponese přímou odpo-
vědnost za celou IT agendu, definice základních 
standardů státní správy, centrální řízení architektury 
a dodávky projektů. 

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální 
identita pro každého občana, kde budou všechny 
služby státu dostupné na jednom místě. Vláda chce 
vytvořit centrální portál státu, kde si občan bude 
moci vše vyřídit, a zároveň využít služeb České pošty 
pro ty občany, kteří internet nemají.

Vedle obecných vizí ale kapitola obsahuje 
i závazky: např. „všechna dostupná a zveřejnitelná 
data“ musí být neprodleně a bezplatně zveřej-
ňována, a to v takové formě, aby s nimi mohl 
pracovat i soukromý sektor při vývoji nejrůznějších 
aplikací. 

Služby státu umožní seznámit se s nejnovějšími 
vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která 
veřejná instituce se dívala na vaše osobní údaje 
a žádat vysvětlení. 

Bohužel cílový „princip jedněch dveří“ je u nás 
zatím v dáli a zhruba 10 let bez pohybu. V dlou-
hém očekávání na přívětivou komunikaci s úřady 
se pokusme mít pro vládní prohlášení v kontextu 
marně uplynulých časů alespoň pochopení.

Cílem je mít 
tak malý stát 
jak je jen 
možné, a jen 
v té míře jaká 
je nutná, 
čímž je stát 
ve výsledku 
efektivnější.

Podklady:
https://e-estonia.com/
http://pubdocs.worldbank.org/en/165711456838073531/WDR16-BP-Estonian-eGov-ecosystem-Vassil.pdf: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/
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Hodnocení České republiky 
Mezi 28 členskými státy EU zaujímá Česká 
republika v celkovém hodnocení 17. místo. Za 
uplynulý rok země dosáhla pokroku ve využívání 
internetových služeb, a naopak skóre integrace 
digitálních technologií je nižší než v roce 2017. 
Dobrého umístění dosáhla Česká republika 
v pokrytí mobilními sítěmi 4G (99 %). Podíl 
účastníků využívajících mobilní širokopásmové 
připojení však roste pomaleji. Za očekáváním 
zůstává český výsledek (50,2) ukazatele pro 
digitální veřejné služby, který je pod průměrem 
EU (57,5). V tomto ukazateli Česká republika 
mezi státy EU obsadila nelichotivé 22. místo, 
a dosáhla jen mírného meziročního zlepšení. 
Používání služeb elektronické veřejné správy 
značně zaostává za průměrem EU. 

Česká republika Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2018 17 52,3 54,7 54,0

DESI 2017 17 49,3 51,5 50,8

Pouze pro úplnost připomeňme, že hodnocení 
zohledňuje i směřování k cílům, které stanovil pro-
gram Digitální agenda pro Evropu (DAE), ve smyslu 
požadavků na konektivitu s tím, že každá domác-
nost by měla mít do roku 2020 možnost připojení 
v síti NGA rychlostí alespoň 30Mbit/s a 50% 
účastníků má získat přístup ke službě 100Mbit/s + 
(což se nekryje s procentem pokrytí). 

Digitální konektivita v České republice
V čem jsme v konektivitě silní, a kde máme sla-
biny? V hodnocení tohoto ukazatele patří Česká 
republika nadále ke skupině zemí jen „se středně 
dobrými výsledky“. Z hlediska celkových výsledků 
v této oblasti naše země ve srovnání s hodnocením 
celé EU stagnuje a obdobně jako v roce minulém se 
umístila mezi členskými zeměmi na 16. místě.

 

1 Konektivita
Česká republika Skupina EU

pořadí skóre skóre skóre

DESI 2018 16 63,9 62,4 62,6 

DESI 2017 16 59,0 58,8 58,5

Zpráva EK o stavu digitální  
ekonomiky a společnosti

v České republice

-sat-

Evropská komise zveřejnila v květnu Index digitální ekonomiky a společnosti 
(DESI), který se zaměřuje na výsledky dosažené členskými státy v oblasti digitali-
zace. Index vychází z dat z roku 2017 a 2018 a posuzuje  pokrok jehož členské státy 
dosáhly v oblasti digitalizace v kapitolách Konektivita, Lidský kapitál, Využívání 
internetových služeb, Integrace digitálních technologií a Digitální veřejné služby.

Z hlediska 
celkových 
výsledků 

v této oblasti 
naše země 

ve srovnání 
s hodnocením 

celé EU 
stagnuje.



2  |  2 0 1 8  |  1 7

Dobrého umístění dosáhla Česká republika v celo-
plošném pokrytí mobilními sítěmi 4G (99 %). Podíl 
účastníků využívajících mobilní vysokorychlostní 
připojení však roste pomaleji. Cíl plného pokrytí 
domácností pevným širokopásmovým připojením 
je téměř splněn, a pokrytí přístupovými sítěmi 
nové generace (NGA) se zvýšilo mírně nad průměr 
EU. Jedná se o výsledek dosažený modernizací 
metalické sítě tradičního operátora pro účely 
technologie VDSL a zavádění sítí optického pří-
stupu alternativními operátory. Pokud jde o podíl 
účastníků s vysokorychlostním připojením (32 %) 
a ultrarychlým připojením (15,8 %), Česká repub-
lika dosahuje výsledků přibližně na úrovni průměru 
EU, který činí 33 %, resp. 15,4 %. Ultrarychlé 
připojení je zatím zajišťováno výhradně novými 
operátory. 

K růstu počtu účastníků rychlého pevného 
širokopásmového připojení dochází převážně 
v (rozvinutých) městských oblastech s vyšší 
dostupnosti připojení v sítích NGA. Předpokládá 
se, že absence infrastruktury na venkově se bude 
řešit prostřednictvím strukturální intervence 
spolufinancované z fondů EU v rámci operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OPPIK). Program OPPIK byl Komisí 
schválen v dubnu 2015 s cílem podpořit zavádění 
sítí NGA na venkově, kde se, pokud jde o vytvo-
ření infrastruktury těchto sítí, nelze spoléhat na 
tržní mechanismy. Evropské strukturální a inves-
tiční fondy tento cíl programu OPPIK podpoří 
částkou ve výši přibližně 521 milionů EUR (14 

miliard Kč). Díky tomuto programu by mělo být 
připojením s rychlostí minimálně 30 Mbit/s do 
roku 2023 vybaveno dalších 500 000 domác-
ností. První výzva k podávání nabídek byla vyhlá-
šena v září 2017. Při realizaci dotačního programu 
nicméně došlo k značným zpožděním a vyskytla 
se řada problémů souvisejících s návrhem zadá-
vacího řízení, které bude potřeba rychle vyřešit 
při přípravě druhé výzvy v roce 2018. K zavádění 
širokopásmové infrastruktury a k překonání digi-
tální propasti by přispělo účinné provádění směr-
nice o snižování nákladů, zejména pak jednotné 
informační místo. Obecněji je pokrytí ultrarych-
lým širokopásmovým připojením zajišťováno 
výhradně prostřednictvím zavádění FTTB/FTTH 
(přístupové optické sítě) a kabelových sítí. K roz-
voji sítí NGA ve venkovských oblastech se sice 
využívají evropské strukturální a investiční fondy, 
ale není zatím jisté, zda stávající přístup postačí 
k naplnění cílů Digitální agendy, pokud jde o podíl 
účastníků. Vedle financování v oblastech selhání 
trhu by tudíž poptávku uživatelů mohly podpořit 
cílené politiky a opatření (zdroj EK).

Výsledky setříděné podle použitých techno-
logií ukazují, že zatímco zaměření na hybridní 
sítě NGA (30Mbit/s +) přineslo do výsledků 
dostupnosti pozitivní vývoj, při pohledu na 
vývoj dostupnosti ultrarychlého připojení 
(100Mbit/s +) je výsledek v České republice 
podstatně horší. Současná data EU však bude 
pozitivně ovlivňovat úspěšný rozvoj nových 
technologií hybridního přístupu.

Obecněji je 
pokrytí ultra-
rychlým širo-
kopásmovým 
připojením 
zajišťováno 
výhradně 
prostřednic-
tvím zavádění 
FTTB/FTTH 
(přístupové 
optické sítě) 
a kabelových 
sítí. 

Česká republika EU

DESI 2018 DESI 2017 DESI 2018

hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota

1a1 Pokrytí pevným širokopásmovým připojením 98 %
 15

99 %
14

97 %

% domácností 2017 2016 2017

1a2 Využití pevného širokopásmového připojení 73 %
 14

71 %
16

75 %

% domácností 2017 2016 2017

1b1 Pokrytí sítěmi 4G 99 %
 5

94 %
9

91 %

% domácností (průměr pokrytí jednotlivými operátory) 2017 2016 2017

1b2 Využití mobilního širokopásmového připojení 81
 21

77
18

90

Počet účastníků na 100 obyvatel 2017 2016 2017

1c1 Pokrytí rychlým širokopásmovým připojením (NGA) 89 %
 11

75 %
20

80 %

% domácností pokrytých sítěmi VDSL, FTTP nebo Docsis 3.0 2017 2016 2017

1c2 Využití rychlého širokopásmového připojení 32 %
 17

26 %
17

33 %

% domácností využívajících připojení ≥ 30 Mbit/s 2017 2016 2017

1d1 Pokrytí ultrarychlým širokopásmovým připojením 60,4 %
20

– 58 %

% domácností pokrytých sítěmi FTTP nebo Docsis 3.0 2017 2017

1d2 Využití ultrarychlého širokopásmového připojení 15,82 %
 14

13,9 %
12

15,4 %

% domácností využívajících připojení ≥ 100 Mbit/s 2017 2016 2017

1e1 Index cen širokopásmového připojení 87
 11

88
11

87

Hodnocení (na stupnici 0–100) 2017 2016 2017
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Níže uvedený graf zobrazuje dostupnost vysoko-
rychlostního připojení jen v sítích FTTP/H. Jak je 
obrázku patrné, ČR je s necelými 40% pokrytí sice 
v druhé polovině pelotonu evropských zemí, ale 
mírně nad průměrem EU. 

Současný vývoj skladby budované infrastruktury 
naznačuje, že v několika příštích letech získají přístup 

k vysokorychlostnímu připojení nejen metropolitní 
oblasti a oblasti s vyšší hustotou obyvatel. Ve pro-
spěch tohoto názoru svědčí i úspěšný rozvoj techno-
logií hybridního přístupu (např.G.fast a dalších), které 
ve své pokročilé vývojové fázi již mohou plně splňovat 
požadavky na výstavbu ultrarychlých sítí i v méně 
obydlených oblastech, kde je přímá investice do 
optických vláken méně ekonomicky proveditelná.

 Obr. 1 
Pokrytí sítí NGA 

(FTTP, VDSL  
a Docsis 3.0) 
v zemích EU,  

stav k červnu 2017

 Obr. 2 
Pokrytí sítí FTTP/H 

v zemích EU,  
stav k červnu 2017

Podklady:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/cz-desi_2018-country-profile-lang_4AA42301-
-9FDC-2506-E6D2F9773021C86D_52333.pdf
https://ria.vlada.cz/prvni-krok-k-digitalne-privetive-legislative/
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/
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Náplň 18. výroční konference České asociace 
elektronických komunikací z. s. (ČAEK), ve spo-
lupráci s Českým telekomunikačním úřadem, se 
zaměřila na vrcholící proces schvalování Kodexu 
elektronických komunikací a na jeho transpo-
zici v právním řádu České republiky. Obsahem 
tohoto evropského dokumentu, který je sou-
částí akčního plánu EU „Strategie pro jednotný 
digitální trh v Evropě“ z roku 2015,1 nahrazuje 
předpisový rámec EU pro sítě a služby elektro-
nických komunikací z roku 2002, po jeho celkové 
revizi z roku 2009, a zároveň přispívá k sjedno-

cení evropského digitálního trhu, bylo shrnout 
všechny relevantní poznatky a připravit je k pre-
zentaci odpovědným zástupcům naší legislativy 
a exekutivy. Konference se konala několik dnů 
před klíčovým jednáním zástupců Evropského 
parlamentu a Rady, při němž se 6. června 2018 
dosáhlo politické dohody o textu směrnice EP 
a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace („kodex“). To určilo 
její diskuzi, k níž se ve dvou spojených debatních 
okruzích sešli významní zahraniční a domácí 
odborníci a znalci.

Kodex elektronických komunikací 
a jeho transpozice v právním řádu 

České republiky
Výroční konference ČAEK ve spolupráci s ČTÚ

Zdeněk Vaníček

„Vlajkovou lodí“ činnosti České asociace elektronických komunikací z. s., která 
v letošním roce oslaví 20. výročí svého založení, jsou výroční konference. Mají vždy 
aktuální program odrážející hlavní události v oborech elektronických komunikací 
a tvorby a ochrany obsahu. Poslední z řady těchto konferencí se konala 31. května 
2018 v Hotelu Don Giovanni v Praze.

1 
Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému 
hospodářskému 
a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů: 
Strategie pro jednotný 
digitální trh v Evropě, 
6 .5. 2015, COM(2015) 
192.
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V úvodu konference vystoupili předseda Rady ČTÚ 
Jaromír Novák a předseda ČAEK Zdeněk Vaníček, 
který poděkoval všem spolupracovníkům za odve-
denou práci a podporovatelům asociace za přízeň. 
Po obou spoluorganizátorech promluvil Jaroslav 
Zajíček, velvyslanec a Zástupce stálého představi-
tele ČR při EU, stálý představitel ČR v COREPER I. 
Vyzdvihl jednak důležitou roli kodexu při posilo-
vání evropské konkurenceschopnosti a zároveň 
důležitost správné transpozice na vnitřním trhu, 
která nepovede ke vzniku zbytečných překážek. 
Před zahájením prvního diskuzního bloku vystou-
pil také Ondřej Malý, náměstek člena vlády pro 
internetizaci České republiky z Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Uvedl, že přestože máme 
dle statistik ve srovnání s EU nadprůměrné pokrytí 
ultrarychlým internetem (60% pokrytí rychlostí 
100 Mb/s a více), v jeho využívání jsme stále pod 
evropským průměrem. Na českém trhu se sice 
projevují značné investice do infrastruktury, ale je 
potřeba zlepšovat marketing samotných operá-
torů a úkolem dále zůstává i usnadnění výstavby 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
nové generace.

V první části panelové diskuze vystoupili významní 
zahraniční hosté: Vladimír Kešjar, předseda Úradu 
pre reguláciu elektronických komunikácií a pošto-
vých služieb (Slovensko); Ervin Kajzinger, Co-chair, 
Regulatory Framework Expert Working Group 
BEREC (Maďarsko); Ignacy Święcicki, Head of Unit 
International Telecommunications Policy, Minis-
try of Digital Affairs (Polsko). Za ČR diskuzní blok 
doplnili Marek Ebert, ředitel sekce regulace ČTÚ, 
a Petra Holubičková, attaché Stálého zastoupení 
ČR při EU. Náplní panelové diskuze byly zásadní 
momenty kodexu a předpoklady i očekávání jeho 
transpozice do právních řádů jednotlivých člen-
ských států EU. Významným momentem kodexu 
je zejména nový přístup k budování infrastruk-
tury. Kodex představuje nástroj, který na vnitřní 
trh přinese spíše evoluci než revoluci. Klíčovým 
tématem pro všechny je správná implementace na 
vnitrostátní úrovni a adekvátní časová lhůta pro ní. 
Petra Holubičková ve svém zajímavém příspěvku 
seznámila účastníky s celkovým vývojem projedná-
vání kodexu a náročností prosazování stanovisek 
jednotlivých členských států. Upozornila také 
na to, že dosud neexistuje konsolidované znění 
kodexu. Kontroverzním tématem, které udeřilo 
z Evropského parlamentu, a jímž přijetí kodexu EP 
podmínil, je regulace mezinárodního volání. 

V druhé části diskuzního bloku měli posluchači 
možnost vyslechnout názory na obsah kodexu 
a jeho transpozici významných odborníků z oboru 
práva a soudnictví. Panelové diskuze se účastnili 
Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, 

předseda senátu a Radim Polčák, vedoucí Ústavu 
práva a technologií z Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity. Vnitrostátní harmonizace nebude dle 
doc. Polčáka v ČR snadná: bude nutné správně do 
jazyka zákonného předpisu „přeložit“ často velmi 
obecné a i vágní formulace, nejen je „otrocky“ pře-
vést do vnitrostátního právního předpisu. Obavy 
ze správného výkladu kodexu a zejména důležitost 
širší debaty při vnitrostátní transpozici zmínila 
v panelové diskuzi také Eva Martincová, Senior 
Public Affairs Specialist, T-Mobile Czech Republic 
a.s. Posledním diskutujícím byl Jan Diblík, partner 
z advokátní kanceláře HAVEL & Partners s r. o.; 
i pro něj byl klíčovým tématem způsob implemen-
tace kodexu, a to zejména s ohledem k tomu, aby 
byla zachována přehlednost vnitrostátní právní 
úpravy. 

Nová směrnice EP a Rady, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické komunikace, 
bude základem právní úpravy této důležité oblasti 
podnikání po řadu let. Připravuje nástup éry při-
pojení s velmi vysokou rychlostí a širokým pokry-
tím, kterou s sebou přinesou technologie příští 
generace, jako je například technologie 5G. Unie 
se proto připravuje výrazně změnit dosavadní spo-
lečná pravidla pro regulaci elektronických komu-
nikací a činí tak prostřednictvím kodexu. Tato 
směrnice bude představovat jednu ze zásadních 
právotvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního 
trhu. Jeho konečná podoba zásadním způsobem 
ovlivní rozvoj digitalizace v evropském prostoru, 
rozvoj 5G sítí, Průmyslu 4.0 a dalších oblastí, které 
s tímto úzce souvisí, například Internetu věcí, 
autonomních vozidel, smart cities apod. Nová 
pravidla mají začít platit nejdříve v roce 2020, vše 
se bude odvíjet od průběhu legislativního pro-
cesu v Evropském parlamentu. Kodex bude velmi 
rozsáhlým a komplexním právním předpisem. Jeho 
již nyní zřetelně patrnou slabinou jsou všeobecná 
až neurčitá ustanovení, která tak poskytnou velký 
prostor pro „tvořivost“ vnitrostátních zákonodárců 
(kteréhokoli členského státu EU). Nepředstavuje, 
rozhodně by ale takovou úlohu měl mít, základní 
právní předpis, který by vytvářel most mezi přeno-
sem obsahu a jeho důslednou ochranou. V oblasti 
poskytování služeb elektronických komunikací tak 
nadále nebezpečně bude vrůstat rozdíl mezi služ-
bami, které jsou historicky regulovány nadměrně 
(regulovány i za cenu jejich potenciálního zničení), 
a službami, jichž se regulační zásahy nedotknou. 
To bude prohlubovat nerovnováhu na trhu a právní 
nejistotu a nahrávat různým „zvráceným“ mode-
lům podnikání, jako jsou v poslední např. „quasi-
-spolky“, které svou tzv. spolkovou činností kryjí 
podnikání, porušují řadu zákonů a působí na rele-
vantním trhu jako nekalí soutěžitelé. V neposlední 
řadě návrh kodexu rovněž připravil podmínky pro 
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přezkum směrnice EP a Rady 2002/58/ES o zpraco-
vání osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací, oznámený v rámci 
strategie pro jednotný digitální trh (Evropská 
komise předložila 10. ledna 2017 návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o respektování 
soukromého života a ochraně osobních údajů 
v elektronických komunikacích a o zrušení směr-
nice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektro-
nických komunikacích). S určitostí nelze ale říci, 
že by tento oddělený přezkum byl zcela v souladu 
s potřebou konsistentního předpisového rámce 
(„kodexu“) elektronických komunikací, tím spíše, 
že od 25. května 2018 je již účinné nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zcela chybí harmonizace koncepcí mezi ustano-
veními kodexu a probíhající revizí směrnice EP 
a Rady o audiovizuálních mediálních službách 
a také reformou autorského práva v Evropské unii, 
která dostala první konkrétní podobu 14. září 2016 
zveřejněním návrhu směrnice o autorském právu 
na jednotném digitálním trhu atp. To by ale vyža-
dovalo opravdu komplexní pohled a toho se při 
utváření evropského práva stále nedostává.

Evropská komise hodnotí stav jednotného trhu 
v segmentu elektronických komunikací velmi 
kriticky. Z provedených studií v minulých letech 
vyplynulo, že nejsou poskytovány téměř žádné 
panevropské služby elektronických komunikací. 
Vytvoření jednotného digitálního trhu je však 
hlavním cílem EU, proto nový předpisový rámec 
obsahuje řadu nástrojů s cílem odstranit roztříš-
těnost předpisů či rovné podmínky pro účastníky 
trhu, například jednotný přístup ke správě rádi-
ového spektra. Po dokončení všech závěrečných 
kroků nutných k přijetí směrnice EP a Rady, kterou 
se stanoví evropský kodex pro elektronické komu-
nikace (včetně jazykové úpravy a srovnání jed-
notlivých jazykových mutací předpisu), a po jeho 
vyhlášení v Úředním věstníku EU, nastane období 
tvrdé a nekompromisní práce našich zákono-
dárců. ČAEK ve spolupráci s ČTÚ k tomu přispěly 
uspořádáním společné konference – odborného 
semináře, především ale výběrem tématu, navý-
sost aktuálního a důležitého, a to uprostřed, jak 
jeden z účastníků konference výstižně pozname-
nal, „všeobecného běsnění kolem GDPR“. Ať se 
již gestorské ministerstvo rozhodne splnit úkol 
transpozice kodexu tak, že předloží návrh nového 
zákona, či návrh „velké novely“ současného zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění (mnoha) 

pozdějších právních předpisů, půjde o důležitý 
proces, který již nyní budí pozornost odborné 
veřejnosti, akademické obce (i když nikoli všech 
odpovídajících pracovišť) a proč to nepřiznat, 
mnoha lobbistů, jakož i státní správy, především 
dotčených orgánů. A mezi nimi se – snad – v rámci 
tohoto procesu konečně rozhodne, kdo podle kom-
petenčního zákona za rozvoj elektronických komu-
nikací v České republice s výhledem do příštího 
desetiletí fakticky skutečně odpovídá a kdo by měl 
podle ustanovení kodexu vytvářet jeho reálnou 
a promyšlenou koncepci.

Obr. 1  
Martin Jiránek – 
poslanec, Předseda 
podvýboru ICT

Obr. 2  
Jaromír Novák – 
předseda Rady ČTÚ

Obr. 3  
Jaroslav Zajíček – vel-
vyslanec, zástupce 
stálého předsta-
vitele ČR při EU 
a Ondřej Malý – 
náměstek MPO pro 
internetizaci ČR

Obr. 4   
Zdeněk Vaníček – 
předseda ČAEK
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Úvod
Rozvoj dopravy je považován za nejvýznamnější hybnou sílu 
společenského pokroku. Doprava umožňuje lidem vzájemně 
interagovat a dodávat zboží a poskytovat služby po celém 
světě. I když doprava výrazně zlepšuje naše životy, stále 
zůstává k vyřešení mnoho problémů, které způsobují nemalé 
a bohužel nejen finanční ztráty. Každým rokem celosvětově 
zemře v důsledku dopravních nehod přes jeden milion lidí; 
nadměrné emise vozidel jsou jednou z hlavních příčin globál-
ního oteplování; dopravní zácpy způsobují podnikům neuvě-
řitelné množství logistických poplatků a způsobují obrovské 
časové ztráty při každodenním dojíždění do práce.

Koncept inteligentní dopravy má čtyři hlavní cíle: zvýšení 
bezpečnosti, vyšší produktivitu a efektivnost, větší šetrnost 
k životnímu prostředí a lepší kvalitu života.

Připojení automobilu k Internetu a automatizace řízení jsou 
horká témata, kterým věnují velkou pozornost nejen výrobci 
automobilů, ale i společnosti z dalších průmyslových odvětví. 
Komunikace mezi vozidly a jejich okolím (V2X) i funkce auto-
nomního řízení jsou navrženy tak, aby se zabránilo nehodám 
způsobeným lidskou chybou. Podle odhadů Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS) zabrání standardní automatické brzdy 
v USA během tří let 28 000 nehodám a 12 000 zraněním.

Inteligentní doprava
příležitost pro mobilní operátory
Doprava je významnou součástí moderní ekonomiky, která v rozvinutých zemích 
tvoří 6–12 % hrubého domácího produktu. Přestože doprava výrazně zlepšuje 
naše životy, mnoho problémů jako dopravní nehody, dopravní zácpy či nadměrné 
emise zůstává nevyřešeno. Článek se zabývá problematikou inteligentní dopravy, 
která je považována za možné řešení výše zmíněných problémů a diskutuje mož-
nosti mobilních operátorů na čtyřech vertikálních trzích, a to telematiky,
komunikace V2X, inteligentního parkování a sítí pro tísňové služby.

Jaroslav Hrstka
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Doprava přispívá k emisím skleníkových plynů 
(GHG) přibližně 28 %, přičemž emise z dopravy 
rostou rychleji než v jiných odvětvích. Mimo USA je 
stejná situace ve všech rozvojových zemích s vyšším 
tempem růstu prodeje automobilů. Dopravní zácpy 
snižují z makroekonomického hlediska produktivitu, 
zvyšují nároky na pracovní sílu a významně snižují 
efektivitu celého ekonomického systému. Podle 
zprávy The Economist byly v roce 2013 ve čtyřech 
zemích (Velká Británie, Francie, Německo a USA) 
vyčísleny souhrnné ztráty způsobené dopravními 
zácpami na 200 miliard USD (což představuje 0,8 % 
HDP). Pro logistické společnosti to znamená pláno-
vání jízd navíc, spotřebu paliva či větší pravděpodob-
nost nehody a další náklady. Správa vozového parku 
v rámci inteligentní dopravy by mohla vozidlům 
poskytnout mnohem chytřejší řešení z hlediska 
zvyšování efektivity a produktivity s odlišnou meto-
dikou od tradičního plánování.

Z pohledu jednotlivce se dopravní zácpa stala 
jedním z největších problémů pro dojíždějící osoby. 
Podle nedávné zprávy společnosti TomTom je 
průměrně doba strávená dojížděním během večerní 
dopravní špičky dvojnásobná ve srovnání s běžným 
provozem nebo provozem mimo pracovní dobu. 
V čínském v Chongqingu stráví cestující každý den 
na cestě do práce 140 minut, což ročně představuje 
více než 600 hodin. To je poměrně dlouhá doba, 
která by jinak mohla být věnována důležitějším 
aktivitám, tj. osobním zájmům nebo rodině. Mimoto 
rozvoj vozidel s autonomním řízením a ekonomika 
sdílení umožňuje dojíždějícím pracovat během cesty 
nebo si užívat volný čas, protože sami nemusí řídit. 
Například řidičům v USA by vozidla s autonomním 
řízením ušetřila ročně 50 miliard hodin.

Ve světě s plně propojenými automobily se na 
silnici budou pohybovat vozidla s autonomním 
řízením a nebude již potřeba žádné profesionální 
řidiče. Na současném trhu jsou nabízena vozidla 
s autonomním řízením, která se prostřednictvím 
palubního počítače připojují pouze k bezpro-
střednímu okolí. Připojená vozidla budoucnosti 
umožní lidem předcházet nehodám a optimali-
zovat cestovní trasu prostřednictvím specializo-
vané dopravní sítě s vysokou úrovní bezpečnosti, 
vysokým výkonem a cloud computingem. Navíc 
díky ekonomice sdílení nebude třeba kupovat 
vlastní vozidlo, takže nebude třeba se starat 
o parkování. Služby inteligentní dopravy budou 
poskytovány okamžitě, kdykoli a kdekoli to budete 
potřebovat. Inteligentní doprava umožní zvýšit 
efektivitu celého dopravního systému, významně 
snížit počet dopravních nehod, a také snížit dobu 
strávenou cestováním, ale na druhé straně zvýšit 
kvalitu cestování. Součástí vize inteligentní 
dopravy budou také mobilní operátoři. Otázkou 

je, zda budou pouze poskytovatelem přenosové 
kapacity nebo při vytváření trhu služeb inteligentní 
dopravy budou hrát mnohem důležitější roli. 
V článku jsou diskutovány čtyři vertikální trhy, do 
kterých mohou mobilní operátoři úspěšně vstou-
pit – telematické služby, komunikace V2X, která je 
základem automatizovaného i autonomního řízení, 
inteligentní parkování a sítě pro tísňové služby.

Připojená vozidla
Připojená vozidla jsou definována podle různých 
kritérií různými odborníky, společnostmi i jed-
notlivými uživateli. I když se přístup k Internetu 
postupně stává jednou ze základních funkcí 
moderních vozidel, sám o sobě připojené vozidlo 
nedefinuje. Pro lepší pochopení byly služby připo-
jeného vozidla rozděleny do čtyř úrovní, které na 
sebe vývojově navazují, a to připojení k Internetu, 
připojení ke vzdálené službě, připojení k bezpro-
střednímu okolí a plné připojení.

Připojení k Internetu
Připojení k Internetu je zaměřeno zejména na 
zábavu. Díky moderním technologiím a vysokým 
nárokům na přístup k Internetu se od nástupu 
smartphonů významně změnily návyky řidičů 
i cestujících. Vybavení vozidla přístupem k info-
taimentu (informační a služby a zábava) se stalo 
nezbytností při přilákání koncových uživatelů. DVD 
přehrávače, dotykové obrazovky mediální moduly 
a navigační systém v reálném čase patří dnes do 
standardní výbavy většiny vozidel. Navíc jak se 
vyvíjí sítě 4G mnoho infotainmentových systémů 
ve vozidle se na požádání uživatele může připojit 
přes přístupové body WiFi.

Připojení ke vzdálené službě
Připojení ke vzdálené službě se týká poskytování 
vzdálených služeb. Díky embedded modulům nebo 
zásuvným  kartám mohou vozidla na základě sběru 
dat v reálném čase poskytovat různé doplňkové 
služby, např. stav vozidla, jízdní vlastnosti či 
polohu vozidla, což dovoluje zvýšit úroveň bez-
pečnosti vozidla, řidiče i cestujících. Vozidla jsou 
propojena s poskytovateli vzdálených služeb pro-
střednictvím sítě. Vzdálené služby mohou zahrno-
vat e-call, vzdálené ovládání vozidla nebo lokátor 
v reálném čase, informace o stavu vozidla nebo 
k poskytování další podpory řízení jako navigace či 
výstražná údržbová hlášení v reálném čase. Existu-
jící obchodní modely zahrnují telematické služby 
poskytované výrobci automobilů a některé služby 
mobilních operátorů pro sekundární trh jako výběr 
doplňkových služeb.

Připojení k bezprostřednímu okolí
Připojení k bezprostřednímu okolí je zaměřeno 
zejména na bezpečnost řízení. Vozidla jsou připo-
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jena pomocí různých metod s objekty ve svém bez-
prostředním okolí, což umožňuje zvýšit bezpečnost 
řízení. S odpovídajícím hardwarem a softwarem 
tak mohou připojená vozidla předcházet nehodám 
díky komunikaci se svým bezprostředním okolím 
jako silniční infrastruktura, další vozidla, chodci, tj. 
V2I, V2V a V2P. Tato úroveň zahrnuje systémy pro 
varování před kolizí a pokročilé asistenční systémy 
pro podporu řízení které umožňují předcházet 
nehodám.

Plné připojení
Plné připojení zahrnuje plnou konektivitu umož-
ňující autonomní řízení. Vozidla jsou koncipována 
tak, aby mohla komunikovat s rozšířeným okolím 
a ostatními vozidly, což by umožnilo předcházet 
nehodám a dopravním zácpám. Prostřednictvím 
vysokorychlostních sítí a cloudových služeb bude 
každé vozidlo schopné komunikovat s ostatními 
vozidly, silniční infrastrukturou i dalšími objekty 
v určité oblasti. Díky technologiím připojeného 
vozidla jako V2X či asistenční řízení mohou být 
řidiči osvobozeni od řízení vozidla. National 
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 
definovala pět úrovní automatizace řízení vozidel:

–  Bez automatizace (úroveň 0): řidič má neustále 
vše pod kontrolou, tj. brzdy, řízení, akceleraci, 
výkon motoru.

–  Specifické funkce automatizace (úroveň 1): Auto-
matizace jedné nebo několika specifických funkcí, 
např. elektronická kontrola stability vozidla nebo 
asistované brzdění.

–  Kombinované funkce automatizace (úroveň 2): 
automatizace nejméně dvou primárních řídicích 
funkcí tak, aby vzájemně spolupracovaly, např. 
adaptivní tempomat s udržováním jízdního pruhu 
(lane centering).

–  Omezená automatizace (úroveň 3): řidič může 
postoupit plnou kontrolu všech funkcí kritických 
pro bezpečnost za určitých podmínek. Vozidlo 
monitoruje podmínky požadované pro přechod 
zpět k řízení vozidla. Příkladem jsou vozidla 
s automatickým řízením společnosti Google.

–  Plná automatizace (úroveň 4): vozidlo je navr-
ženo tak, aby bylo schopno provádět všechny 
kritické funkce pro bezpečnost jízdy. Zahrnuje 
obsazené i neobsazené vozidlo. 

Příležitosti pro mobilní operátory
Dva hlavní faktory, které nejvíce ovlivňují rozvoj 
trhu s připojenými automobily, jsou příjem-
nější a bezpečnější cestování. Existující služby 
lze rozdělit do tří kategorií: Infotainment, tele-
matika a automatizované a autonomní řízení 
(obr. 1). Podle telefonického průzkumu provede-
ného ve Španělsku, Brazílii a USA, Velké Británii 
a Německu, který zahrnoval více než 5 000 

respondentů, jsou nejčastěji zmiňovaná témata 
telematika a bezpečnost. Ačkoliv budou platit 
uživatelé spíše za bezpečnost (V2C, telematika) 
než za infotainment, bylo by hezké mít infotain-
ment bez placení poplatků pro cestující, což 
znamená, že datový tarif pro infotainment by 
mohl být prodáván na trhu B2B. Obr. 2 ukazuje 
odhadované tržby mobilních operátorů na trhu 
připojených vozidel.

Obr. 1  Kategorie služeb připojených vozidel

Obr. 2  Odhadované tržby mobilních operátorů na 
trhu připojených vozidel

Infotainment
V této oblasti mají mobilní operátoři v hodno-
tovém řetězci prodeje datových tarifů konco-
vým uživatelům hlavní úlohu. Koncoví uživatelé 
mohou prostřednictvím embedded hardwaru ve 
vozidlech zásuvných karet či smartphonů využí-
vat přístup k Internetu jako rozšíření mobility. 
S rozvojem ekonomiky sdílení se bude myš-
lení vlastníků vozidel postupně měnit. Rychle 
rostoucím vertikálním trhem je spolujízda, kdy 
stále více lidí využívá více ekonomické i flexibilní 
alternativy městské dopravy. Předpokládá se, 
že asi třetina městské dopravy bude v budoucnu 
realizována spolujízdou, což rovněž změní 
poptávku po automobilové zábavě, protože více 
lidí nebude muset samo řídit. Pro některé spo-
lečnosti zajišťující služby spolujízdy jako Uber 
nebo Didi by konkurenční výhodu mohla přinést 
vozidla vybavená rádiovým připojením WiFi. Pro 
mobilní operátory není v současné době vyu-
žívání sítí 3G/4G příliš výhodné, tudíž datové 

Prostřednic-
tvím vysoko-
rychlostních 

sítí a cloudo-
vých služeb 
bude každé 

vozidlo schopné 
komunikovat 

s ostatními 
vozidly, silniční 

infrastruktu-
rou i dalšími 

objekty v určité 
oblasti.



2  |  2 0 1 8  |  2 5

Telematika 
představuje 
velmi 
zajímavou 
oblast...

tarify B2B by měly generovat nové příjmy bez 
dalších investic do sítě.

Telematika
Telematika představuje velmi zajímavou oblast, 
protože přitahuje pozornost OEM, mobilních 
operátorů, poskytovatelů telematických služeb 
(Telematics Service Providet, TSP), výrobců 
zařízení, poskytovatelů řešení i poskytovatelů 
obsahu, zejména na spotřebním trhu (obr. 3). 
Koncoví uživatelé budou mít k dispozici širo-
kou nabídku služeb jako tísňové volání, komu-
nikaci se silniční infrastrukturou, navigační 
služby v reálném čase, pojištění podle způsobu 
jízdy (Usage Based Insurance, UBI) či vzdále-
nou diagnostiku, které jsou dobře přijímány 
na trhu nových vozidel a na sekundárním trhu 
s autopříslušenstvím.

Telematické služby jsou poskytovány na základě 
tří hlavních obchodních modelů. OEM poskytují 
telematické služby na trhu nových vozidel jako 
prémiové služby bez poplatků nebo za minimální 
poplatky v případě luxusních značkových auto-
mobilů. Mobilní operátoři a TSP pak poskytují 
podobné služby na sekundárním trhu prostřednic-
tvím zásuvných karet nebo poplatků za službu.

V případě OEM si hlavní automobilky většinou 
vyvinuly vlastní telematiku v podobě značkového 
embedded řešení, např. Connected Drive od BMW, 

MB Connect od Mercedes-Benz či On-star od GM. 
V hodnotovém řetězci jsou OEM naprostí lídři, 
mobilní operátoři mohou získat příjmy pouze pro-
dejem svých datových tarifů, a to buď OEM anebo 
koncovým uživatelům.

TSP mohou hrát významnou roli na sekundárním 
trhu, např. společnost VOXX international, která 
je výrobcem automobilového příslušenství včetně 
zásuvných karet, speciálních sedaček pro automo-
bily a mobilních aplikací. Služba Connection Car 
2.0 je poskytována datovou společností Agnik, 
zatímco telekomunikační gigant AT&T poskytuje 
přenosové služby. Společnost VOXX tak vytvořila 
úspěšný model pro TSP zahrnující několik kanálů 
včetně svých oficiálních webových stránek, inter-
netového obchodu (Amazon), partnerství s AT&T 
a dalších VOXX dealerů. 

Mobilní operátor Verizon se stal poskytovatelem 
celkového řešení díky investicím do různých částí 
hodnotového řetězce telematiky, což mu umož-
ňuje hrát mnohem větší roli, než pouze přenášet 
data. Obchodní model Verizonu zahrnuje posky-
tování komplexního řešení, od získávání zákazníků, 
přes vývoj zařízení, sběr, přenos a analýzu dat až 
po poskytování související služby. Telematické 
služby jsou pak jednoduše aktivovány prostřednic-
tvím platby za balíček služeb. Podobnou cestou šla 
i společnost Vodafone, která v roce 2014 koupila 
společnost Cobra Automotive Technologies aby 

Obr. 3  Hlavní hráči na trhu telematických služeb
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mohla nabízet koncová řešení, včetně automobi-
lové telematiky a elektroniky.

Zajímavou službou založenou na datech z telema-
tiky je UBI, tj. pojištění automobilů založené na 
údajích jako kilometráž, způsob jízdy, čas, místo. 
UBI je win-win produkt pro pojišťovny i koncového 
uživatele (obr. 4). Pokud se jedná o „dobré řidiče“ 
s nižším počtem najetými kilometry a opatrným 
stylem jízdy, může sleva dosáhnout až 25% popř. 
i vyšší. Data o stylu jízdy by pojišťovnám mohla 
pomoci snížit náklady na pojistná plnění, vyhnout 
se podvodům, zvýšit loajalitu zákazníků, dosáh-
nout diferenciace produktů či dokonce stanovit 
lepší ceny. Díky rozvoji telematických služeb se 
očekává rovněž nárůst počtu uživatelů UBI na 107 
milionů v roce 2018, přičemž v roce 2013 to bylo 
pouze 5,5 milionu.

Pro oblast logistiky je důležitým tématem správa 
vozového parku (Fleet Management), tj. možnost 
monitorovat v reálném čase prakticky všechny 
aspekty provozu vozového parku – výkon řidiče 
včetně polohy vozidla, spotřeby paliva, najetých 
kilometrů, rychlosti a momentální nečinnosti. 
Hlavní výhody správy vozového parku lze shrnout 
do dvou oblastí – zlepšení provozu vozidel a úspora 
nákladů. Podle studie Frost & Sullivan (2013) zvy-
šuje správa vozového parku produktivitu o 10–15 
% s úsporou 20–30 minut na řidiče za den. Huawei 
odhaduje, že do roku 2022 dosáhne trh správy 
vozového parku hodnoty 21 miliard USD.

Mobilní operátoři mají v oblasti telematických 
služeb některé jedinečné výhody, což zahrnuje 
zejména síťové technologie, obrovskou zákaz-
nickou základnu, lepší porozumění a schopnost 
ochrany osobních údajů a zajištění bezpečnosti či 
bohaté zkušenosti se službami zákaznické podpory. 
Na druhé straně nevýhodou je menší schopnost 
vyjednávání a omezená znalost průmyslu. Stručně 
řečeno, telematické služby představují okamžitý 
zdroj příjmů a jsou také jediným způsobem, jak 
dosáhnout lepší pozice v oblasti plně připojených 
vozidel.

V krátkodobém výhledu mohou mobilní operátoři 
provést akvizici nebo navázat spolupráci s různými 
subjekty (TSP, OEM), aby mohli co nejdříve nabízet 
služby na sekundárním trhu. Pokud jde o připojená 
vozidla, potřebují mobilní operátoři vytvořit part-
nerství s OEM, aby mohli diskutovat o kompeten-
cích. Například mohou analyzovat nasbíraná data 
pro podporu OEM či ve spolupráci s OEM nabízet 
služby zákaznické podpory.

Automatické a autonomní řízení
Komunikace mezi vozidlem a čímkoliv (Vehicle-to-
-Everything, V2X), která umožňuje komunikovat 
s jinými vozidly, semafory, mýtnými bránami, 
chodci či dokonce domy, je základem pro reali-
zaci a spolehlivé a bezpečné provozování vozidel 
s automatizovaným či autonomním řízením. Díky 
technologii V2X lze data nasnímaná v reálném 
čase palubním hardwarem přenést prostřednictvím 
sítě do cloudu, kde mohou být zpracována a ana-
lyzována a odeslána ke koncovým uživatelům. 
Aplikace jako varování před kolizí na křižovatce, 
světelné znamení rychlosti jízdy, upozornění na 
silniční práce, výstraha o přítomnosti záchranného 
vozidla, značení ve vozidle apod. jsou podporovány 
pouze V2X.

Nejvyspělejší komunikační technologie pro 
V2X – systém vyhrazené komunikace krátkého 
dosahu (Dedicated Short Range Communication, 
DSRC) – se objevila v 90. letech minulého století. 
Během uplynulých 20 let investovaliy do vývoje 
technologie DSRC a jejich aplikací různé vládní 
organizace, standardizační instituce i OEM. Ame-
rické ministerstvo dopravy stanovilo strategické 
priority v období 2015–2019 realizovat automa-
tizaci založenou na technologii DSRC. Problé-
mem ovšem je, že doposud neexistuje jednotný 
standard DSRC pro celý svět. USA, Evropská unie 
a Japonsko si vyvinuly své vlastní standardy DSRC, 
což do značné míry omezuje celý průmysl. Dalším 
významným důvodem pomalého rozvoje DSRC 
pak je, že někteří výrobci nevěří, že systémy DSRC 
splní všechny požadavky pro budoucí autonomní 
řízení a systémy ITS.

Obr. 4 
UBI přináší 
výhody pro 

každého
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V posledních letech přitahuje stále větší pozornost 
standard LTE-V, také známý jako LTE Vehicle nebo 
LTE-V2X. LTE-V lze rychle a levně nasadit pro-
střednictvím využití stávající infrastruktury a kmi-
točtového spektra mobilní sítě. Navíc díky realizaci 
v rámci jedné čipové sady je integrace LTE-V lev-
nější. Kromě toho má LTE-V oproti DSRC některé 
výhody jako nízká latence, takže je vhodnější při 
vyšším provozu nebo při špatném počasí.

Podle analýzy společnosti Huawei je při stejné 
hustotě uživatelů spolehlivost přenosu dat na 
LTE-V mnohem vyšší (70 %), než v případě DSRC. 
Z ekonomického hlediska je LTE-V lepší řešení pro 
nasazení V2X, což odpovídá rozvoji ekonomiky 
sdílení. Možnosti LTE-V vzbudily zájem některých 
mobilních operátorů, výrobců OEM i dalších stran. 
Například velcí evropští mobilní operátoři již začali 
spolupracovat s několika automobilkami na zkouš-
kách technologie

LTE-V, a to přesto, že tyto automobilky vydaly 
během posledních více než deseti let spoustu 
peněz za testování a komercializaci technologie 
DSRC. Takže existují někteří přívrženci LTE-V, 
kteří se domnívají, že pozdější příchod je výhodou 
nové technologie, která by mohla doplnit nebo 
v budoucnu dokonce úplně nahradit DSRC.

I přes různé problémy jako je ochrana soukromí, 
zajištění bezpečnosti či neexistence jasného 
obchodních modelu jsou OEM, vlády i mobilní 
organizace a některé další společnosti z tohoto 
potencionálního trhu nadšeni. Koncoví uživa-
telé jsou poměrně ochotni platit za služby, které 
se týkají bezpečnosti a zajímají se o pokročilé 
technologie, jako je autonomní řízení, které by 
v budoucnu s plně vyvinutou a vyspělou techno-
logií V2X mohlo fungovat jako oči a uši řidiče při 
řízení.

Technologie autonomního řízení by měla umožnit 
efektivnější a bezpečnější dopravu. A rovněž by 
měla přispět k většímu sdílení automobilů a maxi-
malizovat využívání jednotlivých vozidel. Jedno 
vozidlo s autonomním řízením může během dne 
obsloužit několik lidí, což zvyšuje využívání vozidla. 
V současné době některé významné automobilky 
plánují v následujících letech vyrábět vlastní vozi-
dlo s autonomním řízením. Stále více IT společ-
ností se podílí na projektech vývoje vozidla s auto-
nomním řízením, které představují významnou 
hrozbu s větší rolí v ekosystému mobility. Ačkoli 
neexistuje žádný požadavek na mobilní přístup 
k Internetu pro technologie V2X nebo prototypy 
vozidel s autonomním řízením, v dlouhodobém 
výhledu by síť, která podporuje datovou komuni-
kaci mezi vozidly, mohla mít zásadní význam pro 

řešení autonomního řízení, jako je 5G, nebo možná 
dokonce nějaký druh vyhrazené sítě pro zajištění 
lepší bezpečnost dat.

Je proto důležité, aby mobilní operátoři přemýš-
leli o strategiích a řešeních, které by jim poskytly 
lepší pozici v hodnotovém řetězci a neomezovaly 
se pouze na přenos dat. Vzhledem k tomu, že 
obchodní model zůstává nejasný, musí hlavní 
mobilní operátoři více lobovat u vládních organi-
zací pro podporu legislativy a výběru standardu, 
přesvědčit OEM k navázání spolupráce a spolu-
pracovat s různými poskytovateli služeb a řešení 
pro alternativy celkového řešení. V dlouhodobém 
výhledu je možné, že pro řešení autonomního 
řízení bude potřeba nějaká specializovaná síť 5G.

Inteligentní parkování
Hledání místa pro zaparkování vozidla stojí 
obvykle spoustu času, benzínu, zvyšuje emise CO2 
také může přispívat k dopravní zácpě. Všechny 
tyto problémy lze vyřešit pomocí inteligentního 
parkování, které umožňuje optimalizovat celý 
proces parkování prostřednictvím technologie 
IoT a mobilní platby. Kromě toho by inteligentní 
parkování mohlo snížit dopravní zácpy a maximali-
zovat využití dostupných parkovacích míst. 

Řešení inteligentního parkování by mělo zahrno-
vat funkci automatického zaplacení parkovného. 
Pomocí senzorového modulu IoT s rádiovým připo-
jením (NB-IoT), který je umístěn pod parkovacím 
místem, lze v reálném čase odesílat informace 
o stavu a přidělování parkovacích míst. Tato data 
jsou odesílána do hlavního řídicího systému, kde 
jsou shromažďovány a odbavovány požadavky na 
parkovací místa. Senzorový modul je navržen tak, 
aby měl co nejnižší spotřebu a mohl bez problémů 
fungovat přinejmenším osm let.

Hnací síly
Obecně platí, že oblasti s vysokou hustotou 
populace a rostoucím automobilovým provozem 
čelí velkým dopravním problémům, např. New 
York a Los Angeles Severní Americe nebo Peking 
a Singapur v Asii. V závislosti na místních podmín-
kách, tj. populace a počet vozidel na obyvatele, 
čelí různé oblasti různým problémům s parková-
ním. Tyto faktory významně ovlivňují obchodní 
modely, na které se poskytovatelé inteligentního 
parkování zaměřují. Například v Číně díky roz-
voji elektronických plateb většina poskytovatelů 
inteligentního parkování vstoupila na trh prostřed-
nictvím optimalizace platby parkovného. Naproti 
tomu v USA se poskytovatelé zaměřují na navigaci 
řidičů k parkovacím místům, důvodem je hustý 
provoz v centru města a také možnost vládního 
financování.

V závislosti 
na místních 
podmínkách 
čelí různé 
oblasti různým 
problémům 
s parkováním. 
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a kombinovat řešení inteligentního parkování 
a inteligentního města). Pokud budou mobilní 
operátoři dominovat trhu s inteligentním parková-
ním, modernizace infrastruktury jako sítě NB-IoT, 
bude výhodou pro celý projekt smart city. Několik 
mobilních operátorů již spustilo své platformy 
smart city se službami inteligentního parkování 
prostřednictví spolupráce s poskytovatelem služby 
třetí strany např. Orange se Streetline, nebo Voda-
fone s Smart parking.

Mimoto inteligentní parkování bez širokého 
pokrytí parkovacích míst nebo velkého množ-
ství koncových uživatelů nikdy nebude skutečně 
„smart“. Mobilní operátoři mají velkou zákaznickou 
základnu a největší síť v porovnání s jakýmkoliv 
dalším hráčem na tomto trhu, rovněž mají odborné 
znalosti v oblasti přestavby infrastruktury a atrak-
tivity koncových uživatelů.

Sítě pro tísňové služby
V případě dopravní nehody, teroristického útoku 
nebo přírodní katastrofy je velmi důležité, aby 
bezpečnostní složky, (tj. policie, hasiči, záchranná 
služba apod.) měly nejvyšší prioritu pro přístup ke 
spolehlivé síťové službě. Globálně je to nezbytnost 
a výhody sítě pro tísňové služby jsou (Emergency 
Service Network, ESN) uznávané všemi vládami, 
nicméně se využívají různé typy sítí, což vychází 
z místních podmínek a zvyklostí. Aby bylo možné 
vybudovat efektivnější, bezpečnější, spolehlivější 
a provozně levnější ESN investují do této oblasti 

vlády stále větší prostředky. ESN mají obvykle 
tyto nedostatky:

–  Nízká účinnost, ve většině případů mají policie, 
hasiči a záchranná služby své vlastní sítě a komu-
nikační systémy. V takovém případě je velmi 
obtížné všechny záchranné jednotky efektivně 
koordinovat, protože doba strávená nepři-
způsobením různých informačních platforem 
významně snižuje rychlost odezvy záchranného 
týmu.

–  Nízká výkonnost, některé ESN byly vybudovány 
ještě staršími technologiemi, které podporují 
pouze audio bez možnosti přenosu dat. V sou-
časné době se operace záchranných služeb stávají 
stále více založené na informacích, např. v někte-
rých zemích jsou policejní důstojníci vybaveni 
kamerami, které jsou součástí jejich výstroje, 
takže jsou schopni okamžitě zaznamenávat, co 
vidí a odesílat to do cloudu. V cloudu jsou potom 
tyto informace zpracovány do „živého přenosu“, 
který je k dispozici všem operačním důstojníkům, 
kteří situaci posuzují a rozhodují o podpoře.

–  Nízká bezpečnost, v mnoha zemích jsou využí-
vány systémy na otevřených kmitočtech, které 
může přijímat kdokoliv s rádiovým přijímačem. 
To může představovat vysoké bezpečnostní 
riziko, zejména když se zločinci nebo teroristé 
napojí na veřejný kanál.

–  Vysoké náklady, využívání různých sítí podle 
oblasti nebo typu služby znamená obvykle více 
typů systémů, softwaru a koncových zařízení. 

V posledním desetiletí spustilo několik měst 
pilotní projekty inteligentního parkování, protože 
parkování je považováno za jednu z nejdůležitějších 
součástí koncepce inteligentního města (smart 
city). Obvykle se využívají dva obchodní modely, 
buď investice poskytuje místní samospráva jako je 
tomu Barceloně, Londýně nebo San Fracisku anebo 
je celý projekt realizován poskytovateli řešení pro 
inteligentní parkování jako ParkMe, ParkHelp nebo 
Streetline (tabulka 1).

Ve Francii bylo inteligentní parkování iniciováno 
vládou a hlavním partnerem se stal mobilní operá-
tor Orange, který na vývoji zařízení spolupracuje se 
společností Streetline. Orange poskytuje odborné 

znalosti síťového poskytovatele pro propojení sen-
zorů k řídicí platformě a je zodpovědná za budování 
infrastruktury a poskytování podpory. Streetline 
poskytuje řešení pro inteligentní parkování zahrnu-
jící sběr dat, analýzu dat, a zajištění odpovídajících 
služeb. Podobným způsobem jsou realizovány také 
projekty v Londýně, Santanderu a Moskvě.

Příležitosti pro mobilní operátory
Mobilní operátoři mají příležitost zvýšit svůj podíl 
na trhu, díky svým pokročilým technologiím 
a zákaznické základně jako poskytovatel celkového 
řešení. Mobilní operátoři mají v porovnání s ostat-
ními hráči mnohem více příležitostí spolupracovat 
s vládními orgány (tj. být jediným partnerem vlády 

Tabulka 1 Obchodní model inteligentního parkování

Typ Popis Vlastnosti Příklad

Organizováno vládou
Vláda vybírá partnery pro zkušební 
projekt v určitých oblastech. Obvykle 
ve spojení s platformou smart city

Z velké části financováno vládou.
Propojené s platformou smart city

Orange 
a StreetlineTelefonica

Organizováno 
poskytovatelem řešení

Poskytovatel řešení poskytuje 
integrované řešení ve spojení 
s poskytovatelem plateb 
a poskytovatelem parkovacích míst

Mnoho poskytovatelů řešení na trhu.
Nikdo nemá monopol

ParkMeETCPEasy Parking

Mobilní 
operátoři mají 

příležitost 
zvýšit svůj 

podíl na trhu.
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Mobilní operá-
toři mají v eko-
systému ESN 
nezastupitel-
nou roli v ob-
lasti výstavky, 
provozování 
a údržby mo-
bilní sítě. 

Tabulka 2 Obchodní modely sítě pro tísňové služby

Model Vyhrazená síť Komerční síť s prioritním využitím Spektrum jako služba

Příklad
USA (FirstNet), Kanada, Jižní 
Korea, Finsko (velká města)

UK (ESN, Lot2), Belgie,  
Finsko (venkov)

Austrálie

Popis
Samostatná síť určená pouze pro 
tísňové služby. Provozována vždy 
na vyhrazeném spektru.

Komerční síť s prioritním přístupem
pro tísňové služby. Obvykle se 
nevyužívá vyhrazené spektrum.

Komerční síť s prioritním 
přístupem pro tísňové služby. Část 
spektra vyhrazeného pro tísňové 
služby se mění podle potřeby.

Vlastnictví Vládní Komerční Komerční

Náklady Pevné (vysoké) Pevné (nižší) Proměnlivé

Infrastruktura Vyžaduje novou infrastrukturu Využívá existující infrastrukturu Využívá existující infrastrukturu

Rozhodující faktor Vysoce spolehlivá, ale nákladná Nižší náklady, určitá rizika
Možný kompromis mezi riziky 
a náklady

Celkové náklady na provozování několika různých 
sítí jsou potom samozřejmě mnohem vyšší.

Výběr technologie
Při budování ESN mají rozhodující slovo vlády, 
potažmo odpovědné vládní organizace, protože 
právě ony rozhodují o rozpočtu a výběru technolo-
gie, což následně ovlivňuje obchodní model, vlast-
nosti sítě i s tím související partnery. V poslední 
době stále více zemí považuje za novou technologii 
pro ESN mobilní širokopásmové připojení, což 
nabízí mobilním operátorům zajímavé příležitosti, 
jelikož jejich přednosti zahrnují výstavbu, provo-
zování a údržbu sítě. V současné době se využívají 

typicky tři modely ESN: samostatná vyhrazená síť, 
sjednání prioritního přístupu ke komerčním sítím 
a „spektrum jako služba“ (tabulka 2).

Příkladem modelu samostatné specializované sítě 
je FirstNet v USA. Tento projekt iniciovaný vládou 
USA byl zahájen v roce 2012 a měl by být dokon-
čen v roce 2022. FirstNet je samostatná mobilní 
širokopásmová síť (využívá technologii 4G LTE) 
provozovaná odděleně od komerční širokopásmové 
sítě, určená pro 2,8 milionů záchranných a bez-
pečnostních pracovníků, včetně hasičů, policistů, 
záchranářů, federální bezpečnostní služby a dalších 
bezpečnostních služeb. Výhodou specializované 

sítě je, že je určena výhradně pro služby ESN, nic-
méně celkové náklady vychází na 7 miliard USD.

Model sjednání prioritního přístupu ke komerčním 
sítím umožňuje náklady významně snížit. Příkla-
dem takového řešení je Velká Británie, kde padla 
volba na mobilního operátora Everything Every-
where, který poskytuje komerční síťové řešení 4G 
pro společnost British ESN (podle odhadů to ušetří 
denně 1 milion GPB oproti předchozímu řešení 
vyhrazené sítě Tetra). Nová ESN poskytuje díky 
využití technologií 4G-LTE vyšší odolnost, efekti-
vitu i zabezpečení, přičemž za pronájem na pět let 
zaplatí britská vláda 1,2 miliardy GPB. Výhodou je 
navíc také větší pokrytí.

Model „spektrum jako služba“ umožňuje pak další 
snížení nákladů. Příkladem je řešení australské 
federální vlády LANES (LTE Advanced Network 
for Enterprise Services), kde může být vyhrazené 
spektrum navýšeno, když je potřeba, přičemž se 
platí pouze za využívání a bylo to testováno policií 
v Austrálii. Hlavním partnerem tohoto modelu 
je v Austrálii společnost Telstra, která poskytuje 
„spektrum jako službu“. Poskytované spektrum 
je kombinací pevně vyhrazeného kmitočtového 
spektra pro využití tísňových služeb a proměnlivé 

velikosti veřejného kmitočtového spektra přidělo-
vaného na základě dalších potřeb. Toto řešení je 
výhodné pro vládu i společnost Telstra.

Příležitosti pro mobilní operátory
Mobilní operátoři mají v ekosystému ESN neza-
stupitelnou roli v oblasti výstavby, provozování 
a údržby mobilní sítě. Rozsáhlé pokrytí a vysoká 
odolnost komerční sítě nabízené mobilními ope-
rátory poskytuje alternativní prostředek v případě 
nouze. Vzhledem k rostoucím potřebám moderni-
zace těchto služeb v mnoha zemích mají mobilní 
operátoři velkou příležitost zapojit se do poskyto-
vání tísňových služeb. V zemích, kde ESN dosud 
zavedena není, mohou mobilní operátoři lobovat, 
aby vlády do této oblasti investovaly.

V zemích, kde se pro tísňové služby využívá 
vyhrazená síť, mohou mobilní operátoři nabídnout 
dostatek vyhrazené kapacity, aby podpořili výběr 
mobilní technologie (Velká Británie, Austrálie). 
Díky možnosti poskytovat mnohem vyšší kva-
litu za nižší cenu mohou apelovat na vlády, aby 
akceptovaly účinnější řešení. V zemích s omeze-
ným kmitočtovým spektrem si mobilní operátoři 
mohou s vládou vyměňovat síťové zdroje. Napří-
klad vláda přidělí spektrum za zvýhodněnou cenu 
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... mobilní 
operátoři 
mají mnoho 
možností, jak 
urychlit rozvoj 
inteligentní 
dopravy. 

nebo zdarma a mobilní operátor na oplátku zaručí 
absolutní prioritu sítě pro veřejné služby.

Navíc s rostoucí úrovní terorismu souvisejícího 
s dopravou, případy krádeží a poškozováním 
systémů veřejné dopravy rychle roste poptávka 
po kamerových systémech. Mobilní sítě jsou pak 
kriticky důležité pro oblasti bez pevného široko-
pásmového přístupu.

Závěr
I když hlavní role v oblasti dopravy zaujímají 
vlády a OEM, mobilní operátoři mají mnoho 
možností, jak urychlit rozvoj inteligentní dopravy. 
Pokud jde o technologické hledisko, komerční 
mobilní síť se vyznačuje velkým pokrytím, 
vysokou spolehlivostí a nízkou latencí, což jsou 
vlastnosti nezbytné pro zajištění komunikace 
mezi vozidly a jejich okolím i pro realizaci plně 
propojeného světa. Mobilní operátoři mají velké 
zkušenosti s výstavbou a provozováním mobil-
ních sítí, což jsou klíčové kompetence (obr. 5) pro 
zajišťování ESN a také mají obrovskou zákaz-
nickou základnu a častou interakci s koncovými 
uživateli. Ještě důležitější je, že tyto činnosti jsou 
spojeny s národní bezpečností a každodenním 
životem lidí, takže telekomunikační operátoři při-

rozeně uzavírají vztah s vládou. Mobilní operátoři 
tak stojí v dobrém postavení, aby mohli úspěšně 
lobovat ohledně vydáváním odpovídajících před-
pisů a zákonů, postupů a technologických norem.

Obr. 4  Klíčové kompetence mobilních operátorů

Na základě požadavků zákazníků a vyspělosti 
technologie navrhla společnost Huawei plán 
(tabulka 3), jak by měli postupovat mobilní 
operátoři, kteří se chtějí intenzivně zapojit do 
budování inteligentní dopravy. V následujících 
pěti letech by měly být provedeny tyto tři 
hlavní kroky:

–  Aktivněji se zapojit do poskytování telema-
tických služeb na trhu s novými vozidly i na 
sekundárním trhu. Rozvíjet schopnost možnosti 

sběru a analýzy a připravit se na nástup trhu 
V2X a plně připojených automobilů.

–  Využít své výhody ve stávajících technologiích, 
aby bylo možné poskytovat komplexní řešení 
pro inteligentní parkování a vytvořit nové 
zdroje příjmů založené na technologii NB-IoT.

–  Lobovat u vlády za přijetí koncepce ESN a mít 
know-how pro vytvoření ESN v rámci veřejné 
komerční sítě, což je vysoce spolehlivé, ale přesto 
poměrně levné řešení. Mít nenahraditelnou roli 
při budování, provozování a údržbě sítě.

Článek byl zpracován podle materiálu společnost 
Huawei – Smart Transportation. Maximalize 
mobile network’s value beyond connectivity.
LITERATURA
[1]  Smart Transportation. Maximalize mobile network’s value 

beyond connectivity. Huawei Technologies, 2016. Dostupné 
z: http://www.huawei.com/en/xlabs/insights-whitepapers/
smart-transportation.

Tabulka 3 Plán pro mobilní operátory, kteří se chtějí intenzivně zapojit na trhu připojených vozidel

dosud
Infotainment

nyní – 2020
Telematika + vyhrazené sítě

2020–2025
V2X + ADAS

po 2025
Plně připojená vozidla

Požadavky 
zákazníků

Zážitek z jízdy, tj. navigace 
v reálném čase, zábavní 
systémy ve vozidle

Bezpečnost, tj. vzdálená 
diagnostika, sledování

Bezpečnost, předcházet 
lidským chybám, tj. 
výstraha nebezpečí kolize, 
automatické brždění

Bezpečnost + zážitek 
z jízdy, tj. autonomní řízení 
mění životní styl

Produkty/
služby

Hlasové/datové tarify

Telematické služby, tj. UBI, 
správa vozového parku. 
Inteligentní parkování. Síť 
pro tísňové služby

Pokročilé bezpečnostní 
služby založené na 
komunikaci V2X

Podpora vozidel 
s autonomním řízením 
prostřednictvím 
cloudových služeb

Obchodní 
role

Přenosové služby
Přenosové služby + 
vzdálené služby.
Poskytovatel řešení

Přenosové služby + 
vzdálené služby + datová 
analytika

Přenosové služby + 
vzdálené služby + datová 
analytika

Síť 3G/4G 5G
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Dalším důležitým trendem je rostoucí závislost na 
virtualizačních technologiích, které ve spojení s datovými 
sítěmi umožňují cloud computing. Koncept, který síťový 
operátoři využívají, se nazývá virtualizace síťových funkcí 
(Network Function Virtualisation, NFV). Virtualizace přináší 
řadu výhod, ale také některé specifické bezpečnostní hrozby. 
Aby bylo možné těmto hrozbám účinně čelit, je nezbytné 
vyvíjet důvěryhodné počítačové platformy, které zajistí, že 
uživatelé budou ochotní důvěřovat zabezpečení aplikací pro-
vozovaných na těchto platformách.

Naše rostoucí závislost na propojených digitálních systémech, 
produktech a službách přináší nárůst rozmanitosti i počtu 
kybernetických hrozeb, které nyní ovlivňují každodenní životy 

jednotlivců a ohrožují stabilitu ekonomiky. Zločinci jsou stále 
vynalézavější. V posledních letech došlo k mnoha narušením 
bezpečnosti – některé náhodné, jiné záměrné, které měly 
významný dopad na systémy a sítě informačních a komunikač-
ních technologií (ICT). Je obecným pravidlem, že uživatelé musí 
být chráněni, takže s růstem sofistikovanosti kybernetické 
kriminality musí stoupat i naše úsilí o zajištění ochrany. 

Současně roste citlivost ohledně zachování soukromí jednot-
livců i organizací a ochraně jejich dat, zejména po některých 
mediálních odhaleních, týkající se nízkého stupně ochrany 
některých vládních a komerčních organizací. To stimuluje 
snahy o vytvoření globální legislativy, která je motivována 
těmito narůstajícími bezpečnostními obavami.

Řešení problémů  
kybernetické bezpečnosti

Charles Brookson, Zeata Security Ltd. a předseda ETSI TC CYBER

Internet se stává kritickou infrastrukturou jak pro podniky, tak pro jednotlivé 
uživatele a jeho bezpečnost je tak jasnou prioritou. Zajištění bezpečnosti je rovněž 
základem pro realizaci moderního propojeného světa a zásadním faktorem pro 
vytvoření důvěry s uživateli, což je nezbytné pro dosažení komerčního úspěchu no-
vých technologií, které se objevují v rámci Internetu věcí (IoT) a také při realizaci 
konceptů Průmysl 4.0 a eHealth.
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Vhodný kompromis pro vyřešení protichůdných 
požadavků – na jedné straně zachovávat soukromí 
a na druhé straně zajistit adekvátní ochranu – je 
velkou výzvou. Potenciální řešení musí zahrnovat 
spolehlivou a bezpečnou síťovou infrastrukturu. 
A záleží rovněž na důvěře ze strany uživatelů, ať 
již jednotlivců nebo podniků či dalších organizací, 
jakým způsobem bude řešeno zajištění soukromí, 
důvěrnost, bezpečná identifikace, uživatelsky-přá-
telské zabezpečení soukromí, viditelnost bezpeč-
nosti a další otázky.

Standardizace zabezpečení, v některých případech 
s podporou legislativních opatření, hraje klíčovou 
roli při ochraně Internetu, komunikace a podnikání, 
které realizují soukromí i podnikoví uživatelé, a na 
které spoléhají. Načasování standardizace nových 
technologií, produktů a služeb je zvláště důležité, 
protože je třeba zajistit, aby naše ICT technologie 
byly zabezpečeny od počátku po celou dobu jejich 
životního cyklu. Kybernetickou bezpečností se po 
světě zabývá mnoho různých organizací. Je proto 
důležité zajistit jejich vzájemnou spolupráci a koor-
dinaci činností, aby se zajistilo, že se řešení jednotli-
vých problémů nebudou zbytečně neduplikovat.

Evropský institut pro normalizaci v telekomuni-
kacích (European Telecommunications Standards 
Institute, ETSI) je nezávislá nezisková organizace 
s více než čtyřicetiletou zkušeností s v oblasti 
zpracování globálně platných standardů pro ICT. 
ETSI má dlouhou historii v oblasti standardizace 
zabezpečení. Jelikož se jedná o jedinou organizací 
vytvářející standardy pro ICT oficiálně uznávané 
Evropskou unii, je kybernetická bezpečnost pova-
žována za strategickou prioritu.

Tento článek poskytuje přehled o práci ETSI 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a nastiňuje 
některé cíle pro budoucnost.

Organizace práce v rámci ETSI
Technické práce v rámci ETSI zajišťují různé 
technické komise, partnerské projekty a průmys-
lové specifikační skupiny (Industry Specification 
Groups, ISG). Každá skupina je odpovědná za 
standardizaci vymezené technické oblasti. Působ-
nost některých komisí úzce souvisí se specific-
kými bezpečnostními tématy, např. zákonný 
odposlech (Lawful Interception, LI), elektronický 
podpis a infrastruktury či bezpečnostní algoritmy 
– a mnoho z těchto komisí provádí podrobné tech-
nické práce o kybernetické bezpečnosti v rámci své 
oblasti působnosti. Mimoto byla vytvořena rovněž 
speciální komise TC CYBER, která koordinuje práce 
ETSI v oblasti kybernetické bezpečnosti, funguje 
jako centrum odbornosti a v případě potřeby 
vypracovává podrobné standardy.

Další skupiny, včetně partnerských projektů, mají 
mnohem širší rozsah. Zabývají se bezpečnostními 
požadavky v procesu vytváření úplného souboru 
standardů v konkrétní technologické oblasti. 
Například bezpečnostní aspekty ePassportů, 
komunikace mezi zařízeními (M2M) a mobilní 
systémy jsou řešeny spíše v hlavních technických 
komisích nežli v konkrétních bezpečnostních 
komisích. V takových případech TC CYBER zajišťuje 
koordinaci v těchto oblastech, působí jako rozhraní 
a pomáhá tam, kde je zapotřebí specifické odborné 
znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jak pracujeme
Většina prací probíhá v rámci komisí, jejichž 
členové jsou techničtí odborníci členských společ-
ností a organizací ETSI. Komise setkávají typicky 
dvakrát až šestkrát za rok v prostorách ETSI nebo 
někde jinde. Sekretariát ETSI poskytuje řadu pod-
půrných služeb.

Proces standardizace byl řadu let vylepšován a byl 
přijat otevřený přístup, a to jak pro způsob jak jsou 
vytvářeny standardy, tak proto, jakým způsobem 
připívají členové ETSI. Pracujeme přímou účastí 
a konsensem.

O tom, jakou práci je třeba udělat, rozhodují 
členové ETSI, přičemž každá komise si stanovuje 
pracovní program, který se skládá z jednotlivých 
pracovních úkolů. Členové ETSI rovněž rozho-
dují o časovém plnění úkolů a schvalují konečné 
návrhy, takže vypracované standardy skutečně 
odpovídají potřebám odvětví ICT.

Řešení klíčových technických problémů
Přístup Privacy by Design
Na základě přístupu Privacy by Design je ochrana 
soukromí řešena již během návrhu specifikace 
a architektury nových systému a procesů a nikoliv 
až poté jako dodatečný nápad. Návrh projektů, 
procesů, produktů nebo systémů s přihlédnutím 
k ochraně soukromí na počátku dovoluje mini-
malizovat rizika pro ochranu soukromí a budo-
vat důvěru. Kromě toho mohou být potenciální 
problémy identifikovány již v počáteční fázi, kdy je 
jejich řešení obvykle jednodušší a méně nákladné.

Ve spolupráci s Evropským výborem pro normali-
zaci (CEN) a Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) tak ETSI odpovídá na 
mandát Evropské komise (ES) Privacy by Design 
(M/530). V návaznosti na to, že Evropská komise 
přijala naše návrhy na vytvoření souboru stan-
dardů pro správu záležitostí týkajících se ochrany 
soukromí a osobních údajů již od prvních fází 
návrhu a vývoje bezpečnostních technologií a slu-
žeb. V odpovědi na M/530 se očekává dokončení 
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až 11 standardů. TC CYBER zahájit práce zejména 
na praktické úvodní příručce k ochraně soukromí 
a na technické zprávě (TR), v níž budou uvedeny 
bezpečnostní požadavky na komunikační a IT sítě 
a připojená zařízení.

Mimoto TC CYBER pracuje na ochraně a ucho-
vávání osobních údajů (Personally Identifiable 
Information, PII) a definuje technické prostředky 
pro zajištění a ověření ochrany soukromí. Dále se 
zabývá mechanismy pro ochranu identity a sché-
mat pojmenování s cílem vytvořit prostředky, aby 
bylo možné předcházet krádežím identity a z toho 
vyplývající trestné činnosti.

Sdílení informací o kybernetických hrozbách
Sdílení informací je pro zajištění ochrany proti 
kybernetickým hrozbám zcela zásadní. TC CYBER 
připravuje technické zprávy (TR), které budou zahr-
novat popis a výměnu informaci o kybernetických 
hrozbách standardizovaným a strukturovaným 
způsobem. Navíc TC CYBER na technickém fóru 
poskytuje a pravidelně aktualizuje globální přehled 
aktivit kybernetické bezpečnosti.

Statistiky a metriky
Základním nástrojem pro analýzu počítačových 
hrozeb jsou statistiky. Absence konzistentní 
metody analýzy dat zpochybňuje kvalitu a srov-
natelnost výsledků a představuje překážku při 
vytváření použitelných a kontextových informací 
o počítačových hrozbách.

Po zveřejnění šesti specifikací, které společně 
představují referenční model pro měření rizik 
informační bezpečnosti, zahájila ISG ISI (Industry 
Specification Groups Information Security Indica-
tors) druhou fázi prací. Ta bude obsahovat popis 
bezpečnostních informací a přístup ke správě udá-
lostí zahrnující celý ekosystém informační bezpeč-
nosti (národní CERT a SOC). Dále bude vyvíjena 
měřicí architektura pro kybernetickou bezpečnost 
odpovídající ISI, která umožní komunikaci mezi 
různými detekčními nástroji a budou vypracovány 
pokyny pro vybudování a provozování spolehlivého 
bezpečnostního dohledového centra (SOC).

Současně jsou aktualizovány naše klíčové uka-
zatele výkonnosti (KPI) zabezpečení, které byly 
vyvinuty jako nástroj pro vyhodnocení vyspě-
losti detekce bezpečnostních událostí s příklady 
aplikací.

Zabezpečení technologií a systémů
Jednou ze silných stránek ETSI je v zabezpečení 
široce zavedených systémů a technologií, jako 
jsou mobilní komunikace, NFV, budoucí sítě, 
inteligentní dopravní systémy, DECT, komunikace 

M2M či tísňové sítě (včetně systémů TETRA). 
Bezpečnostní standardy pro tyto technologie 
zpracovávají obvykle technické komise zaměřené 
na standardizaci příslušné technologie.

Například technická komise pro DECT (TC DECT) 
neustále zapracovává nové funkce do standardu 
DECT. Obsahem prací je především vylepšení 
bezpečnostní architektury těchto základních 
technologií, aby lépe chránili soukromí koncových 
uživatelů a důvěryhodnost komunikace.

Jak další příklad lze zmínit technickou komisy pro 
konfigurovatelné rádiové systémy (Reconfigurable 
Radio Systems Technical Commision, RRS TC), 
která se zabývá ochranou integrity konfigurova-
telných rádiových systémů. Pracovní náplň RRS 
umožňuje aktualizaci nainstalovaných rádiových 
aplikací nebo instalaci nových aplikací do zařízení, 
což umožňuje zařízením kompatibilním se stan-
dardem RRS podporovat budoucí technologie 
radiového přístupu. Toto zdokonalení flexibility 
RRS je důležitým faktorem pro příští generaci 
softwarově definovaných rádiových sítí a kognitiv-
ních rádiových sítí, protože bude možné pravidelně 
zavádět do zařízení nové funkce. Tyto nové schop-
nosti však také přináší nové bezpečnostní výzvy. 
Nepřiměřené využívání rádiového spektra může 
mít škodlivé následky (zejména na zdraví), proto 
je důležité zaručit integritu rádiových aplikací 
a zabránit jejich použití jako vektorů útoku proti 
jednotlivým zařízením nebo samotné síti. Proto 
je třeba identifikovat bezpečnostní problémy, 
analyzovat je a navrhnout řešení. Je třeba určit 
bezpečnostní rizika a hrozby pro konfigurovatelné 
rádiové systémy a vypracovat specifikace s dopo-
ručeními pro protiopatření proti bezpečnostním 
hrozbám a bezpečnostním problémům konkrétních 
rádiových systémů.

Byly zahájeny práce na podpoře směrnice o zabez-
pečení sítí a informací, která má zvýšit důvěru 
uživatelů a zajistit hladké fungování na evropském 
trhu. TC CYBER pracuje na identifikaci oblastí, kde 
jsou nové standardy potřebné, zejména v oblasti 
ochrany kritické infrastruktury.

Dále byly zahájeny práce na ochraně komunikač-
ních bran (gateway) zaměřené na zvýšení kyber-
netické bezpečnosti a postupné změny techno-
logických standardů. Potenciální vylepšení jsou 
zaměřena na technologické protokoly jako soubor 
Internet protokolů (IP), ale může se to týkat jaké-
hokoliv protokolu. Rovněž je řešena problematika 
zabezpečení kritického řízení.

Základem všech činností je důležitá práce na 
návrhu bezpečnostních a analytických metod, aby 
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byly k dispozici nástroje a techniky pro testování 
a zajištění odpovídající bezpečnosti provozu.

Standardizace v klíčových technických 
oblastech
Internet věcí
Vzhledem k tomu, že se náš svět stále více propo-
juje, rostou problémy se zajištěním bezpečnosti. 
Zneužití infrastruktury IoT se stává pro kyberne-
tické zločince velkým byznysem. Byly zazname-
nány případy zneužití inteligentních televizních 
přijímačů, případy botnetů chladniček i masivní 
zneužívání domácích spotřebičů prostřednictvím 
útoků typu Denial of Service.

Zneužití dostupných funkcí prvků IoT není však 
nejhorším scénářem prostředí IoT: únik informací 
a narušení soukromí v těchto ekosystémech může 
vést až k ohrožení životů. Společně s údaji získa-
nými ze sociálních sítí mohou být data IoT zneužity 
také k tomu, aby byly vytvořeny přesně směrované 
phishingové útoky.

IoT se nachází na okraji kybernetického prostoru. 
To znamená, že kybernetické zabezpečení musí být 
vestavěno a jeho využívání musí velmi jednoduché 
a bez potřeby jakýchkoliv technických odborných 
znalostí. Aby toho bylo možné dosáhnout, je třeba 
větší spolupráce mezi výrobci a provozovateli 
technických systémů, jakož i společností a posky-
tovatelů služeb.

Jako zakládající partner zájmové skupiny oneM2M 
– iniciativy pro vypracování globálních standardů 
pro M2M a IoT – spolupracuje ETSI s předními 
světovými standardizačními organizacemi v oblasti 
informačních technologií a zástupci různých 
průmyslových odvětví, s cílem vytvořit globální 
standardizovanou platformu, pomocí níž bude 
možné připojovat zařízení a služby. Bezpečnost 
je pro oneM2M prioritní otázkou, přičemž práce 
jsou zaměřeny zejména na tři aspekty zabezpe-
čení: ochranu vrstvy služeb oneM2M; poskytování 
zabezpečení jako služby pro aplikace IoT a využí-
vání bezpečnostních služeb komunikačních sítí, 
pokud jsou k dostupné.

eHealth
Projekt ETSI pro ehealth (EP eHEALTH) se zabývá 
obecně ehealth a jeho vztahem k IoT a M2M, 
včetně obav týkajících se zajištění bezpečnosti 
a soukromí. Náplň EP eHEALTH zahrnuje celou 
oblast zdravotnictví od měření přes diagnostiku až 
po léčbu nebo zákrok, stejně jako následné moni-
torování. Oblast elektronického zdravotnictví musí 
pokrývat celý život pacienta (i mimo něj) nezávisle 
na politice, národu či technologii a musí být vysle-
dovatelná a odpovědná ve všech ohledech.

Požadavky na ochranu soukromí z hlediska 
kybernetické bezpečnosti činí z ehealth obzvláště 
obtížný případ použití M2M a IoT. Zdravotní péče 
o pacienta a společnost, ve které žije, cestuje 
a pracuje, nejsou jednoduchou soustavou izolo-
vaných transakcí. Časem může zahrnovat tisíce 
aktérů. Každá akce může vyústit v zápis, který se 
provádí do zdravotního záznamu, jenž však musí 
být vždy důvěrný a jeho správnost ověřitelná.

Standardizace je základem globálního rozvoje 
odvětví eHealth a ETSI prosazuje vývoj nových 
řešení, která příslušným aktérům umožní přístup 
ke zdravotním záznamům či diagnostickým datům 
ze senzorů anebo poskytovat léčbu/péči pro-
střednictvím zařízení umístěných na těle, přičemž 
zůstává zachována nezbytná integrita a důvěrnost 
systému a je zajištěno, že je pacientům poskyto-
váno léčení podle etických pravidel a s náležitou 
důstojností. 

To může vyžadovat kombinaci přístupových práv 
založených na příslušných rolích pro lékařské pro-
fesionály a poskytovatele péče, automatizovanou 
a robotickou správu vlastnictví dat a přístupu pro 
uživatele/pacienty a omezeným přístupem k citli-
vým soukromým datům/údajům.

Poskytovatelé služeb zajišťující důvěryhodnost
ETSI podporuje nařízení EU č. 910/2014 o elektro-
nické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu (naří-
zení o eIDAS) a vyvíjí standardy na základě potřeb 
mezinárodního společenství pro zajištění důvěry 
v elektronické transakce. 

Technická komise pro elektronické podpisy 
a infrastrukturu (TC ESI) vypracovává standardy 
pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Trust 
Services Provider, TSP), elektronické podpisy, 
elektronické pečeti a elektronické časové razítko, 
včetně definic bezpečnostních a politických poža-
davků pro poskytovatele telekomunikačních slu-
žeb, kteří poskytují certifikáty s veřejným klíčem 
a elektronickým časovým razítkem. V současné 
době jsou definovány bezpečnostní a procedurální 
požadavky pro poskytovatele služeb TSP, kteří 
poskytují registrované služby eDelivery, vytváření 
a ověřování vzdáleného podpisu.

Bezpečné karty a prvky
Technická komise pro inteligentní karty (TC Smart 
Card Platform, TC SCP) je odpovědná za zpra-
cování a aktualizaci specifikace UICC (Universal 
Integrated Circuit Card), speciálního zabezpečova-
cího prvku, který je určen zejména (ale nejen) pro 
telekomunikace a využívá se v různých prostředích 
pro bezpečnostní služby týkající se oprávnění jako 

Vzhledem 
k tomu, že se 
náš svět stále 

více propojuje, 
rostou 

problémy se 
zajištěním 

bezpečnosti. 



2  |  2 0 1 8  |  3 5

Vzhledem ke 
konvergenci 
různých trhů, 
jako bankov-
nictví, identifi-
kační služby či 
pevná přípojka 
s mobilním 
přístupem, je 
třeba definovat 
nové poža-
davky a zvážit 
nové bezpeč-
nostní prvky.

prodej lístků či platební služby; nejdůležitější vyu-
žití je jako platforma pro 3GPP (Third Generation 
Partnership Project) aplikaci (U)SIM (univerzální 
SIM karta), stejně jako pro 3GPP2.

Součástí prací je také embedded UICC (eUICC) 
a definování testů týkajících se podpory bez-
pečnostních prvků pro mobilní bezkontaktní 
komunikaci přes rozhraní NFC (Near Field 
Communication).

Vzhledem ke konvergenci různých trhů, jako 
bankovnictví, identifikační služby či pevná pří-
pojka s mobilním přístupem, je třeba definovat 
nové požadavky a zvážit nové bezpečnostní 
prvky. To zahrnuje vylepšení stávajících fyzických/
elektrických popř. logických rozhraní nebo defi-
nování nových rozhraní pro zásuvné i embedded 
bezpečnostní prvky. Zkoumány budou také nové 
flexibilní velikosti a uspořádání bezpečnostních 
prvků a nové datové struktury schopné bezpečně 
zpracovávat velké objemy dat, včetně bezpeč-
nostních funkcí a ukládání dat pro různé aplikace 
v otevřeném prostředí, přičemž zabezpečení bude 
poskytováno v závislosti na požadavcích relevant-
ního segmentu trhu a aplikací.

Specifikace pro embedded UICC byla rozšířena 
díky přidání požadavků týkajících se stahování 
a instalace do zařízení a požadavků na testování 
embedded UICC, protože jeho integrace mění 
testovací prostředí.

Budoucí práce se bude zabývat ekosystémem 
aplikací. To bude zahrnovat rozhraní mezi servery 
zabývajícími se bezpečným řízením prvků a bude 
řešit požadavky např. pro aplikace IoT.

Kryptografie
Základním stavebním kamenem pro zajištění bez-
pečnosti v celé řadě produktů a systémů je silná 
(a účinná) kryptografie 

Bezpečnostní algoritmy
Naše skupina expertů pro bezpečnostní algoritmy 
(Security Algorithms Group of Experts, SAGE) 
poskytuje ETSI i 3GPP kryptografické algoritmy 
a protokoly pro zajištění prevence podvodů, 
neoprávněného přístupu k veřejným i soukromým 
telekomunikačním sítím a zachování soukromí 
uživatelských dat. Většina těchto prací se týká 
mobilních telefonů; v podstatě všechny standardi-
zované algoritmy v 3G a 4G a novější 2G algoritmy 
byly specifikovány SAGE.

Zavedeným principem v zabezpečení 3GPP je, že 
systémy by od samého počátku měly podporovat 
dva odlišné algoritmy, což poskytuje bezpečnostní 

zónu pro případ, že by jeden z nich byl v budouc-
nosti prolomen. SAGE tento přístup schvaluje 
a navrhuje tyto páry algoritmů na zásadně odliš-
ných principech, aby se co nejvíce snížila pravdě-
podobnost, že určitý pokrok v kryptoanalytických 
technikách ovlivní oba algoritmy. V roce 2016 
byly dokončeny specifikace nových algoritmů pro 
službu General Packet Radio Service (GPRS): nový 
128bitový šifrovací algoritmus (GEA5) a nové 
128bitové algoritmy integrity (GIA4 a GIA5). Ty 
jsou vyvíjeny především pro řešení EC-GSM-IoT 
a rádiová rozhraní pro IoT.

Vliv kvantového počítače
S nástupem kvantového počítače přichází také 
nové přístupy pro řešení klasických náročných 
matematických problémů, které zajišťují některé 
z nejrozšířenějších kryptosystémů veřejného klíče. 
Šifrované informace, které byly dříve považovány 
za bezpečné (včetně čísel bankových účtů, infor-
mací o totožnosti a položek týkajících se vojenské 
bezpečnosti), by mohly být odhaleny a zneužity.

TC CYBER publikoval příručku ETSI (EG 203 310) 
o možném vlivu kvantové výpočetní techniky na 
zabezpečení ICT, která podporuje představu kryptogra-
fické agility jako základní schopnosti produktů a služeb 
a doporučuje, aby byla v řízení podniku, včetně kon-
tinuity činností organizace náležitě zohledněna úloha 
kryptografie v podnikových procesech.

Bezpečné kvantové kryptografické algoritmy
V současné době jsou zjišťovány kryptografické primi-
tivy, které budou odolné vůči konvenčním i kvantovým 
počítačovým útokům. Výsledky počátečního filtrování 
již byly publikovány společně doporučeními pro použití 
kryptografických primitiv v telekomunikačních aplika-
cích. Následné práce se budou týkat doporučení pro 
stále širší zavádění kryptografie zaměřené na interne-
tovou komunikaci, cloudové služby, spolupráci v síti 
a sdílení dat mezi různými stranami.

Počátkem roku 2017 bylo dokončeno šest speci-
fikací, včetně vytvoření bezpečných kvantových 
algoritmů a posouzení rizik a hrozeb při jejich 
reálném využití. Další dvě specifikace se týkají cha-
rakterizace kryptografických primitiv, srovnávání 
jejich výkonosti a jejich vhodnosti pro různé apli-
kace. Předloženy byly také nové práce zaměřené 
na vysvětlení horní meze kvantové výpočetního 
výkonu v kontextu kryptografie. V dalším období 
bude zhodnocen současný stav standardizace bez-
pečné kvantové kryptografie, a zda jsou potřeba 
nové standardy a bezpečnostní architektury.

Kvantová kryptografie
Kvantová kryptografie poskytuje primitivy, které 
jsou kvantově bezpečné, protože jsou založeny na 
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přírodních zákonitostech a nikoliv na výpočetní 
složitosti. To umožňuje sdílení klíčů a digitálních 
podpisů prostřednictvím optických vláken nebo 
optické komunikace volným prostorem a lze je 
použít v obecném rámci kybernetické bezpečnosti 
a doplnit algoritmické metody pro specifické 
aplikace. 

Kromě odolnosti vůči všem možným útokům na 
kvantový počítač, umožňuje kvantová kryptogra-
fie také uchování tajemství i v budoucnu, protože 
zaznamenaná komunikace nemůže být dešifrována 
ani v budoucnu, až budou k dispozici ještě výkon-
nější superpočítače.

Komise ISG zabývající se kvantovou distribucí klíče 
(Quantum Key Distribution, QKD) připravuje spe-
cifikace, které umožní využít tuto radikálně novou 
technologii v komunikačních sítích. Součástí prací 
je stanovení bezpečnostních pokynů, aby bylo 
zabezpečení co nejefektivnější. Specifikovány byly 
také měřicí protokoly pro charakterizaci optic-
kých komponentů a kompletních QKD vysílacích 
modulů, a to na základě měření, která byla vyvi-
nuta ověřena několika národními metrologickými 
ústavy. Cílem je umožnit vytvoření dodavatelských 
řetězců pro kvantové technologie a podporovat 
úspěšné zavádění systémů.

Virtualizace síťových funkcí
ETSI je průkopníkem v oblasti NFV, o kterou se 
stará skupina ISG NFV a bezpečnost je jedním 
hlavních cílů již od jejího založení v roce 2012. Tato 
skupina vyvíjí podrobné specifikace na podporu 
důvěryhodných platforem, vzdáleného ověření, 
infrastruktury veřejných klíčů v prostředí NFV 
apod. Mimoto jsou prováděny analýzy existují-
cích technologií a platforem Open Source a také 
vývoj bezpečnostních požadavků pro rozhraní 
MANO (Management and Operations) a jejich 
spolehlivost.

Zákonné odposlechy a uchovávání dat
Technická komise pro zákonné odposlechy 
(Technical Committe Lawful Interception, TC LI) 
je průkopníkem v oblasti vývoje a vylepšování 

zákonných odposlechů a uchovávání dat (Data 
Retention). Standardy ETSI pro zákonné odposle-
chy jsou přijímány po celém světě. Implementace 
zákonných odposlechů je vyžadována EU, protože 
to umožňuje předcházet zločinům, včetně podvodů 
a terorismu.

V současné době jsou připravovány nové speci-
fikaci pro dynamické spouštění odposlechů, což 
nutné vzhledem diverzifikaci služeb a síťových 
architektur a nové specifikace pro interní síťové 
rozhraní pro zákonné odposlechy, což pokrývá pro-
pojení mezi systémy LI a různých síťových prvků 
od různých výrobců. Práce zahrnují také zajištění 
bezpečnosti systémů pro zákonné odposlechy 
a uchovávání dat. To je základní požadavek, jehož 
naplnění je stále obtížnější, protože sítě se stále 
více zaměřují na služby IP, jsou globálně distribu-
ovány a často jsou založeny na softwaru. Práce 
v oblasti NFV, které jsou pro tuto oblast klíčové, 
se stále zintenzivňují. Připravují se pokyny ohledně 
standardů a konceptů LI a RD a pro zákonné 
odposlechy v sítích LTE. V budoucnu by pak mělo 
být řešeno také šifrování streamingu a zpracování 
odposlechů z komunikací, které byly šifrovány 
operátory.

TC CYBER se také zabývá bezpečnostními aspekty 
pro rozhraní LI a RD, které pokrývají zajištění inte-
grity a původce schválení/oprávnění, bezpečnostní 
aspekty interních rozhraní pro LI, bezpečnostní 
otázky týkající se role globální, důvěryhodné třetí 
strany či virtualizované prvky zařízení pro uplatňo-
vání zákona.

ETSI Security Week
Na závěr zmiňme semináře ETSI Security Week 
(www.etsi.org/SECURITYWEEK), které jsou 
zaměřeny na různá témata, poskytují prostor pro 
networking a příležitosti pro výbory ETSI zabýva-
jící se bezpečností, a kterých se mohou účastnit 
všichni delegáti (včetně nečlenů ETSI). V rámci 
těchto seminářů je představovány a diskutovány 
nejnovější poznatky prací souvisejících s bezpeč-
ností, které pomáhají určit budoucí směr bezpeč-
nostních standardů.
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CMB (anglicky CCF – Centre of City of Future), je 
koncipováno jako virtuální experimentální test-
bed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné 
technické infrastruktury, ostatních typů urbani-
stických osídlení a celků, které se v tomto pro-
storu nacházejí. Vše společně vytváří komplexně 
propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, 
propojování akademické sféry, komerční sféry 
a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke 
vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí 
oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. 
Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC 
ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. 
Michala Postráneckého.

CIIRC ČVUT je místo, kde jsou excelentní 
teoretické znalosti kombinovány s aplikačním 
výzkumem a aktivitami směřujícími k podpoře 

Smart City
nejsou jen technologie

RNDr.Petr Beneš

23. května bylo pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., 
otevřeno Centrum města budoucnosti (CMB) v areálu Českého institutu informa-
tiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT. Kromě setkání se zástupci významných 
světových technologických společností, které se staly partnery tohoto projektu, jsme 
měli příležitost se zúčastnit i slavnostního otevření laboratoře Virtualizace Prahy 
za účasti primátorky Adriany Krnáčové.

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová  
při slavnostním otevření laboratoře Virtualizace Prahy

Obr. 1  
Ing. arch. Michal 
Postránecký, ředitel 
Centra města 
budoucnosti
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produkční sféry a pozitivního rozvoje celé spo-
lečnosti. CMB představí město jako celek i jeho 
jednotlivé subsystémy, zároveň i jako součást 
většího územního celku. Rovněž představí město 
a jeho okolí jako permanentně se vyvíjející živý 
organismus a komplexní sociální fyzicko-kyber-
netický systém s vlastní jedinečnou identitou. 
Každé město je obrazem společenství, které ho 
obývá. CMB bude pracovat na konceptu města 
pro Společnost 4.0. a bude zaměřeno na širokou 
prezentaci procesů probíhajících v prostoru 
mezi fyzickým a virtuálním světem. V centru se 
bude usilovat a vybudování nekonečně velikých 
inteligentních světů a aplikací pro budoucnost, 
podporovaných technologickým pokrokem, 
momentálně na úrovni obecně označované 4.0.

V rámci specializovaného pracoviště CMB budou 
vybrané části měst nebo i celá města nahrazeny 
fyzickými či jinak zprostředkovanými modely. 
Nad nimi, při použití moderních vizualizačních 
prostředků propojených se simulačními modely, 
vytvoříme jejich tzv. virtuální dvojčata. Data zís-
kaná z různých senzorických sítí umístěných v reál-
ném světě jsou lokalizovaná do fyzického modelu 
i do virtuálního dvojčete. Zde budou data analyzo-
vaná a na základě jejich výsledků mohou v něm být 
i provedeny chtěné změny. Tyto změny mohou být 
provedeny zpětně v reálném světě zkoumané loka-
lity. Pomocí twin modelů bude možné simulovat 
a virtualizovat nová řešení a zpětně ovlivnit dění ve 
světě skutečném. Vizualizace digitálních modelů 
a procesů v lokalitách probíhajících je vizualizovaná 
pomocí mixované virtuální reality.

Podmínkou pro realizaci kvalitního virtuálního 
testbedu je síť unikátních partnerských subjektů 
lokalizovaných kdekoliv na celém světě, schopných 
plnit roli kolaborativního partnera a dodavatele 
potřebné funkční části a datové vstupy do vybrané 
části virtuálního dvojčete. Jedním z cílů CMB je 
nalézt takové subjekty, které již jednotlivá smart 
řešení aplikovaly, v současnosti realizují či jsou 
připraveny pro jejich realizaci, a jsou ochotni se 
o svou znalost a data podělit.

Postupně bude vybudovaná experimentální labo-
ratoř, ve které bude možné produkty, technologie, 
řešení i teoretický výzkum prezentovat široké 
i odborné veřejnosti na neutrální akademické 
půdě. Zároveň nabídne odbornou kapacitu jednot-
livých oddělení CIIRC a dalších pracovišť ČVUT pro 
řešení rozličných úkolů a propojování komerčního 
a akademického světa. CMB bude plnit funkci 
platformy, která umožní propojování jednotlivých 
partnerů mezi sebou. Sloužit bude především 
studentům, akademickým pracovníkům, výzkum-
níkům i dalším expertům. Cílem CMB je postupný 

odborný růst této "laboratoře pro města" s ambicí 
změny na plnohodnotné samostatné oddělení 
CIIRC (do roku 2020).

Hlavními partnery jsou Operátor ICT a společnosti 
Cisco (ve spojení s firmami Simac a Alef), Siemens 
a Vodafone.

Komunikace vždy základem
„Chytrá města, budovy či zařízení budou skutečně 
chytrá jen tehdy, budou-li fungovat ve vzájemné 
symbióze a budou-li schopny těžit ze vzájemné 
komunikace a propojení. Jedině tak vznikne fun-
gující ekosystém, který zkvalitní náš život, a který 
přinese energetické úspory. Model otevřené labo-
ratoře, která propojuje komerční a akademickou 
sféru se zástupci municipalit je ideálním místem 
k hledání společných řešení a budování digitálního 
Česka,“ říká Milan Zíka, viceprezident pro techno-
logie společnosti Vodafone. 

Kromě možnosti testování technologie úzkopás-
mového Internetu věcí (Narrow Band IoT) vyu-
žije Vodafone své partnerství s CBM ke společné 
spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání studentů, 
k podpoře inovací a aplikací pro budoucnost a ke 
sdílení a realizaci společných projektů z Průmyslu 
4.0. Záměrem Vodafone je také přivést do CMB 
své partnery, se kterými spolupracuje na řešeních 
Internetu věcí, a podílet se na budování ekosys-
tému Smart City. 

Zajímavou součástí CMB je v současnosti virtuální 
model Prahy zobrazovaný nad fyzickým modelem 
a ortofotomapou. 

Operační systém IoT nejen pro kvalitní 
ovzduší
Společnost Siemens dokáže inteligentní řešení 
integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně 

tak posílit efektivitu budov, dopravy i energe-
tických systémů. Laboratoř CBM považuje za 
neutrální, apolitickou a otevřenou platformu 
pro vývoj technologií pro chytrou správu měst. 

Obr. 2  Eduard Palíšek, generální ředitel 
společnosti Siemens ČR

CMB bude 
pracovat  

na konceptu 
města pro  

Společnost 4.0.
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...laboratoř 
Virtualizace 
Prahy, která se 
má postupně 
stát nástrojem 
pro efektivnější 
řízení hlavního 
města. 

„Chytré město má optimalizovanou infrastruk-
turu a maximalizuje svou efektivitu a služby, které 
poskytuje občanům. Díky nejnovějším technolo-
giím a za využití potenciálu internetu věcí vytváří 
prostředí, ve kterém se lidem lépe žije a pracuje“, 
říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti 
Siemens s.r.o..

Mezi technologie, které Siemens v testbedu 
prezentuje, patří především Mindsphere, otevřený 
operační systém a cloudové řešení pro Internet 
věcí, chytré řešení pro správu budov nebo inteli-
gentní veřejné osvětlení. „Například nová aplikace 
společnosti Siemens City Air Management, která 
využívá platformu MindSphere, poskytuje městům 
a jejich obyvatelům informace potřebné k tomu, 
aby problém znečištění ovzduší vyřešili ještě dříve, 
než nastane. Pomoci může městům a lidem v řadě 
českých regionů“, dodává Palíšek.

Aplikace City Air Management monitoruje a předpo-
vídá úroveň znečištění ovzduší v až 5 po sobě násle-
dujících dnech s přesností až 90 % a současně také 
simuluje efekt krátkodobých opatření, která město 
může učinit. Města si mohou vybrat ze seznamu 17 
krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad 
budou mít na kvalitu ovzduší v příštích dnech. 
Pokud zvolí správně, mohou udržet kvalitu ovzduší 
ve dne i v noci v mezích stanovených hodinových 
limitů. Předpovědi znečištění jsou založeny na 
sofistikovaném algoritmu, který pracuje s umělou 
neuronovou sítí. Prognóza kvality ovzduší se vytváří 
na základě historických dat znečištěn, aktuální 
předpovědi počasí a charakteristiky dopravní situ-
ace. Následná konkrétní opatření se pak stanovují 
pro sedm hlavních ukazatelů KPI (Key Performance 
Indicators), včetně NOx, PM10 a PM2,5.

Virtualizace Prahy
S určitým odstupem byla 4. června v rámci CMB 
slavnostně otevřena laboratoř Virtualizace Prahy, 
která se má postupně stát nástrojem pro efek-
tivnější řízení hlavního města. Úvodního slova 
a slavnostního přestřižení pásky se ujala primá-
torka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. 
O významu projektu promluvili i v ten den před 
několika hodinami odvolaný ředitel CIIRC ČVUT 
Vladimír Mařík a generální ředitel  organizace Ope-
rátor ICT Michal Fišer a zástupci Akademie věd ČR, 
ČVUT a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

V současnosti existují různé simulační modely, 
které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých 
látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy 
bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň 
s dalšími daty, která již dnes generují různé měst-
ské senzorické sítě. Zejména vizualizace „živých“ 
senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů 
projektu. 

Aplikace bude také například zobrazovat varianty 
stavebních a rozvojových záměrů v kontextu okolní 
zástavby a vizualizovat dopady těchto záměrů na 
okolí z hlediska dopravy, životního prostředí a cho-
vání lidí v prostoru.

Umožní také vytvářet predikce různých situ-
ací a přípravu možných scénářů vývoje třeba 
u povodní, bezpečnostních akcí nebo jiných krizo-
vých okamžicích, a to na základě analýzy hodnotící 
děje minulé a podle souboru historických dat, 
které jsou k události dostupné. Virtualizace Prahy 
je nosným projektem Centra města budoucnosti.

Fotografie: Roman Holý
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Rychlost připojení DSL připojení k Internetu realizovaného 
s využitím už existující metalické přípojky by mohla dosáhnout 
až více než jeden terabit za sekundu, tedy až 125 Gbyte/s dat 
přenesených za sekundu, což bylo uvedeno ve [2]. Toto avizoval 
víc než před rokem na konferenci v Paříži John Cioffi, emeritní 
profesor Stanfordské univerzity, jenž byl klíčovým odborníkem 
při vývoji technologií, které se už před více než dvěma desetile-
tím staly základem prvních verzí připojení DSL. Novou techno-
logii, která to umožní, označuje prof. Cioffi jako TDSL. Optimální 
technologií do budoucnosti schopnou zabezpečit skutečně 
vysokorychlostní připojení jsou samozřejmě optické přípojky až 
do domácností. Bohužel v oblastech s nízkou hustotou osídlení 

je pokládání nových optických přípojek neekonomické a s vyso-
kou pravděpodobností ještě dlouhou dobu nebude moci většina 
obyvatelstva optické přípojky využívat. Operátoři a technolo-
gické společnosti tak usilovně investují do zvyšování rychlosti 
připojení technologiemi DSL s využitím stávajících metalických 
telefonních přípojek, které připojují ve většině vyspělých zemích 
podstatný podíl domácností. V současné době je běžně nasaze-
nou technologií VDSL2 s vektoringem, která umožňuje přeno-
sové rychlosti do 100 Mbit/s a při využití přenosového pásma 
šířky 35 MHz až do 300 Mbit/s. Další generací je technologie 
G.fast, kterou začínají nasazovat první provozovatelé. Využitím 
širšího přenosového pásma řádově 100 MHz a v druhé generaci 

Překoná TDSL G-fast?
Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ

Následující článek navazuje na [3], převzatý z autorovy přednášky na semináři Po-
bočky ČES v Táboře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVIII, který uvedl přeno-
sovou technologii G-fast jako dosavadní vrchol v hierarchii xDSL. 10. května 2017 
byl na G-fast konferenci v Paříži přednesen příspěvek [1] předjímající ještě další 
vývoj přinejmenším řádový směrem k TDSL, tedy Terabitovou DSL. Následující text 
se věnuje dalšímu zvýšení přenosové rychlosti a tedy zvýšení přenosové kapacity, 
jinými slovy zda je možno i následující neuvěřitelnou hranici přenosové rychlosti 
po metalických párech opět překonat. Jak ovšem vyplyne z dalšího textu, nejedná 
se o již vyvinutou a zaváděnou technologii, ale o námět pro další vývoj na základě 
zcela nových principů přenosu blížících se přenosu bezdrátovému.
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200 MHz umožní přenosovou rychlost až gigabit za 
sekundu. Technologií budoucnosti je Xg-fast, která 
využívá ještě širší přenosové pásmo a rychlosti zde 
může dosahovat až řádově deset gigabitů za sekundu. 
U všech těchto technologií nejvyšší dosažitelná rych-
lost poměrně výrazně klesá s délkou přípojky. Toto 
vyžaduje dotažení optických vláken co nejblíže na 
úroveň městských částí až jednotlivých ulic. Jinými 

slovy vyjádřeno generickou zkratkou FTTx (Fiber To 
The..), tedy zde do ústředny FTTE (Exchange), do 
rozváděče FTTC (Cabinet) či k obrubníku FTTCurb,  
a ještě blíže do budovy FTTB (Building) až ke kon-
covému zařízení, zde do podstavce počítače FTTP 
(Pedestal). Taková řešení jsou stále řádově levnější 
ve srovnání s dotažením optického vlákna až do 
domácností. 

Obr. 1 
Vývoj technologií 
xDSL

Technologie TDSL navrhovaná prof. Cioffim, který 
se věnuje teorii signálu, je na první pohled poměrně 
kuriózní. Zatímco u všech generací DSL se samo-
zřejmě signál šíří v podobě běžného elektromagne-
tického signálu v jednotlivých vodičích, u rychlejší 
verze TDSL se počítá ve skutečnosti s bezdrátovým 
signálem šířeným po povrchu vodičů telefonních 
přípojek sloužících jako tzv. vlnovody.

Taková technologie by podle prof. Cioffiho umož-
nila bez úpravy vodičů šířit vysokofrekvenční 
signály v širokém spektru od 100 GHz po 300 GHz, 
případně od 50 GHz až po 500 GHz. Díky tomu by 
na vzdálenost do 100 metrů mohlo být dosaho-
váno přenosové rychlosti 1 Tbit/s a více, do 300 
metrů 100 Gbit/s a více a do 500 metrů stále ještě 
rychlostí 10 Gbit/s. S použitím vyšších kmitočtů by 
rychlosti na vzdálenost do 100 metrů mohly dosa-
hovat až 2 Tbit/s. Tato technologie je ale zatím jen 
ve stádiu teoretického návrhu a otestovaní teoretic-
kého modelu a ani prototyp zatím není k dispozici. 
Prof. Cioffi loni zatím hledal partnery z řad operá-
torů, kteří by vývoj financovali a měli by v úmyslu 
tuto technologii reálně použít. Vývoj byl měl podle 
jeho předpokladů trvat jenom několik roků. 

Hybatelé dalšího zvyšování přenosové 
rychlosti DSL
Lze očekávat obrovské množství zcela malých 
buňek páté generace, tedy 5G. Zavádění nových 
vláken pro 5G představuje náklad jen pro Evropu 
v objemu 400 mld. EUR. Teoretická kapacita 
optických vláken je ohraničena 500 Tbit/s, přičemž 
v současných přístupových sítích jsou využí-
vána rychlostmi podstatně nižšími, tj. od 1 do 
100 Gbit/s. 

Proti tomuto vývoji však svědčí instalační náklady, 
které jsou předpokládány ve výši průměrně 
3000–4000 USD na domácnost, tedy jinými slovy 
v globálním měřítku 4 bil. USD. Pro sestavení 
úspěšného obchodního modelu by bylo třeba tuto 
cenu zmenšit na jednu desetinu!

Takže se tedy nabízí metalický pár v roli těch 
posledních několika desítek metrů, tedy už ne té 
příslovečné poslední míle. 300 USD, tedy jinými 
slovy desetina nákladů optického řešení, před-
stavuje podstatně nadějnější obchodní případ. 
Jsme tedy s to dosadit za x další písmeno, tedy T 
jako Terabit? Autoři byli toho názoru, že ano. 
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Situaci s uplatněním mohutných antén s hro-
madným bezdrátovým šířením prostorovým 
multiplexováním velmi vysokého řádu lze řešit 
alternativně DSLAMy s vektoringem. Bezdrátový 
přenos do jednotlivých domů lze nahradit s výho-
dou přenosem po metalických párech s využi-
tím potlačení přeslechů vectoringem. Lze užít 
lineárních prekodérů namísto nelineárních až do 
dalšího bodu. A snad lze ušetřit i něco μW. Tedy 
jinými slovy zde lze nalézt obdobu bezdrátových 
sítí 5G s prostorovým multiplexem a mnohopá-
rovým řešením TDSL.

Vektoring – první hromadné uplatnění MIMO
(vynález 2001, následovala normalizace)

MIMO? → Je to skutečně MISO (nebo SIMO)?
 V teorii informace se jedná o následující souvis-
losti pro: 
•  Downstream, tedy sestupný tok je vektor vysí-

lacího kanálu (MISO jako Multiple Input Single 
Output), tedy mnohonásobný vstup a samo-
statný výstup

•  Upstream, tedy vzestupný tok je vektor mno-
honásobného přístupového kanálu (SIMO jako 

Single Input Multiple Output), tedy opačně 
samostatný vstup a mnohonásobný výstup

•  A to je tedy důvod, proč byl použit termín 
Vectoring, tedy nikoliv MISO/SIMO/MIMO.

• MIMO koordinuje oba konce
•  Proto tedy takové množství antén potažmo 

vodičů na přijímací straně v témže místě
•  Dříve to zajišťovalo historické HDSL
•  Ale fyzicky to není možné nacházejí-li se jednot-

livé domácnosti na různých místech
Naše staré dobré měděné vodiče zde začnou slou-
žit spíše jako vedení Goubau, tedy také G-linky.

Jsou dvě cesty k TDSL – mnohopárová 
či jednopárová
Multipárové potažmo vlnovodné řešení je 
vhodné, je snazší, lze využít konvenčních řešení. 
Do svazku lze zařadit hodně párů. Je to vhodné 
k přenosu do buňek potažmo distribučních bodů. 
Jednopárové řešení připadá v úvahu na velmi 
krátkou vzdálenost. Je nutno vyřešit přenosové 
potažmo vyzařovací módy, je zapotřebí mimo-
řádně široké přenosové pásmo, což je v nepřímé 
a to výrazné závislosti na délce. Tedy k využití od 
distribučního bodu do domácnosti/pracoviště.

Obr. 2  
Možnosti uplatnění 

TDSL

Obr. 3  
Porovnání 

jednopárového 
a mnohopárového 

řešení.
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Zásadní problémy přenosu TDSL po 
sdruženém vedení, tedy fantomu
Je to podmíněno zpětným přenosem a odpoví-
dajícímu přiřazení přijímačů, jinými slovy obecně 
koordinovaným zpracováním signálů na straně 
přijímačů. Může to vyžadovat velké množství 
opakovacích bodů. Problémem se může stát vyza-
řování. Využití je tedy omezené, ale lze dosáhnout 
Terabitového přenosu. A to vede k použití vlno-
vodného módu, který se šíří podél vodičů dielektri-
kem jejich izolace.

Obr. 4 
Poměry ve 
sdruženém vedení 
(fantomu)

Obecně vzato N párů → 2N-1 kanálů N=100 a odtud tedy R= 5 Gbit/s (G.MGfast) → 1 Tbit/s

Obr. 5 
Geometrické 
poměry uspořádání 
vodičů s plastovou 
izolací

Povrchový mód neboli TM10
Vlny využijí jednotlivého vodiče v TM módu jako 
průvodce. Což je anténa Goubau neboli G-linka. 
Takto se vytvoří podmínky pro účinný bezdrá-
tový přenos. Tomu může napomoci dielektrikum 
vytvořeném plastovou izolací, což udrží energii 
vlny podél vodiče. Je to vlastně trubka s nejednot-
nou dielektrickou konstantou. Dochází přitom ke 
ztrátám energie v ohybech.

Jedná se vlnovod s nestejnorodou dielektrickou 
konstantou.

Obr. 6 
Vedení Goubau 
uváděné jako 
anténní svod UHF 
z roku 1955
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Měření povrchových vln z roku 2006 podle Wiltseho a Grischkowskiho

• Samostatný vodič s módem TM01
–  Wiltseova měření povrchových vln byla prováděna 

na vodiči průměru 2 mm, nikoli 0,5 mm
– Byl měřen útlum na 1 m
• Wiltse extrapoloval
– 0,8 dB/m na 0,1–0,3 THz
– Jednalo se o tlustší vodiče
• Grischkowsky naměřil 0,5 dB/m
– pro Cu vodič průměru 0,52mm 
–  druhý vodič by mohl pravděpodobně přenos ještě 

zlepšit podobně jako v uspořádání krouceného páru

• pro délku 100 m tomu odpovídá 50–80 dB
• ohyby představují menší problém
– každý vodič přenáši TM mode
–  Mezi vodiči se vyskytuje TEM plasmonový 

polaritonový mód
–  Druhý TEM “plasmonický” (možná slabší?) do 

ostatních párů – tedy něco jako fantomní pár
– TIR mód
– Povrchový mód (pravděpodobně tentýž TM …)
– 3 –4 módy na pár

Obr. 7  
Konformní 
mapování  

rozměru 1/r

Tab. 1  
Vypočtené 

a naměřené 
hodnoty útlumu 

podle Wiltseho

Obr. 8  
Výsledky 

měření podle 
Grischkovskiho 
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Použitý přenosový model:

 � Kanál (Grischkowsky)
 � Přeslech (v této práci)
 � Logaritmicko normální průběh
 �  20 dBm je úhrnný vysílací výkon, nezvlněná 
fázová disperze

 �  4096 subnosných od 100 GHz do 300 GHz, 
48,8 MHz představuje odstup subnosných

 � Vkládání bitů od 1 do 12 bitů/Hz

 �  10 % záhlaví fyzické vrstvy je odstraněno před 
prezentací výsledků

 �  4,5 dB je zisk kódováním, 1,5 dB je útlum 
ztracený implementací

 �  Pro výsledných 10 Gbit/s jsou použity nosné od 
50 GHz do 150 GHz

 �  50 párů, vektor je předkódován při použití buď 
lineárním předkóderem s potlačenou nulou 
nebo nelineární předkodér (NLP) používající 
zobecňující rozhodování ekvalizační zpětnou 
vazbu (Generalised Decision Feedback 
Equalisation); je zajištěna predikce kanálu 
odhadem

 �  -160 dBm/Hz hlukové pozadí bílého 
Gaussovského šumu AWGN.

 �  Rovněž lze přidat módy TM2 a TEM2 pro 
400 GHz až 500 GHz (stejné parametry

Obr. 9+ 
Vektoring umožní 
zodolnění přenosu 
v jednotlivých 
kanálech

Dosažené výsledky v Tbit/s na pár

Obr. 10 
Přenosové rychlosti 
– modrá s lineárním 
předkódováním 
a červená bez

Zde lze položit otázku, zda jakákoli PON je s to dodat 1 Tbit/s každému koncovému uživateli. 
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Obr. 11  
Vkládání bitů (pro 
každou polarizaci 
jednoho vodiče)

Obr. 12  
Větší dosah – nižší 

přenosová rychlost
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V následujícím textu jsou heslovitě naznačeny problémy k řešení připadně k diskuzi.

Antény a analogové zpracování?
Jak by mohly antény vypadat?

 � Prstence okolo každého konce vodiče
 � Rovněž na straně koncového zařízení
 �  Jsou možné mnohonásobné soustředné prstence 
na straně koncového zařízení 

 � Kombinace
 �  Nutno zachytit co nejsilnější driftující energii na 
přijímači koncového zařízení (duální pro vze-
stupný přenos)

 �  Čemu se podobá spřažení vlnovodů? (světelná 
vodivost, detekce světla)

 �  Může to být uskutečnitelné i když vypadne z pro-
vozu sdružovací zařízení na těchto kmitočtech 
v rozsahu 200–400 GHz.

 � Stykový útlum?
 �  Lze vyloučit “nabalené MIMO” přes 4 (nebo více) 
antén na na domácnost

 �  Toto bude představovat výrazné zlepšení (jako 
vektorové spřažení při DSL na mnoha vedeních, 
ale možná ještě lepší)

 �  Současné názory ignorují toto zlepšení, i když 
jsme vyjádřili optimismus ve věci energetického 
útlumu po narušení povrchových vln, 

 �  Tyto jevy se mohou vyrovnávat.

Digitální zpracování signálu
 � Přístroje pro konverzi?
 �  Nemusí nutně všechny používat rychlost 
200 GHz, ale napořád …

 �  AD převodníky běžící na 120 Gigavzorků/s jsou 
k dispozici (Jarritech)

 �  Použití multitónu jako nosné (analogové multi-
plexování namísto digitálního)?

 �  Každý tón musí mít svůj vlastní AD/DA převodník 
(snadno dostupné, ale velké množství paralelně)

Způsobilost zpracování signálu
 �  Zpracování vektoringu: na jeden tón připadá 
50 MHz

 � 1,25 Giga-operací na jeden tón
 � Teraoperací pro plný systém
 �  Současný procesor Nvidia Tesla GP100 zvládá 
5 Terapřeklopení za sekundu za použití 16 nm 
CMOS

 �  4–7 nm na je současný výhled a mohl by umož-
nit další snížení ceny

 � současně při zvyšování výkonu
 �  Start tedy jenom na 100 Gbps, ovšem za dese-
tinu nákladů?

Příležitostí a měření
 �  Jak dobrý je logaritmicko normální model pro 
přeslechy ve vlnovodných módech?

 � Mohou být přeslechy větší?
 �  Už 10% tohoto počtu překonává výrazně “G-fast”
 � Skutečné měření na kabelu může napomoci
 � Tyto módy jistě existují, ale co útlum?
 �  Chce to navrhnout nejlepší a přiměřené anténní 
rozhraní?

Vysokorychlostní TDSL

Obr. 13 
Přidání módů  
TE2 a TEM2  
od 400–500 GHz
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 � Co víme o stávajících módech vyšších řádů?
 � Existují!
 � Širší přenosové pásmo, ale co útlum?
 � V současnosti neznámé
 �  Nejspíše jde o potřebu více antén a vodičů 
(MIMO)

 �  Vzdálenost 10 m (namísto 100 m) může být 
funkční

 �  Není jasné jestli mohou být vlny zaměřeny jako 
povrchové vlny při MIMO

 �  zpracování do sevřených svazků vodičů které 
jsou potom rozdělovány do jednotlivých 
domácností

 �  Uzemnění stínění by mohlo by mohlo zaštítit 
zvýšení přenosové rychlosti až na PDSL? (P=Pe-
tabit čili 1015)

 � TDSL pro dnešek pravděpodobně postačí

Závěry:
 �  TDSL je technicky řešitelné za použití 100 párů 
a sdružených okruhů použitých pro přenos 
zpětné informace

 �  Dosahy zhruba 1 Tbit/s do100m, 100Gbit/s do 
300m, 10 Gbit/s do 500m

 �  Samozřejmě při použití všech 100 párů současně
 �  Zůstává to velice užitečným pro velké počty 
buněk 5G 

 �  Terabitový DSL pro domácnost (nebo malé 
buňky) se přibližuje běžné použitelnosti

 �  Na jednotlivém páru jsou použitelné vlnovodné 
módy a vektoring.

 �  Měření útlumu pomůže upřesnit poměr rychlosti 
a dosahu

 �  Pravděpodobně budou použity s charakteristikou 
MIMO-kanálů 

 �  V prototypu to může být nákladné
 �  protože budou muset být zavedeny konvertory 
zpracovávající různé rychlosti

 �  Může se to vyplatit? (jinými slovy máme vynalo-
žit 4 bln USD na výměnu všech měděných vodičů 
optickými vlákny v příštích 3–5 letech ... nebo za 
století?)

 �  Urychlí se takto rozvinutí malých buňek 5G 
pokud se zlevní výrazně tyto náklady?

Dodatky:

Surface plasmon polariton – zatím není ustálen český ekvivalent, používají se původní termíny v angličtině 
s českými koncovkami.

 �  Elektromagnetická povrchová vlna postupuje 
podél rozhraní mezi kovem (negativní permiti-
vita) a dielektrikem (kladná permitivita), což je 
založeno na změnách povrchové hustoty elekt-
ronů pod plasmovým kmitočtem, 

 �  Fázová a skupinová rychlost je shodná (jako ve 
volném prostoru) odtud plyne, že není nedochází 
k rozptylu kmitočtu pokud je pod plasmovým 
kmitočtem.

 �  Elektrické pole ubývá exponenciálně kolmo 
k vodiči

 �  Energie je soustředěna poblíž vodiče, když nedo-
chází ke ztrátě cesty typu 1/r. Pouze malý útlum 
způsobuje ohmický odpor rozptylem elektronů 

v materiálech s vysokou vodivostí a vysokým 
kmitočtem. 

 �  Odtud plyne ztráta asi 0.1%~0.25% síly pole 
na 1 cm, což představuje útlum 0.86dB/m ~ 
2,1dB/m při kmitočtu 0,5 Hz THz

 �  Problémy:
 �  TM mód: Je obtížné generovat radiálně polarizo-
vanou elektromagnetickou vlnu spolu s nízkým 
koeficientem styku. 

 �  Je potřeba dohlížet na ztráty energie z důvodu 
ohybů. 

 �  Rovněž kvalitní spojení metalických vodičů 
z tohoto pohledu není snadné, viz následující 
obrázek. 

Obr. 13  
Šíření dlouhé 

a krátké vlny podél 
vodiče
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Obr. 15 
Technologie 
spojování jader 
při navazování 
proměnného 
průměru vodičů
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Akce se nesla v uvolněném duchu a ve stylu „Na samotě 
u lesa“. To hosté zjistili hned po příjezdu k hotelu, který je 
zasazen do krásné přírody na Vysočině. Úvodní zahajovací 
scénka z filmu Na samotě u lesa odstartovala panelovou 
diskuzi, jejíž cílem bylo vtáhnout do problematiky výstavby 
poslední míle všechny účastníky konference. V panelové 
diskuzi byli zástupci všech pořádajících firem: MICOS, JON.
CZ, SITEL, 4Net TV, Profiber, PRO-ISP.

Konference byla pojata osobněji a komorněji s cílem zapojit 
do diskuze všechny zúčastněné, společně prodiskutovat 
problémy a zkušenosti načerpané z výstavby FTTx. Na akci 
dorazilo i mnoho operátorů, kteří jsou teprve ve stádiu pří-

prav výstavby optické sítě. První polovina semináře se tak 
nesla v duchu témat: 

• Výstavba sítí FTTx – Vznik ostrovních systémů
•  Centralizace „ostrovních“ systémů a následné poža-

davky na CO
• Měřit? Co a jak? Útlumy, odrazy, čistota konektorů
• Co je disponibilní přípojka a její aktivace
• Nasazení a provoz IPTV multicast nebo unicast
• Kdy a jak prokazovat kvalitu přípojky
• Reklamace, servis, hotline a troubleshooting

Druhá polovina akce probíhala formou praktických ukázek 
na stáncích jednotlivých pořadatelů, kde se účastníci rozdě-

Konference trochu jinak
Petr Kabilka

Dne 31. května proběhla akce s názvem Praxe v sítích – Na samotě u lesa ve 
Skalském dvoře, kde se sešli zástupci 38 firem z oblasti telekomunikací, kteří se 
více či méně zabývají výstavbou optických sítí. 
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PROFiber 
Jak garantovat kvalitu optické infrastruktury?  
Měření je stabilita.

PRO ISP 
Garance a komunikace kvalitní služby zákazníkovi

SITEL 
Projektování a výstavba sítí

MICOS 
Pasivní optická infrastruktura a její díly

JON 
 Aktivní prvky GPON

4NET.TV 
Distribuce IPTV kontentu

lení do menších skupin dozvěděli více o dané problematice. 
Každý zde měl prostor vše si z velké části osahat a dostat 
odpovědi na své doplňující dotazy.

Cílem akce bylo společně vytvořit konferenci přesně cílenou na 
problematiku FTTx a zaměřit se na jednotlivé segmenty optic-

kých sítí, protože většina konferencí v Česku jde jiným směrem 
a je plná témat, která s technickým řešením nesouvisí. Seminář 
měl také za úkol pomoci se zorientovat těm providerům, kteří 
s optikou teprve začínají, a poradit jim při návrhu sítě. 

Těšíme se na příští rok.
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NADZEMNÍ SÍTĚ 
LATINSKÉ AMERIKY

Ekvádor – rovník

Mexico City – fasádní řešení

Mexico City  
Moderní kanceláře napojené  

na optiku
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Chile – Valparaiso

Mexico City  
Noční můra traťového dozoru

Mexico City  
Zátiší s lampou

Mexico City  
Prorůstání telco sítí přírodou

MICOS TELCOM
HLAVNÍ PARTNER ČASOPISU
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 ČTÚ připravuje prostor pro čtvrtého operátora.  
Český telekomunikační úřad zveřejnil 1. června tzv. 

Návrh základní principů výběrového řízení na udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz. 
Jde o předběžná pravidla, podle kterých se bude příští rok 
hrát v nové aukci o klíčové pásmo pro 5G sítě.
K oficiálnímu ukončení DVB-T a převedení pásma 700 MHz pro 
mobilní sítě dojde 30. června 2020. Už v příštím roce by mělo 
být jasné, kdo kmitočty získá. V návrhu podmínek ČTÚ počítá 
s vícekolovou aukcí startující v druhé polovině roku 2019.

EU  Evropský parlament a Rada dosáhly politické 
dohody o reformě telekomunikačních pravidel EU. 

Po více než dvou letech hledání kompromisů byla 5. června 
dosažena politická dohoda mezi Parlamentem, Radou a Evropskou 
komisí o reformě a modernizaci regulačního rámce Evropské Unie. 
Podle Evropské komise bude nový Kodex elektronických komuni-
kací upřednostňovat výstavbu nových vysokokapacitních sítí i se 
zřetelem na potřeby venkovských oblastí. Aby se dohoda stala 
zákonem musí být ratifikována Parlamentem a členskými státy. 
Ve stejném termínu se Evropská komise a národní diplomaté 
dohodli na omezení ceny telefonních hovorů mezi zeměmi EU 
na 19 centů za minutu. Textové zprávy budou v EU omezeny 
na 6 centů za SMS.

EU  Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na 
výzkum a vývoj ve výši 100 miliard EUR. Pro 

další rozpočtové období EU 2020–2027 Komise navrhuje 
rozpočet ve ve výši přibližně 100 miliard EUR s určením 
na výzkum a inovace. Nový program Horizon Europe je 
celoevropský výzkumný program, který uvolňuje možností 
pro globální výzkum a inovace (EIC) a bude navazovat na 
program financování Horizon 2020.
V této souvislosti konsorcium dvaceti společností, vedené 
společností InterDigital Europe oznámilo úspěšné dokon-
čení téměř tříletého projektu Horizon 2020, jehož cílem 
byla realizace koncepčního řešení integrované přenosové 
sítě 5G backhaul a fronthaul (5G-Crosshaul). 

EU  Rozpočet EU: Komise navrhuje investice ve výši 
9,2 miliardy eur do nového programu digitální 

transformace. Evropská komise navrhla do nového pro-
gramu Digitální Evropa vyčlenit investice v objemu 9,2 mld. 
EUR. Rozpočet na období 2021–2027 navazuje na stávající 
strategii Digital Single Market. Nový program je zaměřen na 
mezinárodní konkurenceschopnost EU a rozvoj a posilování 
strategických digitálních kapacit Evropy. Pokrývá potřeby 
kapacit vysoce výkonných počítačů, umělé inteligence, 
kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních doved-
ností pro jejich využití v podnicích i ve veřejném sektoru.

EU  Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Telecom:  
18,5 milionu EUR na podporu otevřených dat ve 

veřejném sektoru. Evropská komise zveřejnila pátou výzvu 

k předkládání návrhů v programu 2018 CEF pro zlepšení 
přístupu k informacím veřejného sektoru. V tomto rámci 
vyčlení maximálně 15 milionů EUR na zvýšení kapacity 
výpočetní techniky s vysokým výkonem (HPC) a datových 
kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshranič-
ního využívání ve veřejném zájmu. 
V roce 2018 poskytne CEF Telecom prostředky v celkové 
výši 84,4 milionů EUR prostřednictvím grantů určených na 
infrastrukturu digitálních služeb.
Žadatelé mají ve lhůtě do 15. listopadu předložit indikativní 
návrhy na akce s orientačním rozpočtem.

EU   Evropská komise jmenovala skupinu odborníků 
pro AI a zahájila činnost Evropské aliance AI.

EK nominovala dne 19. června 52 odborníků do nové 
skupiny na vysoké úrovni pro otázky umělé inteligence. 
Skupina složená ze zástupců akademických obcí, podniků 
a občanských společností podpoří prováděcí směrnici EU 
o umělé inteligenci z dubna 2018.

EU   Účetní dvůr EU varuje Německo před rizikem 
nenaplnění cílů vysokorychlostního připojení. 

Evropský účetní dvůr kritizoval Německo za to, že využívá 
při modernizaci širokopásmových sítí v celé zemi převážně 
techniku vektoringu a varuje, že Německo nebude schopno 
udržet krok s evropskými sousedy. Zpráva vydaná v Bruselu 
6.června upozorňuje na riziko, že cíle rychlosti až do 1 Gbi-
t/s se v Německu "pravděpodobně nenaplní". 

EU  Změna ve vedení skupiny Slovak Telekom 
a T-Mobile Czech Republic. Milan Vašina (1969), 

současný generální ředitel společností T-Mobile Czech 
Republic a Slovak Telekom, se rozhodl ukončit své působení 
ve skupině Deutsche Telekom a požádal představenstvo 
o uvolnění z funkce k 1. říjnu 2018.
Ke stejnému dni nastoupí na pozici generálního ředitele 
José Perdomo Lorenzo (1971). (Pozn.: Lorenzo dříve působil 
i v ČR. Po roce 2006, kdy přestoupil do společnosti Telefó-
nica Spain se v roce 2008 stal viceprezidentem pro rezi-
denční segment v Telefónice O2 v České republice. V roce 
2014 pak nastoupil do Millicom Group (telekom skupiny 
s výnosy kolem 6 mld. USD) a převzal současnou pozici 
generálního ředitele operátora Tigo Paraguay).

EU   Adva Optical Networking úspěšně testuje zabez-
pečený přenos 100 Gbit/s v dálkové optické síti. 

Společnost Adva Optical Networking oznámila, že ve spo-
lečném testu s předními národními výzkumnými a vzdě-
lávacími sítěmi (NREN) v Evropě realizovala kvantově 
zabezpečenou optickou komunikační technologii 100 Gbi-
t/s v dálkové síti. Zkušební provoz prokazuje, že nasazení 
na provozní infrastrukturu a bude mít zvláštní význam pro 
společnosti a instituce vyžadující vyšší ochranu přenosu 
citlivých dat před budoucími dešifrovacími metodami. 
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EU  Telefónika a Huawei spustily kvantovou krypto-
grafii na komerčních optických sítích. Společnost 

Telefonica ve spolupráci s firmami Huawei a UPM (Univer-
sidad Politecnica de Madrid) provedla v červnu demon-
straci technologie kvantové kryptografie na komerčních 
optických sítích. Ve zkušební verzi propojila tři různá místa 
společnosti Telefonica v oblasti Madridu se softwarově 
řízenými zařízeními CV-QKD (Continuous Variables – 
Quantum Key Distribution), vyvinutými společností Hua-
wei Research Lab v Mnichově, a s řídícími moduly a kompo-
nenty potřebnými pro integraci QKD s NFV a SDN.

EU  Telefónika představila ve Španělsku značku O2.  
Španělská O2 bude zaměřena na nízkorozpoč-

tový segment a vůči konkurenční společnost Masmovil 
se vymezí jednoduchou mobilní a konvergentní nabídkou 
(vlákno a mobil). Mobilní plán obsahuje 20 GB dat a neo-
mezené vnitrostátní hovory a SMS za 20 EUR měsíčně, 
přičemž konvergentní nabídka zahrnuje stejnou mobilní 
službu plus symetrické vlákno vysokorychlostního připojení 
100Mbit/s a pevnou linku s neomezeným vnitrostátním 
voláním za 45 EUR měsíčně. Zákazníci mohou také využívat 
až tři další mobilní linky s 10 GB dat, neomezené volání 
a SMS, každou za 15 EUR. 

 Pětina globální datové komunikace bude do roku 
2023 v 5G. Do roku 2023 se očekává, že více než 

20 procent celosvětové mobilní datové komunikace bude 
uskutečněno prostřednictvím sítí 5G, uvádí ve zprávě 
o mobilitě společnosti Ericsson. Provoz 5G bude 1,5krát 
vyšší než celkový provoz v sítích 4G / 3G / 2G, protože se 
odhaduje, že jeho objem vzroste v období od roku 2018 do 
roku 2023 osmkrát, čímž dosáhne téměř 107 megabytů 
(EB) za měsíc. Ericsson již dříve odhadl, že před koncem 
roku 2023 bude v 5G více než 1 miliarda účastníků tohoto 
připojení, což by mělo představovat přibližně 12 procent 
všech mobilních účastníků.

EU  Deutsche Telekom a Vodafone dokončují roa-
mingový test s úzkopásmovou NB-IoT. Asociace 

GSMA uvedla, že Deutsche Telekom a skupina Vodafone 
v červnu úspěšně dokončily první mezinárodní roamingový 
zkušební provoz v Evropě s využitím licencované technologie 
NB-IoT. GSMA uvedla, že služba zajistí bezproblémové pokrytí 
a nepřetržitou službu pro miliony připojení pomocí sítí LPWA 
(Low Power Wide Area). Test byl proveden při komunikaci 
na síti Vodafone ve Španělsku a v síti T-Mobile v Rakousku na 
komerčních modulech NB-IoT.

EU  Německo vytyčuje plány na zavedení gigabitového 
mobilního přístupu. Vodafone Německo na CEBIT 

2018 oznámil, že Düsseldorf a Frankfurt budou prvními 
německými gigabitovými městy v mobilních službách 
a to od září 2018. Společnost již vystavěla řadu mobil-
ních základnových stanic pro rychlosti až 1 Gbit/s. V praxi 
mají zákazníci široký přístup k rychlostem přesahujícím 

700 Mbps, což přinese účastníkům Vodafonu zcela nové 
možnosti.
Pozadu nezůstal operátor Unitymedia (dceřiná společnost 
Liberty Global), který v rámci iniciativy Gigabit City na 
2018 ANGA COM v Kolíně nad Rýnem oznámil, že Kolín 
nad Rýnem a Düsseldorf se stanou příštími gigabitovými 
městy. První domácnosti a společnosti v Kolíně nad Rýnem 
a Düsseldorfu budou mobilní přístup k internetu rychlostí 
vyšší než 1 Gbit/s do prosince 2018.

EU  Telefónika má ve Španělsku 20 mil. domácností 
s optickou přípojkou. Společnost dosáhla tohoto 

milníku v zatím největší síti FTTH v Evropě přibližně 6 let 
poté, co začala tuto technologii budovat. Telefónika nyní 
přešla do zavádění FTTH do středních a malých lokalit poté, 
co již prakticky dokončila výstavbu optické sítě ve větších 
městech položením 244 000 km kabelu. Počet účastníků 
s optickým připojením se meziročně zvýšil o 13,5 procenta 
na 3,42 milionu, což odpovídá 59 procentům celkové fixní 
širokopásmové báze společnosti.

EU  Velkoobchodní divize Telefóniky přesunuje hlas 
do IP.Divize Telefónica International Wholesale 

Services do konce tohoto měsíce přesune hlasový provoz 
do své nové mezinárodní sítě IP.Telefónika tvrdí, že je mezi 
prvními velkými operátory, kteří po dokončení hlasové 
migrace zcela přejdou do IP. To rovněž poskytne základnu 
pro služby VoLTE a 5G, a rovněž virtualizaci, což umožňuje 
společnosti Telefónica vyvinout automatizační platformu 
založenou na predikci a strojovém učení.

 Rusko přejmenuje své ministerstvo komunikací 
na Ministerstvo informačních a komunikačních 

technologií. Ruská vláda plánuje změnu názvu minister-
stva komunikací a sdělovacích prostředků na ministerstvo 
informačních a komunikačních technologií, uvádí Cnew.ru 
a cituje zdroje, které jsou s touto věcí obeznámeny.

EU  Téměř třicet tisíc pracovníků TIM přistoupí na 
snížení pracovní doby v rámci dohody s odbory

Společnost Telecom Italia (TIM) zveřejnila podrobnosti 
dohody s odborovými organizacemi ohledně plánů na 
snížení stavu o celkem 50 000 italských zaměstnanců. 
Dohoda také předpokládá přijetí opatření "obranné soli-
darity" pro 29 736 pracovníků, což je systém podporovaný 
státem, který vyžaduje, aby si zaměstnanci snížili pracovní 
dobu o 10 procent výměnou za nižší plat. Režim solidarity 
vejde v platnost dnem 19. června 2018.

 Společnost Sterlite Tech zahajuje síťové služby 
umožňující 5G, FTTH. Společnost Sterlite Tech 

celosvětově debutovala na ANGA COM 2018 s kabelem 
Airblown Micro, kabelem Micro – 4mm, kabelem řady Micro 
Bullet a kabelem Riseri. Dva nové mikrokabely a zafukovací 
kabel mohou využívat stávající i nové systémy kabelovodů 
pro umístění násobných počtů vláken v rozvodné síti.
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Příjem inzerátů 
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redakce@casopis-telekomunikace.cz

Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, 
které jsou v souladu s tematickým 
zaměřením časopisu. Za jejich obsah 
odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 27. 6. 2018

Časopis je recenzovaný.  
Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací. 

Přetisk a publikace zveřejněných 
článků povolen jen se souhlasem 
redakce.

www.casopis-telekomunikace.cz 
www.telmag.cz

Speciální reklamní poutače  
spol. MICOS TELCOM, které 
byly umístěny na pánských 
toaletách  
na konferenci  
ANGACOM  
v Kolíně nad Rýnem.  
O výsledku jejich účinnosti vás 
budeme informovat v příštím 
čísle.

Návrhy připravila společnost 
LIBERAL CONSULTING s.r.o.
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Our facade solution 
helps to escape. 

All Princess can be inspired at exposition in Hall 7, Booth no.H82
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Uff f. This is not our
lovely underground solution!

Visit our exhibition stand Hall 7, Booth no. H82

When you love it underground.

Marto, když nedal nebožtík souhlas se zveřejněním 
osobních údajů, dáváme na parte místo jména 
číselný kód určený naším pověřencem!
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Registrujte se na webu https://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:

A) Chci být pouze čtenářem a dostávat vždy jeden výtisk časopisu zdarma*.

B) Chci být řadový člen se vstupem na akce zdarma (1.500,- Kč/rok)**

C)  Chci se stát VIP členem s možností inzertního  
a PR balíčku (15.000,- Kč/rok) ***

 *  Jedno číslo pro jednoho přihlášeného abonenta. 
Člen za 15000 Kč až 15 ks časopisu.

 **  Cena bez DPH. Zahrnuje výhody účasti na akcích, možnost zařazení zaslaných 
 informací v rubrice krátké zprávy a další výhody vzniklého klubu.
 *** Cena bez DPH. Navíc zahrnuje VIP balíček – inzerci 2× A4 strana inzerce 
 a 1× PR článek.

Chcete dostávat časopis
pravidelně?

Staňte se členem NGC 
(New Generation Club).

ČLENOVÉ 

NEXT 

GENERATION 

CLUBU

 

Přihlaste se na "www.telmag.cz"  

a můžete si číst časopis  

bezplatně v elektronické podobě.




