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oFace to face

V telekomunikacích bývávalo nejživěji na jaře a na podzim. Přesněji řečeno

v době, kdy se konává veletrh CeBIT v Hannoveru a INVEX v Brně. Možná ještě

živo je, ale určitě v mnohem menší míře než před pár lety. Proč tomu tak je, když

se organizátoři veletrhů snaží mnohem více než dříve?

Prvním argumentem jsou peníze. Vliv „splasknutí bubliny ICT“ v roce 2001

dopadl významnou redukcí marketingových nákladů právě na oblast veletrhů

a exhibicí. Firmy velice pečlivě zvažují, jaké akce se zúčastnit. Nejdříve byla roz-

hodnutí managementu velmi zásadní – žádná účast. Je to nejrychleji realizovatelný 

způsob snížení nákladů, avšak z dlouhodobějšího hlediska to určitě neprospěje

byznysu.

Proto se vyhledávají více cílené výstavy a důmyslné akce a prezentace. Veletrhy 

(přesněji výstavy) se specializují na různé obory ICT a souběžné programy obsa-

zují konference, semináře a prezentace. To jsme mohli zaznamenat i na letošním

INVEXu. Konferencí a přednášek bylo určitě více než dříve.

České fi rmy, které dříve standardně na INVEXu nebo na CeBITu byly, se ori-

entují na mezinárodní tematické výstavy, případně regionální veletrhy. Například

„top výstavou“ optikářů je ECOC. Letos byl v Berlíně, před rokem v Nice. Příští

rok bude v Bruselu. Veletrhy, jako jsou INFOTECH v Plovdivu, BULISIM CeBIT

v Istanbulu, TURKMENTEL v Ašchabadu, BAKUTEL v Baku, KITEL v Almaty,

jsou pro české fi rmy prostě obchodně zajímavější, protože se jedná o nové trhy, kde

je situace obdobná jako u nás v devadesátých letech.

Druhou příčinou menší účasti vystavovatelů a návštěvníků na veletrzích ICT je to, co telekomunikace vlastně produkují.

A tím je internet. Možná existuje nepřímá úměrnost: čím rychlejší je internet, tím je méně účastníků tradičních veletrhů.

Mnozí odborníci chtiví informací mají nyní možnost je nalézt na fi remních webovských stránkách a mají možnost si zjistit co

nejrychleji to, co potřebují. To je fakt, který sehrává opravdu významnou roli. Pokud by na veletrzích byly informace, novinky 

a produkty, které na webu nenajdete, a záměrně by to takto bylo propagováno, určitě by se situace změnila. Ale realita je

taková, jaká je, a pokrok nejde zastavit.

Třetím důvodem, který osobně cítím u nás, je jistá nasycenost telekomunikačního trhu ve smyslu „kdo je kdo“ a „kdo co

umí“. Proto zmizeli z INVEXu velcí hráči jak z oblasti výrobní, tak operátorské. Po tučných devadesátých letech se všichni

znají. Pokud něco potřebují, tak si dají snídani, oběd nebo večeři a nerušeně dohodnou, co je třeba. Pamatuji si na slavnostní

invexový oběd v Brně v řijnu 2001, kterého se účastnil i pan Václav Klaus. Snažil jsem se zde pozvednout význam informatiky 

a telekomunikací právě těsně po jedenáctém září a argumentoval jsem ekonomickou a bezpečnostní výhodou telekonferencí.

Není třeba se sjíždět na porady do Prahy po nebezpečné dálnici D1, ale scházet se před mikrofony, případně kamerami kde-

koli a jednat. Pan předseda Klaus mě chladnokrevně zařízl s argumentem, že je to jen má telekomunikační propaganda a není

nad to se sejít a „face to face“ hovořit, přestože se najedou stovky kilometrů po silnicích. Po mé reakci, že to jde určitě snadněji

politikům s majáky na autech než běžným občanům, byl oběd ukončen a šli jsme projít veletrh. Přesto měl pravdu. Veletrhy 

a akce kolem nich jsou asi nejpřínosnější v tom, že se lidé opět po čase potkávají. Ne vždy jde jen o výměnu technických infor-

mací, ale o mnohem důležitější věc, jako je „vlídné lidské slovo“. A proto je dobře, že INVEX u nás stále žije!

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Cena platí do 31. 5. 2007 pri viazanosti na 24 mesiacov pre službu Magio Start a pre zákazníkov, ktorí majú pevnú linku od T-Comu.

Magio – digitálna televízia

Vychutnajte si jedinečné funkcie 
digitálnej televízie Magio:  

nakombinujete si vlastný balík televíznych programov podľa žánrov,
 ktoré pozeráte najradšej 

priamo z televízie si prostredníctvom Magio Boxu nahráte až 60 hodín obľúbených   
 programov aj bez DVD alebo videorekordéra 

z ponuky domácej videopožičovne si požičiate fi lm v pohodlí vašej obývačky 
sledovaný program si môžete zastaviť, pretočiť späť alebo neskôr dopozerať
prehľadné informácie o programoch na jednotlivých kanáloch na 2 týždne dopredu   

 si nájdete priamo na vašej obrazovke

www.t-com.sk 0800 123 456 T-Centrum

magio inzercia.indd   1 30.10.2007   12:04:41
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Dne 23. října 2007 sdružení CZ.NIC, správce národní

domény CZ, zaevidovalo registraci 10 000. domény CZ

od spuštění nového registračního systému FRED (Free

Registry for ENUM and Domain). V současnosti tedy sdru-

žení eviduje více než 348 000 registrovaných domén CZ.

Prvních deset tisíc domén v novém registračním systému

je výjimečnou událostí také proto, že byly registrovány ve

velmi krátkém čase, během pouhých 22 dnů od jeho spuš-

tění 1. října 2007.

Podle Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení

CZ.NIC, hlavním důvodem nárůstu počtu registrací nových

domén je, že se spuštěním nového registračního systému

došlo zároveň i k výraznému snížení ceny, na které určitě

čekala řada zákazníků. Výrazně přispělo také zjednodu-

šení registračního procesu, a tím i snadnější získání nových

doménových adres.

Přechod na nový registrační systém znamenal přede-

vším zvýšení efektivity registru, zjednodušení registrací

a správy domén CZ a podstatně nižší náklady na jeho

provoz. Systém FRED je velmi výkonný a efektivní. Podle

výsledků zátěžových testů by například bez problému zvládl

spravovat i registr generických domén COM, který je s více

než 65 miliony registrovaných domén největším regist-

rem domén na světě. FRED byl uvolněn jako open source

soft ware pod licencí GNU GPL (General Public License).

Zájemci mají možnost získat tento systém na internetové

adrese http://fred.nic.cz. Soft ware mohou volně používat,

modifi kovat a dále šířit.

Statistika migrace domén CZ na nový systém FRED:

•  Do nového systému bylo převedeno celkem

337 989 domén CZ.

•  Celkem bylo do nového systému převedeno 

361 525 kontaktů.

•  Při migraci bylo nově vytvořeno

26 402 sad name serverů.

•  První doména byla zaregistrována

3 sekundy po spuštění systému.

•  V prvních 10 sekundách proběhlo 

6 registrací nových domén.

•  Během prvních 24 hodin fungování systému FRED

bylo registrováno rekordních 1179 domén CZ.

Samozřejmě růst tempa registrací hlásí i jednotliví regis-

trátoři, např. společnost IGNUM, akreditovaný registrátor

domén a poskytovatel hostingových služeb v České repub-

lice, velký nárůst zájmu o registraci internetové domény CZ

potvrzuje a uvádí, že za první tři týdny října nově zaregis-

trovala více než 2000 domén CZ. Významný nárůst počtu

registrovaných domén CZ přičítá především snížení velko-

obchodní ceny správcem národní domény CZ.

Počátkem října společnost IGNUM přešla na nový regis-

trační systém CZ.NIC a na snížení velkoobchodní ceny 

reagovala zlevněním registrací. Nová cena roční registrace

domény CZ pro běžného zákazníka je 285 Kč (dříve 498 Kč),

zákazníci s množstevní slevou zaplatí 265 Kč (dříve 475 Kč)

a cena registrací pro partnery IGNUM činí 230 Kč (dříve

440 Kč). Cena za prodloužení platnosti domény na další rok 

je totožná s cenou za první registraci (všechny ceny jsou

uvedeny bez 19% DPH).

S novými podmínkami IGNUM získává také nové part-

nery, které láká na zajímavý partnerský program spočívající

nejen v nízké ceně za registraci, ale také v nabídce služeb

i přehledném uživatelském rozhraní pro správu domén.

V nedávně době společnost IGNUM uzavřela partner-

ství například se společnostmi CZI, Datac a ABF, které do

správy IGNUM převedly celkem 571 domén CZ.

Služba „domena.cz“ eviduje přes 35 000 zákazníků, pro

které spravuje IGNUM více než 93 000 domén. Kromě

téměř 63 500 domén CZ také 16 000 generických domén

(COM, INFO, NET, BIZ a ORG), přes 9 300 domén EU

a více než 4 800 dalších evropských a světových domén. Od

1. 4. 2007 do 21. 10. 2007 bylo zaregistrováno celkem 43 928

nových domén CZ a z tohoto počtu je téměř 34 % ve správě

společnosti IGNUM. Průměrný měsíční přírůstek v tomto

období byl 2236 domén, tj. 72 registrací denně.

Akademie Cisco na Institutu informatiky
Vzdělávací program Cisco Networking Academy 

vznikl v roce 1997. Je založen na partnerství společnosti

Cisco s nejrůznějšími vzdělávacími, obchodními, státními

a občanskými organizacemi po celém světě. Školicí pro-

gram využívá e-learningu a spočívá v kombinaci webových

a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním pro-

středí. Cílem je naučit studenty navrhovat, vytvářet a udržo-

vat počítačové sítě. Z více než 10 000 akademií ve 165 zemích

celého světa již vyšly více než dva miliony absolventů.

Dne 22. října 2007 byla slavnostně otevřena lokální

Cisco networking akademie na Institutu informatiky –

Vyšší odborné škole, s.r.o., v pražských Nových Butovicích.

Institut informatiky tak rozšíří rodinu 62 akademií Cisco,

ve kterých v současné době studuje více než 4200 studentů

a které napomáhají již osm let ke zvyšování odborné úrovně

studentů v oblasti síťových technologií na středních a vyso-

kých školách na území České republiky.

Institut informatiky – VOŠ, s.r.o., založený společností

Syntea soft ware group, a. s., si klade za cíl především dlou-

hodobě přispívat ke kultivaci prostředí v oboru informač-

ních a komunikačních technologií (ICT) a zároveň zvyšo-

vat profesní kvalifi kaci absolventů i zkušených pracovníků

v této sféře. Působit začal v prostorách Střední školy tech-

nické HMP v Nových Butovicích a jednu ze základních pri-

orit vidí ve spolupráci s vedoucími společnostmi trhu ICT.

Záměrem zřizovatele Institutu je vybudovat na území hlav-

ního města Prahy areál „vzdělávacího a inovačního centra

a vědecko-technologického inkubátoru“. K tomuto účelu

chce vybudovat i nové prostory, přičemž zahájení výstavby 

předpokládá do dvou let.

Institut informatiky zahájil činnost „Lokální akademie

Cisco“, spočívající v systému prohloubení výuky v rámci

certifi kovaného programu přední společnosti v oblasti síťo-

vých technologií. Statut Local Cisco Networking Academy 

získává ta vzdělávací instituce, která zabezpečí vhodné výu-

kové prostředí, proškolí lektory a začlení kurzy programu
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svého vlastního školního studijního programu. Institut

informatiky je první soukromou vyšší odbornou školou,

která tento statut získala a počínaje letním semestrem 2007

zahájila výuku.

V loňském roce se Institut informatiky s projektem

„IIVOS Mobile Learning Initiative“ úspěšně zúčastnil také

soutěže o udělení grantu společnosti HP. Grantem získané

produkty významně ovlivnily formu výuky, a to nejen

odborných předmětů.

Ministerstvo vnitra podporuje svobodný software
Společnost pro výzkum a podporu Open Source (OSS

Alliance) získala záštitu Ministerstva vnitra České repub-

liky, které ocenilo přínos svobodného soft waru při růstu

efektivity a snižování nákladů informačních technologií ve

státní sféře. Díky tomu může navázat na dřívější spolupráci

s Ministerstvem informatiky ČR, jehož agenda byla převe-

dena právě pod MVČR.

Záštita ministerstva vnitra je pro Allianci velice důležitá

a potvrzuje záměr České republiky podporovat využívání

„svobodného soft waru“ (open-source) ve státní správě. ČR 

tak následuje politiku Evropské unie, která podporu open-

source soft waru vyslovila přijetím dokumentů doporučují-

cích využití tohoto soft waru ve státní správě.

Podle náměstka ministra vnitra pro informatiku Zdeňka

Zajíčka ministerstvo vnímá rostoucí zájem veřejné správy 

o využívání open-source technologií, a proto sleduje a váží

si aktivit OSS Alliance. Svobodný soft ware může velkým

dílem přispět k úsilí správních orgánů o růst efektivity 

a snižování nákladů. Dále uvedl, že oblast open-source

soft waru a otevřených řešení považuje za vhodný směr sou-

časného i budoucího využívání ICT ve veřejné správě, a to

jak vzhledem k rozvoji e-governmentu, tak i k modernizaci

veřejné správy vůbec. Ministerstvo je připraveno návr-

hům OSS Alliance věnovat pozornost a v této oblasti s ní

spolupracovat.

OSS Alliance získala rovněž podporu Českého helsin-

ského výboru, který působí jako nevládní nezisková orga-

nizace pro lidská práva. Výbor vznikl v roce 1988 s cílem

sledovat dodržování a porušování lidských práv v tehdejší

ČSSR. Skupina třiceti lidí pod vedením profesora Jiřího

Hájka navázala na činnost Charty 77, která se věnovala

nezákonným a absurdním praktikám, jimiž se komunis-

tický režim vyznačoval. Český helsinský výbor ocenil roz-

manitou činnost OSS Alliance pro obce, neziskový sektor

a další subjekty.

Cílem občanského sdružení OSS Alliance je pomáhat při

přechodu na tzv. svobodný soft ware, tedy počítačové pro-

gramy s veřejně přístupným zdrojovým kódem. Využívání

svobodného soft waru podporuje jak ve státní správě

a samosprávě, tak i v soukromém sektoru, a spolupracuje

přitom s českou i světovou open-source komunitou.

TDP-Ontrack nabízí znalecké posudky
Společnost TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou

pobočkou přední světové fi rmy v oblasti záchrany dat Kroll

Ontrack, nabízí zcela novou službu – vypracování znalec-

kého posudku v případech, že počítačová data byla úmyslně

poškozena, existuje podezření, že je někdo zneužil či zničil,

nebo se uživatel cítí vážně poškozen a hodlá řešit utrpěnou

škodu v rámci pojištění.

Standardní postup je takový, že znalecký posu-

dek vypracovává zkušený soudní znalec jmenovaný 

Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaný v registru

znalců. Zájemce objednává službu přímo u znalce a hradí

dohodnutou cenu. Společnost TDP-Ontrack zpravidla

dává k dispozici podklad, jehož zpracování je pro každé

médium (HDD, CD, DVD, flash karta a klíč, floppy disk)

zpoplatněno částkou 1000 Kč (bez DPH). U složitějších

případů, jako jsou například disková pole nebo analýza

širších souvislostí z hlediska počítačové kriminality,

může být cena vyšší, záleží přitom na časové náročnosti

a pracnosti vyhotovení posudku. Cena je vždy sdělena

předem a je závazná.

Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack, uvedl,

že si uvědomují, jak drahocenný je čas jejich zákazníků,

a tak jim umožňují vyplnit a potvrdit formulář objed-

návky znaleckého posudku přímo u nich ve firmě a nabí-

zejí také zajištění veškeré logistiky – předání zařízení

a podkladů znalci i následné vyzvednutí a doručení

zákazníkovi.

Standardní doba na zpracování znaleckého posudku

je 3–4 pracovní dny. Službu lze objednat také v režimu

Express, kdy je posudek zpracován nejpozději následující

pracovní den, a to s příplatkem 100 % základní ceny. Za

zajištění logistických operací se účtuje poplatek 300 Kč

(bez DPH). V případech, kdy se zájemce rozhodne obrá-

tit na znalce přímo, a dokonce i bez vypracovaného

posudku, předá společnost TDP-Ontrack kontakt na

znalce, s nímž lze dohodnout termín i cenu individuálně.

Je však třeba počítat s tím, že znalec zpravidla do své

služby zahrne většinou nutné posouzení média odbor-

nou laboratoří.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která

provádí až 18 záchran denně (tento počet narůstá v době

extrémních veder, povodní apod.) a dosahuje úspěšnosti

přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky 

a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími

zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultra-čis-

tých komor je vybavena deseti poloautomatickými praco-

višti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniatur-

ními hardwarovými komponenty a identifi kaci poruch,

rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních soft -

warových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě

laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech

prováděných zásahů s výjimkou vybraných soft warových

záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného

přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné svě-

tové laboratoře.

TDP-Ontrack zahájila aktivity na českém a slovenském

trhu v září 2004. Jádrem nové fi rmy se stala původní divize

záchrany dat společnosti TDP, která působí na trhu od roku

1994, a získala právní subjektivitu. Úzká spolupráce mezi

společnostmi TDP a Kroll Ontrack probíhá na základě

licenční smlouvy a detailní smlouvy o spolupráci.
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y  Servery Sun se čtyřjádrovými procesory Intel
Společnost Sun Microsystems představila své první

čtyřjádrové systémy x64 (x86, 64 bitů) včetně nejmenšího

serveru x64 se čtyřmi procesorovými paticemi na světě.

Servery Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150 se čtyřjádrovými

procesory Intel Xeon umožňují zákazníkům řešit problémy 

např. v datovém centru tím, že nabízejí větší výkon, vyšší

hustotu zástavby a lepší energetickou účinnost oproti v sou-

časnosti běžně používaným serverům. Pokud jde o soft wa-

rové vybavení, u obou serverů si zákazníci mohou vybrat

z operačních systémů Solaris, Windows, Linux a využít vir-

tualizační soft ware VMware, což jim dává velkou fl exibilitu

pro provozování široké řady aplikací.

Server Sun Fire X4450 se čtyřjádrovým procesorem Intel

Xeon řady 7300 je prvním systémem se čtyřmi paticemi

pro čtyřjádrové procesory v provedení pro zabudování do

skříně o výšce modulu 2U na trhu od velkého mezinárod-

ního výrobce počítačů. Z hlediska výkonu, hustoty zástavby 

a energetické efektivity se řadí k nejlepším čtyřpatico-

vým serverům x64. Nabízí velmi vysoký výpočetní výkon

a paměťovou kapacitu při podstatném snížení spotřeby 

energie, což v praxi znamená také nižší výdaje za energii

a chlazení.

Server Sun Fire X4150 se čtyřjádrovým procesorem Intel

Xeon řady 5300 je 1U systém se dvěma paticemi a až dvoj-

násobnou kapacitou paměti proti konkurenčním serverům.

S více než jedním terabajtem kapacity vysoce výkonných

interních disků představuje server Sun Fire X4150 ideální

řešení pro databáze a další diskově náročné aplikace.

Podle Patricka Gelsingera, senior viceprezidenta a ředi-

tele Digital Enterprise Group společnosti Intel, přestože ali-

ance Sunu a Intelu netrvá ještě ani rok, už přinesla výsledky,

například modulární systém Sun Blade 6000 nebo právě

představené servery Sun Fire. Sun rychlým tempem roz-

šiřuje svoji řadu systémů založených na architektuře Intel.

Daří se mu to z velké části díky systémovým inovacím a kre-

ativitě jeho techniků při práci s procesory Intel Xeon.

V konstrukci serverů Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150

jsou uplatněny vylepšené principy sdíleného šasi, což

poskytuje maximální výpočetní hustotu, vynikající úlož-

nou kapacitu, integrovanou správu systému, zabudovanou

podporu virtualizace a ochranu investic. Nová konstrukce

šasi, optimalizovaná pro efektivní chlazení a napájení,

nabízí špičkovou energetickou účinnost a výkon v malém

provedení.

Servery Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150 už ve svých

datových centrech začali testovat a implementovat první

zákazníci, například Univerzita východního Michiganu

nebo Technická univerzita Mnichov. Server Sun Fire X4150

je již k dispozici za cenu od 2995 dolarů a Sun Fire X4450

měl být dostupný od konce října s cenou začínající na 8895

dolarech.

 SAS a Teradata – data jako strategické aktivum
SAS, přední společnost v oblasti soft waru a služeb pro

obchodní zpravodajství a analýzu, a Teradata Corporation,

globální špička v segmentu datových skladů pro velké fi rmy,

oznámily strategické partnerství s cílem předložit zákazní-

kům to nejlepší, co každá ze společností nabízí. Dosáhnout

toho chtějí těsnější integrací příslušných produktů obou

fi rem a koordinací marketingových, prodejních a servis-

ních činností.

Toto partnerství dvou dřívějších konkurentů je význam-

nou událostí na poli obchodní analýzy a ukládání dat

v podnicích. SAS a Teradata vnímají poptávku po opti-

malizaci zpracování a využití dat, a společně nabízejí fi r-

mám možnost efektivnějšího využití dat jako strategického

obchodního aktiva. Kvalitní systém analýzy uvnitř podni-

kové databáze je klíčovým vývojovým stupněm, který sli-

buje zvýšení efektivity a účinnosti řešení obchodní analýzy.

Omezí pohyb dat a zvýší výkon databází – informační tech-

nologie díky tomu budou schopny lépe reagovat na potřeby 

v oblasti podpory managementu při tvorbě obchodních

rozhodnutí.

V rámci podpory nedávno oznámené iniciativy SAS

In-Database umožní nově vzniklé partnerství podnikům

provozovat a optimalizovat klíčové aspekty řešení SAS a ana-

lytických procesů uvnitř databázového systému Teradata.

Zákazníci budou moci využít možností a analytických

funkcí řešení SAS ve spojení se základním paralelním zpra-

cováním, které je vlastní architektuře Teradata. Společný 

vývojový program dále znamená optimalizaci vybraných

řešení SAS zaměřených na fi nanční služby a maloobchod

technologií společnosti Teradata.

Protože objem dat zpracovávaných v podnicích neustále

roste, přední fi rmy investují značné prostředky do analytic-

kých řešení napříč celou svou strukturou – od zákaznických

informací a marketing přes dodávkový řetězec a rizika, až

po fi nance, IT a provoz – aby získaly konkurenční výhodu.

Spolupráce se společností SAS a Teradata otevře nové mož-

nosti pro stávající a nové zákazníky, kteří budou mít zájem

o využití výkonných řešení a analytických nástrojů společ-

nosti SAS v rámci špičkového databázového systému spo-

lečnosti Teradata.

Schopnost technologie společnosti Teradata zvládat

agregaci, zpracování a třídění dat i při velkých objemech

dat vytváří vynikající prostředí pro datovou integraci,

obchodní zpravodajství a analytické funkce řešení SAS.

Tyto technologie jsou základem analytických řešení

zaměřených na konkrétní obchodní problematiku.

Jejich využitím budou např. organizace, které se zabývají

finančními službami, lépe schopny analyzovat zneužití

kreditních karet; maloobchodním společnostem umožní

zlepšit systémy doplňování zboží a lépe spravovat skla-

dové zásoby; výrobci budou moci rychleji identifikovat

výrobní problémy a zabránit nákladnému stahování

produktů.

Společnosti SAS a Teradata vytvořily také tzv. Center

of Excellence (COE). Tento specializovaný společný tým

architektů řešení a technických konzultantů pomůže zákaz-

níkům dosáhnout vyššího výkonu a získat další funkce

jejich stávající i budoucí infrastruktury IT. Obě společ-

nosti dále založí společnou skupinu, která bude poskytovat

zákaznické poradenství na exekutivní úrovni a postará se

o zpětnou vazbu, budoucí směřování a stanovení návazných

integračních priorit.
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Konference IBC 2007 se konala od 6. do 10. září, výstava od

7. do 11. září 2007. Vzhledem k trvale rostoucímu zájmu vysta-

vovatelů se výstavní plochy rozšiřují, většinou na úkor restau-

rací. K standardním 12 výstavním halám byla letos přidána

provizorní hala 12P, k již tradiční mobilní zóně (42 stánků)

byla letos poprvé přidána zóna IPTV se 44 stánky.

Konference opět probíhala až ve čtyřech paralelních

proudech, takže každý účastník si musel pečlivě vybí-

rat oblasti svého zájmu a samozřejmě se nebylo možno

vyhnout vzájemnému křížení akcí. Každý den konference

měl své klíčové téma probírané v několika sekcích:

•  Broadcasting se setkává s komunikacemi: nové pro-

středí v oblasti zábavy

•  Znamená konvergence konsolidaci?

•  Digitální životní styl: multimediální služby a možnosti

jejich šíření

• Minulost, současnost a budoucnost HDTV

•  Zkušenosti s digitálním kinem: je dostatečně dostupné

pro špičkovou zábavu a úroveň?

Technické přednášky se uskutečnily v osmi sekcích:

Drátová a bezdrátová technika, IPTV, Technika pro zpra-

vodajství a sport, Multimediální šíření, Archivy a soubory,

Větší obraz, Z výzkumných laboratoří, Digitální šíření.

Kromě toho na konferenci probíhaly vzdělávací sekce,

panelové diskuse, obchodní a tvůrčí sekce.

Některé sekce byly pořádány ve spolupráci s význam-

nými mezinárodními organizacemi – MPEGIF (MPEG 

Industry Forum), IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Engineers), IET (Th e Institution of Engineering and

Technology), WorldDMB (World Digital Multimedia

Broadcasting), SMPTE (gg Society of Motion Picture and 

Television Engineers), EDCF (European Digital Cinema 

Forum), DigiTAG (Digital Terrestrial Television Action 

Group), FIAT/IFTA (International Federation of Television

Archives), GVF (Global VSAT Forum).

Současné trendy digitální televize
Způsob sledování televizních programů se v důsledku

technického vývoje v poslední době podstatně mění.

Klasické vakuové obrazovky se nahrazují plochými

plazmovými nebo LCD displeji, jejichž kvalita, rozměry 

i dostupnost se postupně zvyšují a cena se s rostoucím

prodejem výrazně snižuje. Standardní digitální vysílání

SDTV je při malých pozorovacích vzdálenostech a plo-

chých displejích s úhlopříčkou často větší než 1 m již

svojí kvalitou nedostatečné. Hlavní důvod spočívá v tom,

že klasické obrazovky svým principem maskují některá

zkreslení obrazu, což ploché displeje dokáží v mnohem

menší míře. Navíc zvětšování rozměru plochých displejů,

zmenšení tloušťky a s tím spojené zmenšování pozorovací

vzdálenosti (relativně k výšce obrazu) působí na diváky,

kteří viditelné snížení kvality připisují na vrub standardní

televize. Proto se soustavně rozšiřuje podíl displejů schop-

ných zobrazit signály s vysokým rozlišením (HD ready),

které postupně vytlačí klasické obrazovkové televizory 

z obývacích pokojů. Podle odhadů by v roce 2011 v evrop-

ských domácnostech mělo být kolem 100 milionů dis-

plejů HD ready. S tím souvisí i nástup digitální televize

s vysokou rozlišovací schopností HDTV, která se stává

běžnou v USA a v některých asijských zemích a začíná se

prosazovat i v Evropě. V první fázi v satelitním vysílání

ve standardech DVB-S, DVB-S2, v kabelovém vysílání

DVB-C, v internetové televizi IPTV a postupně i v zem-

ském vysílání DVB-T a zejména v jeho připravované ino-

vaci DVB-T2.

Pro druhé a další televizory v domácnostech se nadále

počítá se standardním rozlišením SDTV zemského digitál-

ního vysílání DVB-T a DVB-T2. Tyto televizory budou zajiš-

ťovat v blízké budoucnosti i funkci přenosného příjmu.

Třetí oblastí je televizní vysílání přijímané mobilními

telefony, případně jinými displeji malých rozměrů – PDA

apod. V této kategorii je samozřejmostí mobilní příjem i při

vyšších rychlostech. Zde se očekává, že rok 2008 bude prů-

lomový a že se tento způsob televizního příjmu bude nadále

intenzivně rozvíjet. Kromě již experimentálně důkladně

ověřených systémů DVB-H, T-DMB a MediaFLO nastupuje

v této oblasti hybridní satelitně-terestriální systém DVB-SH

a bezdrátové sítě IEEE 802.xxx WiFi a WiMax přicházející

z konzumní elektroniky a ze světa PC.

Čtvrtou oblastí je internetová televize IPTV, ve které

vidí zejména telekomunikační společnosti příležitost pro-

sadit se v oblasti televizního vysílání. Tato oblast se bouřlivě

rozvíjí a stává se vážným konkurentem klasického televiz-

ního vysílání. Zatím většina společností do IPTV hodně

investuje v očekávání budoucích zisků, počet předplatitelů

však je ještě nedostatečný na to, aby IPTV byla rentabilní.

Konsorcium DVB přikládá velkou důležitost standardizaci

DVB-IPTV, která umožní interoperabilitu zařízení růz-

ných výrobců. Řada specifi kací DVB-IPTV již byla publi-

kována jako standardy ETSI, další specifi kace konsorcium

DVB připravuje. První světová demonstrace interoperabi-

lity založená na standardech DVB-IPTV byla předvedena

na IBC 2007 se čtyřmi typy set-top boxů od tří různých

výrobců (Samsung, Siemens, Th omson). Specifi kace DVB-

IPTV zahrnují mj. zpřístupnění a výběr programu SD&S

(Service Discovery and Selection), protichybové zabezpečení

FEC (Forward Error Correction) a průvodce programy BCG

(Broadband Content Guide).

Kam směřuje digitální vysílání? 

(Konference IBC 2007)
Konference a výstava IBC v Amsterdamu, jedna z největších světových výstav v oboru televizní a rozhlasové techniky, letos

oslavila 40 let od doby, kdy se v Londýně v roce 1967 konala poprvé, v hotelovém tanečním sálu za účasti 13 vystavovatelů.

V současné době se počet vystavovatelů z celého světa i počet účastníků již několik let pravidelně ročně zvyšuje o 5 %. IBC 2007 se

podle ofi ciálních údajů zúčastnilo přes 1300 vystavovatelů a téměř 47 000 návštěvníků z více než 120 zemí. Článek stručně uvádí 

nejdůležitější poznatky z konference se zaměřením na digitální televizní a rozhlasové vysílání.
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Průzkum společnosti Global Digital TV zveřejněný 

v červenci 2007 uvádí počty digitalizovaných domácností

na světě koncem roku 2006 – 133 milionů a odhad v roce

2011 – 488 milionů. Podle tohoto odhadu bude v roce 2011

připadat na terestriální šíření zhruba 14 %, na satelitní 23 %,

na kabelové 56 % a na IPTV 7 % z digitalizovaných domác-

ností. Podobný průzkum společnosti Informa Telecoms & 

Media z října 2007 týkající se 15 západoevropských zemí

uvádí 61,7 milionu digitalizovaných domácností v roce

2006 a odhad 134,6 milionu (86 %) v roce 2012. Z toho bude

v roce 2012 připadat na terestriální šíření 39 %, na satelitní

24 %, na kabelové 28 % a na IPTV 9 % z digitalizovaných

domácností.

Digitální terestriální televizní vysílání
V západní Evropě v roce 2008 zahájí pravidelné vysí-

lání v systému DVB-T jako poslední Portugalsko. Ze zemí

střední a východní Evropy již zahájily pravidelné vysí-

lání Česká republika, baltické státy (s využitím kódování

MPEG-4 AVC) a pravděpodobně i Ukrajina. V roce 2008

plánují zahájení Slovinsko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Podle informací organizace DigiTAG na IBC 2007 ana-

logové vysílání již ukončilo v roce 2006 Holandsko a v roce

2007 Finsko a Švédsko. V roce 2008 plánuje ukončení

Švýcarsko, v roce 2009 Dánsko, Norsko a Německo, v roce

2010 Rakousko, Španělsko a Česká republika, v roce 2011

Francie a v roce 2012 Velká Británie a Itálie.

V USA zůstává termín vypnutí analogového vysílání

NTSC 17. 2. 2009, přičemž velké vysílače budou vypnuty již

v prosinci 2008. Japonsko plánuje dokončení přechodu na

digitální vysílání v roce 2011.

V Brazílii byla v červnu 2006 přijata brazilská modifi -

kace japonského terestriálního systému ISDB-T s názvem

SBTD-T (Sistema Brasileiro de Televisao Digital Terrestre), 

která využívá zdrojové kódování obrazu MPEG-4 AVC

a zvuku MPEG-4 HE-AAC. Signály jsou multiplexovány 

podle standardu MPEG-2. Třináct kmitočtových segmentů

po 428,57 kHz modulovaných OFDM využívá 5,57 MHz

z přenosového kanálu 6 MHz, segmenty mohou být uspo-

řádány až do tří hierarchických úrovní. Jsou defi novány 

tři módy s 1405, 2809 a 5617 subnosnými OFDM, kódové

poměry 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 a maximální ochranné intervaly 

podle módu 63 μs, 126 μs a 252 μs. Nejdůležitější je pro-

střední segment, který je určen pro mobilní příjem a nese

také informace o hierarchickém členění jednotlivých seg-

mentů. Systém umožňuje mobilní, přenosné, standardní

i HDTV vysílání.

Podle posledních zpráv požaduje brazilská vláda, aby 

místní výrobci vyvinuli set-top boxy za cenu pod 100 USD,

ti však tvrdí, že to nelze uskutečnit pod 200 USD. Vláda

hrozí dovozem STB z Číny v ceně kolem 75 USD. Start pra-

videlného vysílání je naplánován v Sao Paolo na 2. 12. 2007,

v Rio de Janeiro na polovinu roku 2008.

K řadě zemí využívajících standardy DVB se v poslední

době přidala Uruguay, která akceptovala standardy DVB-T

i DVB-H a vysílání zahájila v březnu 2007.

Situace se standardy digitálního terestriálního vysílání

v Číně je dost nepřehledná. V srpnu 2006 Státní standardi-

zační úřad SAC oznámil, že Čína vyvinula dva vlastní stan-

dardy, které spojila dohromady jako standard DTTB. Na

národní normě pracovaly pekingská univerzita Tsinghua

(vyvinula systém Time Domain Synchronous TDS-OFDM

využívající velký počet subnosných podobně jako DVB-T

a japonský ISDB-T) a šanghajská univerzita Jiaotong

(vyvinula systém Advanced Digital Television Broadcast 

Terrestrial ADTB-T založený na amplitudové modulaciT

jediné nosné s potlačeným postranním pásmem podobně

jako americký standard 8-VSB). Čínský standard DTTB je

spíše koexistencí obou výše uvedených standardů než jed-

notným standardem. Nový státní standard vešel v platnost

1. srpna 2007 a všichni provozovatelé musí nahradit dosud

zkoušené digitální standardy jednotným čínským.

Na konferenci IBC 2007 byl podrobněji představen čín-

ský mobilní standard CMMB (China Mobile Multimedia

Broadcasting), což je kombinovaný satelitní a terestriálnígg

systém určený pro příjem na mobilních telefonech, PDA

a dalších zařízeních s displeji LCD o šířce do 18 cm. Tento

systém, který velmi připomíná standard DVB-SH, byl ofi ci-

álně schválen SARFT (State Administration for Radio, Film

and Television) jako čínský národní standard. CMMB může

pracovat se šířkou kanálu 8 MHz nebo 2 MHz, pro kódování

obrazu používá MPEG-4 AVC nebo AVS, pro kódování zvuku

MPEG-4 HE-AAC v2 nebo DRA. V kanálu 8 MHz se pou-

žívá OFDM 4k, v kanálu 2 MHz OFDM 1k, vnější kódování

RS, vnější prokládání po bajtech, vnitřní kódování LDPC

(1/2, 3/4), vnitřní prokládání po bitech, maximální užitečný 

bitový tok je 16,6 Mbit/s. Modulační schémata jsou BPSK,

QPSK a 16QAM. Systém podobně jako DVB-SH používá

satelitní vysílání pro celostátní pokrytí a zemské vysílače

v jednofrekvenčních sítích SFN pro doplňující terestriální

vysílání (gap fi ller). Satelity i zemské vysílače využívají kmi-

točtové pásmo 2635–2660 MHz. Integrované obvody pro

systém budou k dispozici od společností DiBcom a Siano

do konce roku 2007, současně začne experimentální vysí-

lání v šesti olympijských městech. Na jaře 2008 budou

vypuštěny dva satelity.

Ve vývoji jsou další čínské mobilní systémy – DMMB

(Digital Mobile Multimedia Broadcasting), který je ve verzigg

DMMB-W založen na systému OFDM standardu DTTB a ve

verzi T-MMB (Terrestrial Mobile Multimedia Broadcasting)gg

podobně jako T-DMB na systému DAB. Systém CDMB

(China Digital Multimedia Broadcasting) je kombinací čín-gg

ského standardu 3G (TD-SCDMA) a DAB, další systém

TDBM je založen na 3G standardu TD-SCDMA. Tyto sys-

témy reprezentují pouze technické řešení, jedině TDBM má

být ofi ciálně schválen koncem roku 2007.

 Televize HDTV
Letos uplynulo 25 let od prvního předvádění televize

HDTV v Evropě, které uskutečnila japonská společnost

NHK na plenárním zasedání Evropské rozhlasové a tele-

vizní unie EBU v červnu 1982 v irském Killarney. I když v té

době si většina televizních společností uvědomovala, že se

jedná o techniku budoucnosti, televizory HDTV byly příliš

drahé i rozměrné a dlouhou dobu se diskutovalo o mož-

ném jednotném světovém standardu HDTV, aniž by se ho
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podařilo dohodnout. S nástupem digitální televize se doba

zavedení HDTV přiblížila, evropské společnosti ale vsadily 

spíše na využití nemnoha volných kmitočtových kanálů pro

rozšíření nabídky programů SDTV než na skokové zvýšení

kvality zavedením vysokého rozlišení.

Situace se změnila až s nástupem plochých displejů.

Skutečnost, že plazmové i LCD displeje jsou založeny na

neprokládaném řádkování a převod z prokládaného řád-

kování (deinterlacer) způsobuje zhoršení kvality, vede

k postupnému preferování neprokládaného standardu ve

studiu i pro vysílání. I když všechny přijímače HDTV pro-

dávané v současné době v Evropě jsou schopny pracovat

s prokládaným (i-interlace) i neprokládaným (p-progres-

sive) řádkováním.

EBU opět na IBC 2007 demonstrovala vlastnosti tří for-

mátů HDTV – 1080i/25, 720p/50 a 1080p/50. Rozšířil se

počet testovaných programových sekvencí a nově také byly 

zobrazovací displeje1920 × 1080 rozděleny na dvě poloviny 

a bylo možno zobrazit současně originální a komprimovaný 

obraz. Pro kompresi byl využit standard MPEG-4 AVC,

porovnávaly se komprimované signály s bitovými rych-

lostmi 6, 8, 10, 12, 16 a 18 Mbit/s. Demonstrace jedno-

značně potvrdila vyšší kvalitu neprokládaných formátů. Na

rozdíl od loňska letos již jednoznačně převládal názor, že

formát 1080p/50 je perspektivní nejen pro výrobu, ale i pro

distribuci signálů HDTV. Tento formát se zkráceně ozna-

čuje jako 2K podle počtu 1920 obrazových bodů (pixelů)

na aktivním řádku, nebo jako 2M podle celkového počtu

1920 × 1080 = 2 073 600 aktivních zobrazovaných pixelů.

Další formát, který je v současné době určen zejména pro

digitální fi lm (D-Cinema), je formát označovaný 4K, resp.

8M s 2160 aktivními řádky a 3840 body na aktivním řádku

(obr. 1). V tomto formátu lze již s vysokou kvalitou vyrábět

a reprodukovat fi lmy televizní technikou.

Obr. 1  Formáty HDTV a UHDTV

Na IBC 2006 bylo šlágrem předvádění systému budouc-

nosti 8K, resp. 32M se 4320 aktivními řádky a 7680 body 

na aktivním řádku, který vyvíjí japonská společnost NHK.

Základní technický popis systému je uveden v článku [6].

Přesto, že s pravidelným vysíláním v tomto systému se

počítá až kolem roku 2025, vývoj pokračuje a NHK požá-

dala organizaci SMPTE, aby zahájila proces přípravy stan-

dardu Ultra-HD.

Mezi perspektivní systémy je nutno zařadit také stere-

oskopické fi lmové systémy 3D, které jsou dnes v popředí

zájmu digitálního fi lmového průmyslu. Problematice 3D se

věnovaly tři sekce. Diskutovány a předváděny byly systémy 

s barevnými i polarizačními brýlemi a také systém 3D bez

brýlí na zobrazovacím panelovém poli 3x3, kde prostorový 

vjem bylo možné vnímat z relativně malého vymezeného

prostoru před zobrazovacími panely.

Přes velký zájem o HDTV i očekávání diváků, rozšiřující

se zavádění HDTV v satelitní a kabelové televizi i v IPTV

(s jistým omezením), se odborníci shodují, že hlavní plat-

formou pro HDTV zůstává DVB-T. A vzhledem k nedo-

statku spektra před ukončením analogového vysílání lze

podstatný rozvoj HDTV v Evropě očekávat až po roce 2009

i v souvislosti s tržním zaváděním standardu DVB-T2.

 Nový standard DVB-T2
Konsorcium DVB ofi ciálně oznámilo zahájení prací na

digitálním terestriálním systému nové generace DVB-T2

v dubnu 2007. Systém DVB-T2 musí být navržen tak, aby 

pomocí moderní techniky umožnil průmyslu využít nové

komerční příležitosti po ukončení analogového vysílání.

DVB-T zůstává nadále ideální volbou pro všechny tele-

vizní společnosti přecházející z analogového na digitální

vysílání, kdy je nejdůležitější fl exibilita, osvědčená výkon-

nost a cena přijímače. V takovém prostředí zůstane ideální

volbou i po dokončení standardu DVB-T2.

Dá se předpokládat, že zdrojové kódování se zlepší

implementací standardu MPEG-4 AVC, specifi kace

DVB-T2 musí ale za podobných podmínek zajistit zvýšení

užitečného bitového toku minimálně o 30 % oproti DVB-T.

Nesmí se zhoršit účinnost statistického multiplexu a musí

se zvýšit robustnost oproti interferencím z jiných vysílačů.

Vzhledem k velkému množství již provozovaných inte-

grovaných digitálních televizorů, set-top boxů a adaptérů

pro PC se předpokládá, že přijímače DVB-T2 budou umož-

ňovat i příjem všech programů a služeb DVB-T. Doporučuje

se, aby nové specifi kace umožnily využívat současné vysílače

a vysílací místa, stejně jako i další vysílací místa (například

stožáry pro mobilní telekomunikace),  k rozšíření a zlep-

šení přenosného a mobilního pokrytí. Specifi kace DVB-T2

by měly umožnit využití levnějších vysílačů při stejném

výstupním výkonu.

Maximální vzdálenost sousedních vysílačů v SFN musí

být minimálně o 30 % větší než u srovnatelných sítí DVB-T.

Musí být také umožněn vývoj levných domácích vykrývačů

(gap fi ller). Modulační schémata DVB-T2 by měla umožnit

realizaci levných malých buňkových vysílačů a opakovačů

na stejném kmitočtu k vytváření levných „hustých“ vysíla-

cích sítí. Specifi kace musí zajistit přenos transportního toku

MPEG-2 a simultánní přenos různých transportních toků

DVB v jednom přenosovém kanálu.

Zvýšení přenášené bitové rychlosti lze dosáhnout např.

rozšířením možností modulace OFDM o modulační

schéma 256QAM, zvětšení jednofrekvenčních sítí SFN

např. využitím techniky MIMO (Multiple Input Multiple

Output), kdy se využívá na vysílací i přijímací straně kom-

binace více antén.

Na IBC 2007 byl představen experimentální systém vysí-

lání MIMO ve Velké Británii simultánně využívající hori-

UHDTV – 32M

HDTV – 8M

HDTV – 2M

7680 bodů – 8K

3840 bodů – 4K

1920 bodů – 2K

1080 ř. 2160 ř. 4320 ř.
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zontální i vertikální polarizace vysílací i přijímací antény.

Projekt pokrytí Velké Británie jedinou sítí SFN předpo-

kládá pokrytí 95 % míst a 92 % populace při využití módu

OFDM 32k, s ochranným intervalem 448 μs, datovou rych-

lostí 44 Mbit/s a 113 vysílači na kmitočtovém kanálu 31.

Televizní vysílání pro mobily MTV (Mobile TV)
Rozvoj MTV nadále pokračuje, počet systémů se rozši-

řuje, i když hlavní proud v současnosti zahrnuje standardy 

DVB-H (založen na DVB-T), T-DMB (založen na DAB)

a MediaFLO (systém vyvíjený americkou telekomunikační

společností Qualcomm). Zatímco DVB-H a MediaFLO

umožňují vysílání v kanálech 5, 6, 7 a 8 MHz s bitovými

rychlostmi do 15 Mbit/s, T-DMB využívá šířku kanálu

1,5 MHz a bitovou rychlost do 1,8 Mbit/s. Jedná se o maxi-

mální bitové rychlosti, k zlepšení pokrytí budou operátoři

volit pravděpodobně rychlosti nižší.

Systémy operující v pásmu VHF (T-DMB) vyžadují

obvykle teleskopickou anténu, která je často nešikovná

a může být snadno poškozena. Systémy operující v pás-

mech UHF nebo L mohou používat vestavěné antény, i když

uživatelé systému DVB-H v Itálii jsou spokojeni s telesko-

pickou anténou v pásmu UHF. Pokud se použijí pro mobilní

příjem vestavěné malé a tedy neefektivní antény a vyžaduje

se příjem i uvnitř budov, musí sítě MTV zajistit sílu pole

o 20–30 dB vyšší než DTT, což lze dosáhnout pouze hustší

sítí vysílačů s nižšími výkony.

Objektivní porovnání systémů je obtížné a přes nezá-

vislé testy EBU i organizace bmcoforum (Broadcast Mobile

Convergence) nebylo možno jednoznačně vybrat nejlepší 

systém.

Evropská komisařka Redingová v březnu 2007 deklaro-

vala výraznou podporu standardu DVB-H jako celoevrop-

skému standardu MTV, v červenci 2007 ale EC zmírnila

své stanovisko. Nadále považuje DVB-H za nejvhodnějšího

kandidáta pro MTV v Evropě, bude podporovat dohodu na

společném otevřeném standardu a v polovině roku 2008

zhodnotí nezbytnost a vhodnost prohlásit standard za

povinný v rámci EU.

 Hybridní systém DVB-SH
Hybridní satelitní a terestriální standard DVB-SH

(Satellite Services to Handhelds) je systém určený pro pře-

nos multimediálního obsahu a dat na bázi internetového

protokolu IP pro mobilní telefony nebo PDA (obr. 2). Pro

tento systém harmonizovala v únoru 2007 Evropská komise

30 MHz z pásma S, které jsou k dispozici v celé Evropě.

Na IBC 2007 předváděly společnosti Alcatel-Lucent

a Samsung živé vysílání DVB-SH v pásmu S. Alcatel-Lucent

vyvinul celou síťovou infrastrukturu, Samsung mobilní

přijímač.

Systém DVB-SH je evolučním vývojem systému DVB-H.

Pro 100% pokrytí se využije satelitní vysílání v pásmu S, kde

je pro tyto účely k dispozici celkem 30 MHz (2,17–2,2 GHz).

Zatím se počítá s využitím pásma 15 MHz pro každou zemi,

z něhož se 5 MHz využije pro šíření terestriálními opako-

vači ve standardu DVB-H, zbývajících 10 MHz je určeno

pro národní a lokální přídavné programy. Sousední země

budou využívat pro opakovače různé kmitočty (prostřídání

kanálů 5 MHz).

Standard DVB-SH zajišťuje pokrytí pomocí dvou slo-

žek: satelitní SC (Satellite Component) a zemské CGC

(Complementary Ground Component). Složku SC lze využí-

vat od začátku zavedení služby, složka CGC se bude budo-

vat postupně zejména pro zastavěné a hustě osídlené měst-

ské aglomerace.

Obr. 2  Architektura sítě DVB-SH (zdroj: DVB)
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Specifi kace DVB-SH umožňují využití univerzálních

terminálů pracujících v duálním módu i pro DVB-H. Lze

také využívat již existující služby IPDC (IP Datacasting), gg

jako jsou EPG (Electronic Program Guide), CDP (Content 

Delivery Protocol), ESG (Electronic Service Guide) a SPP

(Service Purchase and Protection).

Zemské opakovače mohou být trojího typu: zemské vysí-

lače pro zastavěné oblasti s obtížným satelitním příjmem,

personální opakovače pro rozšíření pokrytí uvnitř budov 

a konečně mobilní vysílače typicky využívané ve vlacích,

komerční lodní dopravě a jiných prostředcích.

Standard DVB-SH počítá se dvěmi referenčními archi-

tekturami. SH-A používá modulaci OFDM pro satelitní

i terestriální šíření, SH-B využívá pro satelitní šíření sys-

tém TDM (Time Division Multiplex) s jedinou nosnou 

vlnou (stejně jako systém DVB-S2) a pro terestriální šíření

modulaci OFDM. Důvodem pro dvě architektury je způ-

sob provozu výkonových zesilovačů satelitních transpon-

dérů v kvazilineárním nebo v saturačním režimu.

SH-A umožňuje využití stejného subkanálu 5 MHz pro

satelitní vysílání i pro terestriální opakovače v síti SFN,

všechny vysílače musí být přesně synchronizovány.

V systému SH-B jsou použity dva subkanály 5 MHz,

jeden pro satelitní vysílání TDM, druhý pro zemské opa-

kovače OFDM.

Kanálové kódování pro SH-A a SH-B převzalo z DVB-H

transportní tok na bázi IP, zlepšené časové segmentování

(time slicing) pro úsporu výkonu odebíraného z baterií při-gg

jímače, enkapsulátor MPE (Multi-Protocol Encapsulator) 

a přídavné protichybové zabezpečení MPE-FEC. Tyto

bloky jsou doplněny možností rozšířeného protichybového

zabezpečení (Extended MPE-FEC) a speciálním paketem 

k synchronizaci SFN.

V modulátoru OFDM byl přidán mód 1k s možností

využití v pásmu L (1,5 GHz), kde se počítá se šířkou kanálu

1,75 MHz stejnou jako v systému DAB (popř. DMB). Dílčí

nosné mohou být modulovány modulací QPSK, 16QAM

nebo hierarchickou modulací 16QAM.

Modulátor TDM obsahuje oproti DVB-S2 rozšíření

o šířku kanálu 1,75 MHz.

Systém DVB-SH bude komplementární k DVB-H,

počítá se s přijímači pracujícími v duálním módu: DVB-H

v pásmu UHF a DVB-SH v pásmu S. Je možný diverzitní

příjem, minimální vzdálenost antén pro 2,2 GHz je cca

6,5 cm. Při přibližně 256 kbit/s na jeden televizní program

umožní systém podle zvolené robustnosti přenášet desítky 

televizních programů. Počítá se také s kombinovanými při-

jímači DVB-SH a UMTS, společným programovým prů-

vodcem EPG a bezporuchovým přepínáním.

Internetová televize IPTV
Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) 

využívá širokopásmové připojení zákazníka (Broadband)

přes telefonní linku k zobrazení televizních programů na

televizním přijímači.

Je nutno přitom odlišit IPTV od televize po Internetu

(Internet TV), která využívá k šíření televizních programů

Internet, zobrazuje je převážně na počítači a často se nazývá

WebTV. Nejčastěji využívá stahování bitového toku (video

streaming) nebo souborů (fi le) do PC. Popularita WebTV

roste, mnoho televizních, ale i internetových společností

nabízí tyto služby na svých webových stránkách (Google,

You Tube, Skype atd.), kvalita zobrazení je však obecně

nižší a hlavně nezaručená.

Internet, televize IPTV a hlasové služby, přenášené

společně k zákazníkovi po telefonním vedení, tvoří službu

Triple Play. IPTV navíc umožňuje rozšíření služeb pro

zákazníka o interaktivitu, přenos fi lmů na vyžádání VoD,

záznam pořadů na osobním záznamovém zařízení PVR 

(Personal Video Recorder), sledování televize v reálném

čase nebo s přerušením či zpožděním a další možnosti.

Samozřejmým požadavkem je zabezpečení obsahu DRM

(Digital Rights Management). Se zdokonalováním tech-

niky se zvyšuje maximální dosažitelná přenosová rychlost

přenesená krouceným párem vodičů při délce menší než

300 m. Pro techniku ADSL je maximální přenosová rych-

lost do 8 Mbit/s, pro ADSL 2 do 12 Mbit/s, pro ADSL2+

do 24 Mbit/s, pro VDSL do 52 Mbit/s a pro VDSL 2 do

100 Mbit/s.

V západní Evropě je rozvinutý trh s vysokým široko-

pásmovým pokrytím, ve střední a východní Evropě se trh

rychle vyvíjí a představuje významný potenciál pro rozvoj

IPTV. Všechny západoevropské země již zavedly IPTV,

vedoucí země jsou Francie, Španělsko a Itálie.

Úspěšná nabídka IPTV je založena na dostatečném

počtu programů za přijatelnou cenu, na atraktivním obsahu

(aktuální sportovní události, přitažlivé fi lmy), přidané hod-

notě (interaktivita, komunikace apod.) a nabídce šité přímo

na míru zákazníkům.

Systém HDTV 1080i/50 s prokládaným řádkováním

vyžaduje při použití standardu MPEG-4 AVC v součas-

nosti bitovou rychlost kolem 5 Mbit/s, systém 720p/25

s neprokládaným řádkováním kolem 4 Mbit/s, SDTV pod

2 Mbit/s. Postupně se odstraňují problémy prvních imple-

mentací MPEG-4 AVC, kdy kvalita obrazu ani spolehli-

vost nesplnily očekávání a vyskytla se také řada problémů

u set-top boxů.

Velmi nepříjemné jsou výpadky sítě IPTV v průběhu

důležitých událostí. Velké komplikace způsobí ztráta paketu

IP, což způsobí rozpad, zamrznutí nebo jiné znehodno-

cení obrazu. Tolerovatelná četnost ztráty paketu je 10-1 pro

Internet a VoIP, ale jen 10-5 pro IPTV.

 Digitální dividenda
Velmi zajímavá minikonference pořádaná ve spolupráci

s organizací DigiTAG se zabývala problematikou využití

digitální dividendy a s ní souvisejícím ukončením analogo-

vého vysílání ASO (Analogue Switch-Off ) [3].ffff

Digitální dividendou se rozumí spektrum, které zbude

v pásmech VHF (174–230 MHz) a UHF (470–862 MHz)

po převedení současných analogových programů na digi-

tální. Pokud vycházíme z pásma obsazeného analogovou

infrastrukturou jako základu 100 % a odhadneme potřebné

ekvivalentní pásmo k převedení analogových programů

na digitální na 20 % (při použití kódování MPEG-2), bude

digitální dividenda 80 %.
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Na vypínání analogového vysílání má vliv celá řada

faktorů:

•  Podíl terestriálního (analogového) na celém televiz-

ním vysílání. V západní Evropě mají přes 50 % Itálie

(88 %), Řecko (82 %), Španělsko (73 %), Francie

(64 %), Portugalsko (62 %) a Velká Británie (59 %),

naopak nejmenší podíl mají Belgie (2 %), Holandsko

(3 %), Německo (4 %), Švýcarsko (5 %) a Dánsko

(10 %). Pro srovnání má Česká republika (72 %),

Polsko (51 %), Slovensko (48 %), Maďarsko (31 %)

a Bulharsko (28 %).

•  Pokrytí obyvatelstva digitálním vysíláním alespoň

jedním multiplexem: Finsko (99 %), Švédsko (98 %),

Velká Británie (80 %), Španělsko a Francie (85 %),

Itálie a Německo (80 %), Česká republika (38 %).

•  Penetrace digitálního terestriálního vysílání: Velká

Británie (41 %), Španělsko a Francie (19,5 %), Itálie

(19 %), Švédsko (18 %) a Německo (11,5 %). Podle

současných předpokladů se celková penetrace

v západoevropských zemích zvýší z 30 % v roce 2005

na 100 % v průběhu let 2010 až 2012, kdy bude pře-

chod ukončen.

•  Stanovení termínů ASO. Evropská unie doporučila

členským státům ukončení přechodu do začátku

roku 2012. Kmitočtová konference RRC Ženeva

2006 stanovila konec ochrany analogového vysílání

proti interferencím na 17. 6. 2015.

•  Relativní síla odpůrců ukončení analogového vysí-

lání, velký rozsah úkolů, které je nutno při přechodu

vyřešit a náklady na digitální konverzi.

Podmínky úspěchu přechodu na digitální vysílání

zahrnují nutnost zapojit do přípravy všechny aktéry 

na národní úrovni, stanovení jasného plánu přechodu

včetně termínů vypínání v jednotlivých oblastech, efek-

tivní komunikaci s diváky včetně mediálních kampaní

a školení prodavačů set-top boxů a konečně zajištění

dostatečné podpory při nákupu STB (finanční poukázky)

i při financování výstavby digitálních sítí.

Problematikou využití digitální dividendy se zabývá

i Evropský poradní sbor pro televizní vysílání na mobilní

telefony EMBC (European Mobile Broadcasting Council). 

Cílem EMBC je dosáhnout shody mezi různými zástupci

průmyslu na způsobu přidělování spektra a řešení tech-

nických a legislativních problémů souvisejících s mobil-

ním multimediálním vysíláním. Svá stanoviska předkládá

EMBC Evropské komisi a veřejnosti. Zájmy jednotlivých

hráčů na trhu – tvůrců programů, vysílacích společností,

operátorů televizních sítí, operátorů mobilních sítí,

výrobců zařízení a tvůrců softwarových řešení – se liší

a je těžké najít alespoň základní shodu.

Spektrum vhodné pro mobilní vysílání lze stručně

charakterizovat takto:

•  Pásmo VHF (174–230 MHz): šíření lepší než v pásmu

UHF a pásmu L, vhodné pro mobilní televizi, efekti-

vita přijímacích antén ne příliš dobrá.

•  Pásmo UHF (470–862 MHz): nejlepší charakteris-

tiky šíření pro velkoplošné pokrytí, nejvhodnější pro

návrh efektivních malých přijímacích antén.

•  Pásmo L (1452–1492 MHz): šíření horší než VHF

a UHF, malá kapacita.

•  Pásmo L – MSS (1518–1559; 1626,5–1660,5; 1670–

1675 MHz): šíření podobné jako u pásma L, spekt-

rum je dobře harmonizováno v Evropě, některé stá-

vající a navržené nové satelity vhodné pro mobilní

televizi.

•  Pásmo S – UMTS (1980–2020; 2170–2200 MHz),

určeno rozhodnutím EC pro DVB-SH (30 MHz) pro

celou Evropu.

O digitální dividendu je velký zájem mezi operátory 

mobilních telekomunikačních sítí, kteří by rádi využili

část pásma UHF na širokopásmové (broadband) vysí-

lání, vzhledem k tomu, že se zvyšujícími se kmitočty se

zmenšuje maximální přípustná vzdálenost mezi základ-

novými stanicemi, roste jejich počet a podstatně se zvy-

šují náklady na vybudování sítí.

Televizní společnosti ale jednoznačně nadále počítají

s celou digitální dividendou, kterou hodlají využít na

rozšíření programové nabídky SDTV, na televizní vysí-

lání pro mobilní telefony a zejména na HDTV. I když

na počátku devadesátých let se ozývaly hlasy, že pro

digitální vysílání je mnohem snadnější využít satelitní

a kabelovou televizi, je dnes terestriální digitální televize

DTT úspěšná v mnoha evropských zemích a je nutno

si také uvědomit, že bez DTT by žádná digitální divi-

denda nebyla. Přechod DTT na HDTV nebude snadný,

ale z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelný, protože

diváci postupně přejdou na sledování HDTV doplněné

vysíláním pro mobilní telefony. K tomu je zapotřebí co

nejdříve ukončit analogové vysílání, připravit přechod

na standard DVB-T2 včetně kódování MPEG-4 AVC

a začít již nyní plánovat kompletní přechod na vysílání

HDTV.

Tento materiál byl vytvořen za podpory Akademie

věd ČR v rámci projektu „Výzkum interaktivních systémů

využívajících digitální terestriální televizi jako infor-

mační kanál pro občany České republiky“. ID Projektu:

1ET309920505.

Ing. Dušan Líška, CSc.
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Strukturální fondy podporují projekty

informační společnosti v České republice
Strukturální fondy v oblasti informační společnosti plní zprostředkovaně cíle Lisabonské iniciativy – zejména posílení konku-

renceschopnosti Evropské unie vůči okolnímu světu. Pro Českou republiku představují unikátní příležitost realizovat projekty,

na které by se jejím regionům a obcím nedostávalo vlastních fi nančních prostředků. Pro současné rozpočtové období 2007–2013

má ČR přislíbenu částku 26,7 miliardy EUR z unijních zdrojů. V optimálním případě pokrývá příspěvek EU až 85 % nákladů

projektu, zatímco zbytek musí uhradit žadatel. 

Nutnost maximálního čerpání strukturální pomoci

v následujících letech vyplývá ze skutečnosti, že vzhledem

k průběžnému přistupování zemí z bývalého východního

bloku se bude ČR přesouvat do skupiny „středně boha-

tých“ zemí. České regiony tak už nebudou moci podle

dosavadního systému čerpat prostředky v rámci hlavního

cíle konvergence, který je zaměřen na oblasti s ukazatelem

HDP podle parity kupní síly pod úrovní 75 % průměru

EU. Výhodou projektů informační společnosti je, že mají

v současnosti velkou podporu institucí Evropské unie, státu

i regionů.

Zkušenosti z programovacího období 2004–2006
Ve zkráceném programovacím období strukturálních

fondů 2004–2006 byly projekty rozvoje informační společ-

nosti realizovány v rámci několika operačních programů.

Specifi cká role připadla tomuto tématu ve Společném regi-

onálním operačním programu (SROP), konkrétně v opat-

ření 2.2. – Rozvoj informačních a komunikačních techno-

logií v regionech.

Opatření 2.2 se zařadilo mezi ta opatření, která neměla

problém s čerpáním celkové alokace přidělené na období

2004–2006 – tzn. vykazovalo velmi vysokou absorpční

kapacitu. Toto tvrzení dokládá vysoký zájem a poptávka ze

strany způsobilých žadatelů a velké množství kvalitních pro-

jektů, které byly úspěšně zrealizovány a uzavřeny z hlediska

všech požadavků programu. K tématu absorpční kapacity 

se pojí další konkrétní zjištění:

–  nejaktivnějšími žadateli byly obce a jejich sdružení;

–  největší projekty předkládaly kraje (jednalo se napří-

klad o projekty metropolitních sítí);

–  nezanedbatelnou roli při iniciování a přípravě projektu hrály 

soukromé fi rmy z oblasti ICT, které měly zájem dodávat

technické řešení v projektu (tyto fi rmy si ne vždy plně uvě-

domují nutnost dodržování podmínek programů – zejména

pravidla pro veřejnou podporu a veřejné zakázky);

–  indikátory vztahující se k ICT budou několikanásobně

překročeny, problémy se však očekávají s dosažením

cílových hodnot u nově vytvořených pracovních míst

(tab. 1).

Ukazatel Cílová 

hodnota

Předpokláda-

ná hodnota 

(schválené)

Předpokláda-

ná hodnota 

(nasmlouvané)

Předpokláda-

ná hodnota 

(dokončené)

Očekávaný 

stupeň plnění 

(schválené)

Očekávaný 

stupeň plnění 

(nasmlouvané)

Počet vytvořených hrubých pracovních míst 120 128 103 71 106,47 % 85,94 %

Počet občanů, kteří mají díky projektu mož-
nost přístupu k širokopásmovému internetu
v dosahu 2 km od místa bydliště (docházko-
vá vzdálenost)

500 000 3 913 112 3 033 251 1 065 909 782,62 % 606,65 %

Počet uživatelských míst v místech veřejné-
ho přístupu k internetu (PIAP) a/nebo v IKT 
centrech s veřejnosti přístupným internetem

1 000 2 979 2 374 1 049 297,90 % 237,40 %

Zdroj: Měsíční analýza programu SROP, údaje k 31. 12. 2006

Tab. 1   Přehled plnění cílových indikátorů opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Opatření 2.2 lze považovat za „rychloobrátkové“, kdy cel-

ková alokace byla vyčerpána během relativně malého počtu

výzev. Vyznačovalo se rovněž relativně krátkou dobou reali-

zace projektů (méně než jeden rok). Těchto „rychloobrátko-

vých opatření“ lze za určitých okolností využít v případech

problémů s celkovým čerpáním programu – redistribucí

prostředků mezi opatřeními.

Oproti ostatním oblastem podporovaným programem

SROP, kde nedošlo k výraznějším změnám, se oblast

ICT již tradičně vyznačuje velmi rychlým vývojem.

V budoucnu by proto bylo vhodné definovat především

(technické) parametry s dostatečnou mírou nadčaso-

vosti, aby bylo možno lépe vyhodnocovat plnění stano-

vených cílů.

Na základě porovnání situace v jednotlivých krajích lze

defi novat velké rozdíly z hlediska počtu vyhlášených výzev,

počtu předložených žádostí a požadovaného objemu dotací

a také podílu schválených žádostí (tab. 2). Nejvíce projekto-

vých žádostí bylo předloženo v krajích, které už měly předchozí

zkušenost se strukturální pomocí EU (např. v podobě pilot-

ních projektů v rámci přípravy na využívání pomoci EU – pro-

gram Phare v regionech Moravskoslezsko, Severozápad nebo

Střední Morava). Naopak nejnižší počet žádostí byl předložen

v Plzeňském kraji (pouhých devět žádostí). Z pohledu regionu

soudržnosti byl průměr regionu Jihozápad kompenzován záslu-

hou velkého počtu předložených žádostí v Jihočeském kraji.

Z hlediska dostatečného počtu žádostí se ukázalo jako klíčové

cílené informování o pomoci EU, školení a podpora žadatelů.
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Pro Českou republiku se v období 2004–2006 jednalo

o první reálné zkušenosti s fungováním strukturálních

fondů. Přestože již v „předvstupním“ období proběhly 

některé pilotní projekty a přípravné aktivity, celý systém byl

úplně nový a bylo potřeba otestovat vhodnost jeho nasta-

vení a funkčnost. Administrativní struktury prokázaly 

vysokou míru adaptability, problémem je však institucio-

nální a personální nestálost. Opatření SROP 2.2. lze pova-

žovat za vhodně nastavené, efektivní a s vysokou absorpční

kapacitou.

Tab. 2   Počty žádostí k opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech – v jednotlivých stavech podle 

krajů (zjednodušené stavy)

Kraj

Počty žádostí Objem dotace EU (tis. Kč)

Předložené Vyřazené Neschválené Předložené Vyřazené Neschválené

Středočeský kraj 32 0 8 130 611 0 15 927

Jihočeský kraj 40 3 15 105 023 1 152 59 267

Plzeňský kraj 9 0 3 76 332 0 28 970

Ústecký kraj 42 9 14 120 562 30 738 27 559

Karlovarský kraj 15 0 4 50 832 0 7 742

Liberecký kraj 12 1 2 68 436 1 410 45 308

Královéhradecký kraj 20 2 1 56 392 3 308 3 266

Pardubický kraj 11 2 3 41 313 2 637 6 598

Jihomoravský kraj 15 0 9 117 443 0 62 562

Vysočina 18 0 8 75 109 0 25 458

Olomoucký kraj 46 1 17 127 443 1 189 52 270

Zlínský kraj 31 1 14 95 332 836 41 974

Moravskoslezský kraj 55 12 15 346 906 107 470 94 244

Celkem 346 31 113 1 411 734 148 741 471 146

Zdroj: Měsíční analýza programu SROP; údaje k 31. 12. 2006

Problematika výstavby komunitních a metropolitních sítí
Důležitým předpokladem udržení konkurenceschopnosti Evropské unie je efektivní využití možností informač-

ních a komunikačních technologií a služeb, zejména vysokorychlostního internetu. Evropské regiony a města proto 

v minulých letech investovaly značné prostředky do budování příslušné infrastruktury – metropolitních a komunit-

ních sítí. V praxi však veřejná podpora infrastruktury vysokorychlostního internetu vyvolala diskuse o její vhodnosti 

s ohledem na zachování volné soutěže na trhu (viz též CONVERGENCE 3/2007, Posuzování dotací na rozvoj internetu 

v EU). Soukromí operátoři se kriticky staví ke vstupům obcí a krajů na pole komerčního poskytování služeb, i když UU

uznávají potřebu zajištění základních komunikačních služeb pro potřeby vnitřní komunikace městských a krajských 

složek a komunikace úřadů s občany a podnikateli. V podobném duchu se vyslovuje k tématu i Evropská komise, která 

jinak usiluje o maximální rozšíření vysokorychlostního internetu, zejména v odlehlých a venkovských regionech. 

V těchto oblastech, kde soukromí operátoři vzhledem k předpokládané malé návratnosti odmítají investovat do roz-

voje infrastruktury, Komise připouští a podporuje veřejnou intervenci včetně strukturálních fondů. Stanovisko Komise 

k projektu pražské radnice „Bezdrátová Praha“ rovněž potvrdilo ochotu Bruselu akceptovat bezplatné poskytování 

služeb eGovernmentu a základních informací pro turisty, které jsou předmětem první fáze uvedeného projektu. V pří-

padě původně plánované druhé fáze, která předpokládala komerční poskytování služeb, lze důvodně očekávat odpor 

Komise, pokud nebudou naplněny principy technologické neutrality a otevřeného přístupu k síti. Infrastruktura ICT 

je základním předpokladem ke zlepšení produktivity ve veřejné správě i podnikatelské sféře. Nicméně sama o sobě 

není zárukou dosažení těchto cílů, pokud není k dispozici dostatečně atraktivní obsah, který by motivoval občany 

k vytvoření kritické masy uživatelů konkrétních služeb. Modelové příklady poukazují na úspěšné regionální projekty 

v oblastech eGovernment, eHealth nebo eLearning, které zároveň představují vhodný směr pro zacílení veřejné pod-

pory z národních a unijních zdrojů.
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Výhled na programovací období 2007–2013
V současném programovacím období 2007–2013

dochází ke kompletní změně struktury operačních pro-

gramů. Výrazně se zvýšil jejich počet, což je do značné míry 

způsobeno vznikem sedmi samostatných programů pro tzv.

regiony soudržnosti. Oblast informační společnosti prostu-

puje téměř všemi operačními programy, i když na rozdíl

např. od Slovenska nebyl prosazen přes vytrvalou snahu

ministerstva informatiky tematický operační program.

Největší koncentraci strukturální pomoci v tomto ohledu

by měl představovat Integrovaný operační program (IOP).

Jeho první prioritní osa sleduje prakticky všechny aktivity 

související s informační společností.

Integrovaný operační program se zaměřuje na podporu

veřejné správy a veřejných služeb. Jako nejpotřebnější z hle-

diska investičních potřeb se pro Českou republiku v rámci

IOP ukazuje zavedení elektronické správy (eGovernment).

Tento pojem v sobě zahrnuje využívání informačních

a komunikačních technologií a různých informačních

systémů ve veřejné správě s cílem optimalizovat činnost

veřejné správy a nabídnout občanům méně komplikované

a rychlejší služby. K eGovernmentu však patří také dosta-

tečná vybavenost informačními a komunikačními techno-

logiemi a v neposlední řadě schopnost úředníků a příjemců

služeb pracovat s těmito technologiemi.

IOP zmiňuje hlavní překážky, které by mohly ovlivnit

jeho úspěšnou realizaci. Patří mezi ně například chybějící

legislativní úpravy, které pozdržují patřičný rozvoj služeb

poskytovaných on-line, malé povědomí uživatelů o mož-

nostech elektronického podpisu, velké pořizovací náklady 

na ICT, nedostatečně koordinovaný postup při zavádění

ICT ve veřejné správě atd.

Dalším z nedostatků identifi kovaných v rámci IOP je

datová základna: režimy sběru, zpracování a poskytování

informací nejsou zcela propracovány vzhledem k potřebám

řídicích, rozhodovacích a dalších procesů ve veřejné správě.

Problémem je také absence registrů dat, jako je např. registr

obyvatel, hospodářský registr atd., a především jejich sjed-

nocení. Uvedené nedostatky mají společného jmenovatele,

nízké rozšíření vysokorychlostního internetu.

První základní osa IOP má jednoznačný název:

Modernizace veřejné správy. Její dvě oblasti intervence se

mají soustředit na rozvoj informační společnosti (1.1) a na

zavádění ICT v územní veřejné správě (1.2).

Pod oblast intervence 1.1 – Rozvoj informační společ-

nosti se řadí následující aktivity:

–  výstavba datových sítí pro potřeby veřejné správy;

–  standardizace ICT, technického a programového vyba-

vení ve veřejné správě;

–  zvýšení úrovně zabezpečení komunikačních sítí a elek-

tronických služeb;

–  zavádění, rozvoj a propagace služeb informační společ-

nosti (např. eTax, eHealth, eJustice, eCulture, eGovern-

ment atd.);

– vytváření a integrace registrů veřejné správy;

–  vytvoření systému sdílení dat ve veřejné správě a zapo-

jování jednotlivých orgánů veřejné správy;

–  digitalizace vybraných datových zdrojů;

–  využívání „best practices“, podpora znalostních sys-

témů ve veřejné správě;

– využívání GIS.

Pod oblast intervence 1.2 – Zavádění ICT v územní

veřejné správě se řadí následující aktivity:

–  výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služeb

veřejné správy;

–  zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místních

služeb informační společnosti (včetně eGovernment);

–  zvýšení úrovně zabezpečení elektronických sítí

a služeb;

–  zapojování orgánů veřejné správy a veřejných služeb

do systému sdílení dat;

– zřizování kontaktních míst veřejné správy;

– digitalizace vybraných datových zdrojů;

–  vybudování a propojení informačních systémů v oblasti

kultury;

–  zavedení informačního managementu a podpora zna-

lostních systémů v územní veřejné správě;

– používání GIS.

Jak je vidět, intervenční oblasti 1.1 a 1.2 se z velké

části překrývají. Evropská komise požaduje proto jejich

sloučení.

Co se týče cílových indikátorů IOP, mělo by být do konce

programovacího období vytvořeno 11 plně elektronizova-

ných agend a registrů veřejné správy a 60 % orgánů veřejné

správy by mělo být zapojeno do systému sdílení dat. Dále

by mělo být podpořeno 470 projektů určených na rozvoj

ICT a napojení na centrální registry, 100 projektů v oblasti

informační společnosti pro veřejnou správu a 250 projektů

v oblasti zavádění ICT v územní veřejné správě.

Na oblast informační společnosti počítá IOP s 31 %

celkových zdrojů programu. Na první oblast intervence –

Rozvoj informační společnosti – by mělo být vyčleněno

cca 365 milionů EUR, zatímco alokace pro druhou oblast

– Zavádění ICT v územní a veřejné správě – představuje cca

201 milionů EUR.

Program by mělo řídit Ministerstvo vnitra ČR, nicméně

implementační struktura bude ještě upřesněna.

V rámci IOP lze také fi nancovat projekty zaměřené na

zavádění ICT v oblasti zdravotnictví (cca 30 milionů EUR),

v integrovaném záchranném systému (cca 1,5 mil. EUR)

a v cestovním ruchu (cca 10 milionů EUR).

Operační program Lidské zdroje pro zaměstnanost

navazuje v oblasti informační společnosti částečně

na IOP, ale je spíše orientován na vzdělávání v oblasti

ICT. U ostatních operačních programů představují ICT

položku, která se nezaměřuje přímo na rozvoj infor-

mační společnosti, ale na zefektivnění chodu podniku

či dalších veřejných i soukromých služeb. V neposlední

řadě se jedná o programy, které sledují spíše výzkum

v této oblasti.

V době fi nalizace tohoto textu neměly příslušné doku-

menty svou konečnou podobu. Během projednávání IOP

spočívala hlavní kritika Bruselu ve skutečnosti, že IOP má

být určen na podporu regionů soudržnosti, tedy všech regi-

onů kromě hlavního města Prahy. V Praze má však sídlo

většina ústředních orgánů. Česká strana nakonec uspěla
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a získala podle posledních informací pro region hlavního

města 1/14 fi nančních prostředků programu.

Latentním problémem je nedostatečná odborná i formální

připravenost jednotlivých programů. Nedostatky se mohou

ukázat při prvních výzvách programů. Může se jednat napří-

klad o střety mezi implementačním orgánem a Úřadem pro

ochranu hospodářské soutěže o výši podpory. Problematickou

se může ukázat i implementace procesu schvalování projektů

EU. Je veřejným tajemstvím, že některá ministerstva nejsou na

implementaci připravena, případně trpí chronickým odlivem

pracovní síly. Poněkud nešťastně na tok evropských peněz

může působit také vývoj událostí v agentuře CzechInvest, jenž

se v posledních měsících odehrál.

Velká dynamika rozvoje informačních a komunikačních

technologií vyžaduje, aby příslušné výzvy operačních pro-

gramů byly neustále aktualizovány a přizpůsobovány aktu-

álnímu stavu technologického pokroku.

V článku jsou využity poznatky získané v rámci řešení 

projektu „Hlavní překážky rozvoje informační společnosti

v České republice“ (YA632005002).

Jáchym Homola, Luboš Janák, Vladimír Sodomka

Autoři pracují ve společnosti Interel.

in
fo

rm
a

čn
í s

p
o

le
čn

o
st



17
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Základné premisy sa naplno prejavili po spustení

komerčnej prevádzky vo februári 2007. Už dvanásť dní po

zahájení prevádzky zaregistrovala Telefónica O2 Slovakia

prvých 100 000 zákazníkov. V apríli bol prekročený limit 

400 000 zákazníkov. Za menej ako tri mesiace od spus-

tenia komerčnej prevádzky tak najmladší mobilný ope-

rátor získal viac než 8-percentný podiel na trhu. Tím

O2 svojím vstupom na slovenský trh s viac než 103-per-

centnou penetráciou prekonal hneď niekoľko svetových

rekordov.

Koncom mája predstavila Telefónica O2 Slovakia ďalší

produkt – paušály O2 Voľnosť. Je to nový druh paušál-

neho programu, pri ktorom zákazníci nemusia podpiso-

vať žiadne zmluvy, nemusia sa viazať na časové obdobie

a môžu získať dotované telefóny. O2 Voľnosť je program,

ktorý si zákazník prispôsobuje vlastným potrebám, počnúc

výberom volacieho limitu, cez prechádzanie z nižšieho

programu na vyšší alebo naopak, až po možnosť prená-

šať si voľné minúty. Tento moderný a inovatívny koncept

paušálneho programu vychádza z požiadaviek sloven-

ských zákazníkov. Je takpovediac šitý na mieru a umož-

ňuje dokonalú kontrolu nad mesačným účtom. Následne

začiatkom septembra nasledovalo predstavenie asi naj-

očakávanejšieho tohtoročného produktu O2 – paušálov 

O2 Pre mňa. Akciová ponuka volaní za 1 Sk do všetkých

sietí 24 hodín a sedem dní v týždni odštartovala skutočnú

revolúciu v oblasti mobilnej komunikácie na Slovensku.

Táto revolúcia nebola len dôsledkom bezkonkurenčnej

cenovej ponuky, ale aj tým, že zavedenie jednotnej ceny za

minútu hovoru do všetkých sietí v SR defi nitívne odstrá-

nilo bariéry medzi sieťami. Príchod nových paušálov 

O2 Pre mňa bol zvýraznený tým, že každý zákazník dostal

možnosť vybrať si zadarmo svoje nové O2 číslo.

Popri uvádzaní nových produktov sa Telefónica

O2 Slovakia sústredila aj na vybudovanie vlastnej predaj-

nej siete. Hlavnou požiadavkou bola snaha priblížiť sa čo

najviac k zákazníkovi, preto popri sieti vlastných predajní

začala úspešne spolupracovať aj s množstvom subdistribú-

torov. Predplatené karty O2 Narovinu a paušály O2 Voľnosť 

sú dnes k dispozícii nielen v mnohých predajniach zame-

raných na mobilné technológie a elektroniku, ale aj na

čerpacích staniciach a v supermarketoch. O2 ako prvý slo-

venský operátor spustil tiež vlastný internetový eShop, kde

si zákazníci môžu z pohodlia vlastného domova objednať 

ktorýkoľvek z produktov O2 s istotou, že im bude doručený 

zadarmo až domov. Predajné kanály zahŕňajú aj bezplatnú

linku 0800 02 02 02 a rýchlo sa rozširujúcu sieť frenčízo-

vých predajcov.

Za necelý rok Telefónica O2 Slovakia ponúkla sloven-

ským zákazníkom niekoľko prevratných noviniek, ako sú

prehľadné a transparentné produkty, volanie s predplate-

nou kartou za rovnakú cenu do všetkých sietí v SR, paušál

bez písomnej zmluvy a časovej viazanosti, ceny uvádzané

s DPH, bezplatná aktivácia služieb GPRS, CLIP a CLEAR,

bezplatná rezervácia vlastného čísla, volanie s paušálom

za rovnakú cenu do všetkých sietí v SR a tiež automatická

optimalizácia paušálu podľa skutočných potrieb zákazníka

(funkcia Vždy výhodnejšie). Popri tom môžu zákazníci O2

využívať celý balík štandardných služieb, počnúc roamin-

gom a končiac dátovými službami.

Počiatočný stav budovania infraštruktúry a informačných
systémov
Jedným z dôležitých faktorov, o ktorý sa opieralo

rozhodnutie vstúpiť na slovenský trh, bolo zakompo-

novanie synergických efektov spojených s využitím

existujúcej technickej infraštruktúry v rámci skupiny 

Telefónica O2, predovšetkým u materskej spoločnosti

Telefónica O2 Czech Republic. Samotné časovanie vstupu

na trh dané licenciou nemožno hodnotiť ako dostatočné

pre zvyčajnú výstavbu mobilnej siete. Spoločnosť bola

povinná do šiestich mesiacov spustiť služby a do jed-

ného roka od udelenia licencie postaviť 400 základňo-

vých staníc a súčasne zahájiť prevádzku siete 3. generácie

(UMTS). Čiastočne aj kvôli krátkemu času prípravy na

projekt pred samotným udelením licencie nebolo vôbec

jednoduché predstaviť si vybudovanie siete od základov 

na zelenej lúke. Založenie infraštruktúry na podpore zo

strany Telefónica O2 Czech Republic sa preto vo veľ-

kej miere podieľa na úspechu celej prvej fázy úspechu

Telefónica O2 Slovakia na Slovensku.

Už krátko po rozhodnutí slovenských orgánov zveriť 

výstavbu tretej mobilnej siete na Slovensku existovali plány,

ako by zhruba mala vyzerať mobilná sieť a rozbiehala sa prí-

prava projektového plánu na vybudovanie tejto infraštruk-

túry. Bolo však potrebné vyriešiť počiatočné ťažkosti

s výstavbou základných pilierov mobilnej siete. Postavenie

niekoľkých základňových staníc do začiatku februára 2007,

to bola zvládnuteľná úloha. Výstavba sieťových prvkov jadra

siete (ústredňa, databáza zákazníkov, kontroléry základňo-

vých staníc apod.) však až taká jednoduchá nie je. Projektová

príprava, objednanie, výroba u dodávateľa, dodanie, inštalá-

cia, uvedenie do chodu, uskutočnenie prvých komplexných

testov, aby zákazníci išli tzv. do „čistého“, je proces, ktorý nie

je možné urýchliť za tých niekoľko mesiacov, ktoré sme mali

k dispozícii. A práve tu nastúpila podpora z českej strany.

Prvý rok O2 na Slovensku
Už o pár týždňov si pripomenieme prvé výročie Telefónica O2 Slovakia. Pred rokom, 6. decembra 2006, dostali prví zákazníci O2

– tzv. Jednotky – ponuku telefonovať navždy vo vlastnej sieti za 2 koruny. Telefónica O2 Slovakia sa tak stala prvým slovenským

mobilným operátorom, ktorý priniesol jednotnú cenu hovoru vo vlastnej sieti s DPH, počas celého dňa, ktorýkoľvek deň v týždni.

Táto ponuka stelesňovala mnohé z toho, čo ľudia očakávali od vstupu tretieho mobilného operátora na slovenský trh. V prvom

rade to bola dobrá cena za telefonovanie, ktorá by vytvorila tlak na znižovanie cien hovorov. Telefónica O2 Slovakia urobila viac 

než to, keď od prvého momentu dala dôraz aj na transparentnosť cenovej ponuky a začala ako prvý operátor na Slovensku zve-

rejňovať svoje ceny vrátane DPH. Ľudia od nového hráča na trhu právom očakávali aj inovatívnosť pri tvorbe služieb, aby tieto

vychádzali z potrieb zákazníka, nie operátora. Ponuka pre prvých zákazníkov bola ponukou naozaj pre každého a znamenala

prvý krok v snahe o čo najväčšiu dostupnosť služieb.
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Uvoľnenie jedného z niekoľkých už stojacich a funkč-

ných sieťových prvkov z väčšej siete, ktorou disponuje

Telefónica O2 Czech Republic, nie je také zložité, ako by 

sa mohlo zdať. Navyše v prípade plánovanej modernizá-

cie na úrovni HW sa zdalo ako dobrý nápad uvoľniť jednu

ústredňu MSC, jeden HLR apod. a do vybudovania cieľovej

infraštruktúry ju použiť na rozbehnutie siete na Slovensku.

K týmto väčším sieťovým celkom sa pridalo aj množstvo

menších prvkov, ako sú routery a switche, ktoré boli v čes-

kých skladoch pripravené na budúce použitie. Tento mix 

sa doplnil o techniku, ktorú boli dodávatelia schopní dodať 

rýchlo a telekomunikačná sieť bola v priebehu niekoľkých

mesiacov na svete v prevádzkyschopnom stave. Určite sa tu

dá hovoriť o prekonaní viacerých rekordov, ale ani toho sa

naši technici nezľakli.

Niekoľko architektonických častí však nebolo možné

tak jednoducho zapožičať z Českej republiky. Čerstvo

postavená sieť musí byť na každom trhu pripojená

k ostatným telekomunikačným operátorom. V opač-

nom prípade by si zákazníci z jednej siete do druhej

nemohli navzájom telefonovať, posielať SMS, MMS,

apod. Vybudovanie prepájacích bodov je zároveň čin-

nosť, ktorá vyžaduje prípravu jednotlivých lokalít pre

inštaláciu technológie, následné realizovanie inštalácie

apod. Aj tu nám pomohla prítomnosť infraštruktúry 

českej materskej spoločnosti. Ako na úrovni samotnej

konektivity, tak na úrovni smerovania prevádzky medzi

partnermi sa prepojenie realizovalo na základe už exis-

tujúcich prepájacích kapacít medzi českou spoločnosťou

Telefónica O2 Czech Republic a niekoľkými slovenskými

partnermi (napr. T-Mobile, Orange a ďalšími). Cez tieto

prepájacie body sa uskutočnila prvá testovacia prevádzka

a následne vybudovanie priamych prepájacích bodov 

s ostatnými telekomunikačnými partnermi.

Fyzická výstavba napr. samotnej ústredne (alebo vyu-

žitie existujúcej ústredne z Českej republiky) ešte nezna-

mená, že sieť je pripravená na poskytovanie komerčných

služieb. Jednak je potrebné pokryť dostatočné percento

územia (populácie), zároveň je však treba nahrať do

ústredne SW, ktorý bude refl ektovať národné telekomuni-

kačné prostredie. A treba priznať, že hoci si Česi a Slováci

veľmi dobre rozumejú, s telekomunikačnými prvkami to

nie je až také celkom jednoduché. V každej krajine sa jed-

notlivé zákonné požiadavky na prevádzkovanie telekomu-

nikačných sietí líšia a táto odlišnosť výrazne komplikuje

nasadenie zahraničného SW. Ako príklad je možné uviesť 

inak štandardizované signalizačné princípy, odlišné číslo-

vacie schémy, odlišný systém pre smerovanie tiesňových

hovorov, iný set a iné očakávania pri službách poskyto-

vaných v súlade s telekomunikačnou legislatívou apod.

V našom prípade sme v spolupráci s dodávateľom imple-

mentovali všetky nevyhnutné zmeny do jednorazovej

a neopakovateľnej verzie SW. Na tejto verzii boli spustené

telekomunikačné služby k 2. 2. 2007. Je samozrejme vidieť,

že všetky tieto dočasné znaky spustenia siete nás nútili,

aby sme paralelne k zahájenej prevádzke veľmi intenzívne

pracovali na budovaní fi nálnej infraštruktúry tak, aby to

zákazník nikdy nezistil.

  Koncept riešenia fi nálnej sieťovej infraštruktúry a infor-
mačných podporných systémov
Penetrácia slovenského mobilného trhu dosahovala

v polovici roku 2006 cca 103 percent populácie. Preto

bolo treba všetky komponenty a vlastnú topológiu navrh-

núť s maximálnou efektivitou s ohľadom na náklady.

V tejto časti budovania infraštruktúry sa využili naj-

modernejšie technológie, ktoré prinášajú nielen vyššie

výkony a kapacitu, ale aj úspory energií a priestoru. Pri

vlastnom výbere dodávateľov sa využili sily a skúsenosti

celej skupiny Telefónica O2 a podarilo sa vyrokovať pre

spoločnosť Telefónica O2 Slovakia výhodné podmienky.

To je základný predpoklad pre vytvorenie konkurencie-

schopnej ponuky služieb. Zo všetkých vybraných dodá-

vateľov je možné uviesť napr. spoločnosť Nokia (teraz

Nokia Siemens Network) ako dodávateľa GSM a IN sys-

témov, spoločnosť NEC ako dodávateľa PDH rádiových

systémov, spoločnosť Ericsson/Marconi ako dodávateľa

SDH systémov.

Od počiatku projektu sa uvažovalo o využití dohľado-

vého centra NMC, centralizovaných platforiem pre služby 

VAS a ďalších podporných systémov z materskej spoloč-

nosti Telefónica O2 Czech Republic. Pôvodne sa uvažo-

valo aj o umiestnení ústredne MSC v Českej republike, ale

z legislatívnych aj časových dôvodov bolo nakoniec MSC

umiestnené v Bratislave. Od samého začiatku projektu sa

rátalo s architektúrou podľa Rel. 4, ale z už spomenutých

časových dôvodov bola realizácia zahájená na staršom HW

podľa Rel. 99 a na fi nálnu architektúru podľa Rel. 4 sa mig-

rovalo v auguste 2007.

Pri budovaní rádiovej časti siete GSM sa vychádzalo

zo zásady maximálnej efektivity vo všetkých oblastiach,

od spotreby energie a veľkosti zariadení až po kapacitu

systému. Väčšina základňových staníc je navrhnutá v out-

doorovom prevedení. Pre rádiový plán sa využíva tzv. ultra

high site koncept, čo je využitie maximálne vysokých

bodov pre umiestnenie BTS (Base Transceiver Station)

s ohľadom na okolitý reliéf krajiny s cieľom eliminovať 

celkový počet základňových staníc BTS. V praxi sa tento

koncept osvedčil a pri reálnych meraniach v teréne sa

dosah rádiového signálu na hranici handoveru dostáva

až na cca 30 km. Od začiatku projektu sa uvažovalo

o možnosti národného roamingu (NR), ktorý by umožnil

okamžité pokrytie územia Slovenska rádiovým signálom

vybraného NR partnera. Zmluva o národnom roamingu

bola nakoniec podpísaná so spoločnosťou T-Mobile

Slovakia, ktorej rádiovú sieť teraz Telefónica O2 Slovakia

používa.

Chrbticová prenosová sieť je vybudovaná na prenaja-

tej infraštruktúre. Dočasne sa použila SDH technológia

a v septembri prebehla migrácia na WDM technológiu.

Počet chrbticových bodov je navrhnutý s ohľadom na

prevádzkové zaťaženie do štyroch oblastí a do budúc-

nosti sa s ohľadom na skúsenosti z prevádzky počíta s ich

rozšírením.

Základné principiálne usporiadanie a väzby spoločnosti

Telefónica O2 Slovakia z hľadiska umiestnenia komponen-

tov a zodpovedností je naznačené na obr. 1.
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Obr. 1   Základné principiálne usporiadanie a väzby spoločnosti 

Telefónica O2 Slovakia 

 Aktuálny stav a ďalšie plány
Licenčné podmienky pre tretieho slovenského mobil-

ného operátora sú nastavené prísne. Mimo iné defi nujú pod-

mienku dosiahnuť po roku od nadobudnutia právnej moci

udelenej licencie minimálne 400 BTS a pokrytie populácie

na úrovni minimálne 12 %. Z dôvodov vysokých nákladov 

na NR si Telefónica O2 Slovakia kládla za cieľ maximálne

pokryť prevádzku vlastnou rádiovou sieťou. Počet BTS bol

dôležitý predovšetkým z dôvodu splnenia licenčných pod-

mienok. K prvému licenčnému míľniku 7. 9. 2007 mala

Telefónica O2 Slovakia v prevádzke 515 BTS a pokrývala

minimálne 34 % populácie. Kontrolu prevádzky sa podarilo

udržať, a to aj v období nárastu po spustení postpaidových

služieb. Úspešne sa tak naplnili všetky parametre nastavené

na začiatku tohto projektu. Z pohľadu licenčných podmie-

nok teraz nastupuje ďalšia časť projektu nazvaná 800 BTS,

v rámci ktorej sa plánuje spustenie minimálne 820 BTS do

7. 9. 2008.

Z pohľadu budúceho smerovania produktovej ponuky je

už dnes zrejmé, že Telefónica O2 Slovakia plánuje rozširovať 

svoju ponuku v poradí predplatené karty – domáci paušálni

zákazníci – fi remní zákazníci. Z pohľadu technológií ráta

Telefónica O2 Slovakia s postupným zavedením širokopás-

mového internetu na mobilnej platforme. Pri nasadzovaní

technológií chce vychádzať z reálneho záujmu a potrieb

zákazníkov a tomu prispôsobiť nasadzovanie vhodných

technológií.

Tretí mobilný operátor Telefónica O2 Slovakia chce

v tomto roku dosiahnuť minimálne 5-percentný podiel na

slovenskom mobilnom trhu. Rast skupiny Telefónica bol

vždy nad štandardom v mobilnom komunikačnom odvetví.

V tíme spoločnosti Telefónica O2 Slovakia sú na základe

doterajších úspechov presvedčení, že podobný výsledok sa

im podarí dosiahnuť aj na Slovensku.

Martin Škop,

Zdeněk Bílek, 

René Parák
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Právní rámec
Podle § 38 a dalších zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-

kých komunikacích (dále „Zákon“), uložil ČTÚ vybraným

podnikatelům povinnost umožnit osobám s nízkými pří-

jmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně posti-

ženým osobám výběr cen nebo cenových plánů, které se liší

od cenových plánů poskytovaných za normálních obchod-

ních podmínek. Současně – v souladu s dikcí zákona –

nesmí využití zvláštních cen tyto osoby omezovat ve využí-

vání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

poskytovaných jinými podnikateli.

Zatímco okruh zdravotně postižených osob je defi nován

přímo v § 43, odst. (4) Zákona, vymezení osob s nízkými

příjmy a se zvláštními sociálními potřebami bylo prove-

deno až nařízením vlády č. 336/2006 Sb. ze dne 14. června

2006, o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně

dostupných telefonních služeb (dále „Nařízení“). Těmito

osobami jsou podle § 1 Nařízení ti, kteří jsou „příjemcem

dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřeb-

nosti nebo společně posuzovanou osobou pro účely při-

znání dávky sociální péče“.

V § 2 a 3 jsou stanoveny doklady, kterými se poskytova-

telům univerzální služby prokazují oprávněné osoby.

Nařízení dále v § 4 určuje způsob stanovení zvláštních

cen, a to tak, aby ztráta vzniklá poskytovateli a připadající

na osobu a měsíc činila maximálně 200 Kč. Nárok lze samo-

zřejmě aplikovat pouze na jednu slevu a pouze u jednoho

poskytovatele.

Slovo ztráta může být v kontextu Zákona laskavému

čtenáři zjednodušeně přiblíženo jakožto efektivně a účelně

vynaložené náklady, které poskytovateli vznikají právě díky 

tomu, že tuto dílčí službu nabízí. Pak by ovšem mohl být

„příspěvek“ či „sleva“ spotřebiteli služby nižší než 200 Kč

měsíčně, a to pokud by operátoři požadovaným způsobem

doložili, že jim z poskytování služby vznikají i další efek-

tivně a účelně vynaložené náklady, jak ostatně více či méně

úspěšně činí v případě ostatních dílčích služeb. Lze před-

pokládat, že v tomto případě by byli i úspěšní, neboť např.

náklady na vytvoření informačního systému zabezpečují-

cího, aby nikomu nebyla „sleva“ poskytnuta více operátory 

– a současně nedocházelo k porušování ochrany osobních

údajů – nebudou jistě zanedbatelné. Jak tedy regulátor zajis-

til, aby se výše „slevy“ a ztráty rovnaly? Zařazením tohoto

vztahu mezi požadavky vyhlášeného výběrového řízení

z 3. července (body II. 6 e), f).

Výběrové řízení bylo otevřené pro poskytovatele veřejně

dostupných telefonních služeb – tedy jak pro operátory 

v pevné síti, tak mobilní – což může být na první pohled

překvapivé, neboť pojem univerzální služba nebývá spo-

jován se službami v mobilních sítích. Přijetím zákona

č. 310/2006 Sb. však bylo novelizováno ustanovení § 38,

odst. (3) Zákona způsobem, který vedl k zrušení vazeb

mezi dílčími službami připojení a přístupu (ty jsou vztaho-

vány k „pevnému místu“ a nebyly ČTÚ uloženy), ostatními

dílčími službami (§ 38, odst. 2, c)–g) a službou zvláštních

cen. Všichni tři nejvýznamnější operátoři – Telefónica O2

(jak v pevné, tak v mobilní síti), T-Mobile a Vodafone – se

rozhodli výběrového řízení zúčastnit a byli vybráni. Zřejmě

totiž správně vyhodnotili potenciální výhodu spočívající

v možnosti dobře specifi kované skupině nízkopříjmových

zákazníků nabídnout služby, které by si jinak nepořídili – tj.

tzv. služby tarifní.

 Nabídky operátorů
Poskytování „zvláštních cen“ bylo zahájeno k 1. lednu

2007. Pouze společnost T-Mobile využila možnosti odkladu,

a poskytování služby započala 1. února. V průběhu měsíce

května proběhl ve společnosti TESTCOM, v rámci výzkum-

ného záměru „Aplikace metod a prostředků pro rozvoj

komunikační infrastruktury a služeb informační společ-

nosti v ČR“ krátký průzkum nabídek „zvláštních cen“.

Nejprve byly vyhledány příslušné informace – podmínky 

využití a charakteristiky služby – na webových stránkách

operátorů (velmi stručné shrnutí je uvedeno níže), následně

byly případné nejasnosti konzultovány na infolince daného

operátora. Otázky byly formulovány obecně, bez použití

metody „mystery shopping“. V případě, kdy byla poskytnuta

informace evidentně mylná, nelogická, nebo zavádějící, byl

na to operátor infolinky na konci rozhovoru upozorněn.

Všichni operátoři o službě na svých webových stránkách

přehledně informují, přičemž nejrozsáhlejší je jednoznačně

prezentace Telefónica O2, která obsahuje i sekci „často kla-

dených otázek“ (FAQ). Výjimkou z přehlednosti je infor-

mace pro společně posuzované osoby pro účely přiznání

dávky sociální péče. Zjistit, že tyto osoby mají na dávku také

nárok, není pouze na základě průvodního slova operátorů

možné. Nicméně, u společností Telefónica O2 a T-Mobile

je jejich nárok explicitně zmíněn v podmínkách poskyto-

vání služby. Společnost Vodafone okruh oprávněných osob

s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami defi -

nuje pouze odkazem na Nařízení.

Pro spotřebitele může být obtížné orientovat se v mož-

nostech „zvláštních cen“ také díky tomu, že tuto službu

každý z operátorů nabízí pod jiným názvem. Ostatní sledo-

vané charakteristiky jsou shrnuty v tab. 1.

 Doplňkové informace z infolinek operátorů
Protože v případě osob bezmocných (§ 43, odst. (4),

písm. c) každý z operátorů vyžadoval jiné potvrzení, a pro-

tože § 3, písm. c) Nařízení vyžaduje „rozhodnutí o při-

znání zvýšení důchodu pro bezmocnost“, které však bylo

od 1. 1. 2007 nahrazeno „příspěvkem na péči“ (viz zákon

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), telefonáty na info-

linky operátorů zahrnovaly otázku na potřebné dokumenty 

k poskytnutí služby v případě bezmocnosti.

Operátorka Telefónica O2 věděla o výše uvedené změně,

pouze zopakovala drobnou chybu v názvu dokumentu,

která je uvedena i na webových stránkách poskytovatele.

Zvláštní ceny: součást univerzální služby
V rámci univerzální služby mohou již od počátku roku 2007 spotřebitelé s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami

a zdravotně postižení využívat službu tzv. „zvláštních cen a cenových plánů“. Jaký je však reálný dopad těchto služeb a jsou po-

skytovány opravdu potřebným?
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Operátor T-Mobile rovněž poskytl informaci shodující

se s webovými stránkami společnosti. Po upozornění na

nemožnost získat „rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu

pro bezmocnost“ situaci pro jistotu interně konzultoval,

a následně zavolal zpět s informací, že službu není možné

bez tohoto potvrzení poskytnout.

Situace je o to pikantnější, že na ni v rámci veřejné kon-

zultace ČTÚ zástupci T-Mobile upozornili ještě v roce 2006.

Regulátor se k ní však – jak si může pozorný čtenář dohledat

na webových stránkách ČTÚ – ve svém stanovisku v rámci

vypořádání připomínek nevyjádřil.

Vodafone jako jediný na svých webových stránkách

odhalil podstatu problému a uživatelsky jednoznačně uvádí:

„...rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost

(po nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., tedy od 1. ledna

2007, se za rozhodnutí o přiznání důchodu pro bezmocnost

považuje rozhodnutí o příspěvku na péči z důvodu závis-

losti na pomoci jiné fyzické osoby)“. Operátorka tuto infor-

maci potvrdila. Sice to bylo až po velmi dlouhém čekání na

spojení, poté co její kolegyně z obchodního oddělení nej-

prve prozradila, že tuto službu vůbec neposkytují, ale nutno

dodat, že svoji odpověď rychle zlehčila.

Závěry a doporučení
Současný systém „zvláštních cen a cenových plánů“ je

legitimním opatřením sociální politiky státu, které cíleně

zvýhodňuje vybrané skupiny obyvatelstva při využívání

některých služeb elektronických komunikací.

Požadavky regulátora vyplývající ze Zákona zvýhodňují

současné poskytovatele „zvláštních cen“ oproti případným

podnikatelům nově vstupujícím na trh. Nesystémový poža-

davek na rovnost výše „slevy“ a ztráty z poskytování služby 

však toto zvýhodnění do jisté míry koriguje.

Je otázkou, zda stávající systém – ve kterém existují

značná omezení co do využití „zvláštních cen“ s „nejlevněj-

šími“ tarify operátorů a který nelze aplikovat na předpla-

cené služby – odráží záměry vlády o faktické podobě této

podpory, ale především, zda je v plném souladu s článkem 9

Směrnice o univerzální službě. Podle našeho názoru je do

budoucna potřeba vyhodnotit odůvodněnost formulace

§ 38, odst. (3), který na operátory neklade požadavky na to,

s jakými cenovými plány mají být „zvláštní ceny“ nabízeny.

Realitou zůstává, že pro účastníky mobilních operátorů

s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami

s aktivním provozem blížícím se nule není systém „zvlášt-

ních cen“ využitelný.

Nevyjasněnou zůstává otázka faktické možnosti získání

„zvláštních cen“ osobami bezmocnými. Domníváme se,

že se jedná o oblast, kde by měl regulátor urychleně vydat

stanovisko k legalitě postupu jednotlivých operátorů, a to

i s ohledem na to, že se podle informací poskytnutých

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR týká zhruba

190 tisíc osob.

PhDr. Martin Hokeš

Oddělení regulace a strategie elektronických komunikací,

TESTCOM

Operátor Název služby Služba pro

bezmocné

Rozšíření služby 

nad povinnost

Využitelnost s  „nejlevnějším“

tarifem operátora

Telefónica O2 Zvláštní ceny pro osoby s nízkými příjmy, 

se zvláštními sociálními potřebami 

a zdravotně postižené osoby; 

O2 sleva a státní příspěvek pro zdravotně 

postižené

ano pro zdravotně postižené ne

T-Mobile Zvláštní ceny veřejně dostupných 

telefonních služeb (Příspěvek od státu);

Příspěvek od státu

fakticky nelze pro zdravotně postižené ano u aktuálně „nejlevnějšího“, 

obecně je-li tarif 

nad Kč 200/měs.

Vodafone Zvláštní cenový plán, Zvláštní tarif;f

Zvýhodněný tarif

ano ne ne, nicméně „nejlevnější“ tarif 

je za méně než Kč 200/měs.

Vysvětlivky: Modře uvedené názvy služby jsou z obchodních podmínek.

U služby pro bezmocné uvádí Telefónica O2 chybně název potřebného dokumentu, avšak uznává „příspěvek na péči“.

Tab. 1  Shrnutí možností „zvláštních cen“
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tel.: +420 582 307 111, fax: +420 582 331 919

telcom@micos.cz

www.micos.cz

Nový produkt na trhu!

Znáte to. Když si koupíte počítač, připojíte modem, router, switch na tiskárnu a všechny ty ostatní periferie...

Nejen, že vznikne velký chaos kabelů a komponentů pod stolem, ale je to také důvod častých poruch spojení a částečně 

i zdroj nebezpečí, protože vaše nohy na kabely neustále šlapou. 

Proto přichází M-Box – důmyslné a účelné zařízení, které  fl exibilně zajistí všechny kabely a periferie, dříve ležící 

nekontrolovaně pod stolem. M-Box Vám přinese řadu výhod a bude eliminovat bývalá rizika.  Veškeré periferie, kabely 

a zařízení jsou jednoduše přichyceny k zadní mřížce konstrukce, která je řešena tak, že napájecí kabely mohou přicházet 

do boxu ze tří stran.  Systém umožňuje rovněž propojení jednotlivých boxů vedle sebe, což je výhodné zejména 

v případě, že zařízení, které potřebujete do M-Boxu umístit, má větší rozměry, nebo je periferií opravdu hodně.

M-Box – kabely na správném místě.

M-Box. Jedinečné řešení pro kabely a periferie.

MICOS-mbox-inzerat-A4-Tele.indd   1 1.10.2007   14:18:48
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leji rostoucím dodavatelům telekomunikačních zařízení,

představila nejnovější a nejmenší dvourežimovou základno-

vou stanici piko BTS – ZXG10 S8001. Zařízení ZXG10 S8001

představuje vhodnou doplňkovou alternativu pro současnou

síť GERAN zaměřující se na nižší náklady, nízkou spotřebu,

rychlé uvedení do provozu a více služeb. S8001 podporuje

přístup k síti GERAN a WiFi současně. Kromě toho je zalo-

žena na struktuře IP Abis a lze ji napájet ze sítě, lithiové bate-

rie nebo přímo přes Ethernet (POE – Power over Ethernet). 

ZXG10 S8001 lze také použít jako vnitřní bezdrátovou

bránu, která uspokojí požadavky na vnitřní mobilní pokrytí

a komunikaci s vyšší datovou rychlostí. Podporuje všechny 

funkce GERAN BTS včetně funkce EGPRS od MCS1 až po

MCS9 a samozřejmě je zahrnuta také komunikace WiFi.

Obr. 1  Pouzdra ZXG10 S8001

Dvě volitelná pouzdra mají přibližně stejné rozměry 

a jsou zobrazena na obr. 1. Tabulka 1 poskytuje souhrn spe-

cifi kací této nové piko BTS.

Vlastnosti Specifi kace

Kapacita 1 TRX

Rozměry (v × š × h) 190 × 180 × 53 mm

Hmotnost <0,9 kg

Provozní teplota –5 °C až +45 °C

Relativní vlhkost 20 % až 80 %

Citlivost přijímače –100 dBm

Výstupní výkon TX 30–200 mW

Špičková spotřeba energie ≤ 13 W

Napájení přes Ethernet (PoE) (volitelné)

místní napájení ze sítě, lithiová baterie

Požadavky na síťové

napájení

220 V stř. (130–300 V stř.),

110 V stř. (88–132 V stř.)

Typ instalace zavěšení na stěnu 

nebo umístění na stůl

Třída ochrany IP30

MTBF ≥100 000 hodin

Tab. 1  Specifi kace piko BTS – ZXG10 S8001

 Přednosti ZXG10 S8001
Jako součást rodiny základnových stanic ZXG10 nabízí

S8001 vedle některých důležitých funkcí i řadu předností,

mezi než patří:

Bohatá nabídka služeb

•  Hlasová služba v síti s přepínáním okruhů: FR/EFR/HR/

AMR

•  Datová služba v síti s přepínáním okruhů: datová služba

plného rozsahu 9,6 kbps / 4,8 kbps/ 2,4 kb/s

•  Služba GPRS/EGPRS: GPRS (CS-1 až CS-4) a EGPRS

(MCS1 až MCS9)

•  Nekoncesovaný mobilní přístup 

Se zřetelem na víceúčelové požadavky zákazníků je

S8001 nyní připravena i pro služby WiFi. Funkce WiFi je

k dispozici po aktualizaci soft waru.

Zdokonalený backhaul na bázi IP

ZXG10 S8001 poskytuje rozhraní IP Abis. Lze tak rea-

lizovat připojení k různým datovým přístupovým bodům,

včetně routeru a intranetu. Tato funkce přináší výhody 

v nižších nákladech a možnosti fl exibilní výstavby IP-sítí,

což je zárukou co nejúčinnějšího využití přenosových

prostředků.

Bezpečný a pružný subsystém napájení 

ZXG10 S8001 je určena pro vnitřní pokrytí pikobuňky.

Napájení S8001 je tedy speciálně navrženo s mimořád-

ným ohledem na použití v místnostech. Lze ji napájet síťo-

vým napájecím adaptérem, lithiovou baterií a nebo přímo

z Ethernetu (PoE – Power over Ethernet). 

Rychlá a jednoduchá instalace

Díky malým fyzickým rozměrům a malé hmotnosti je

ZXG10 S8001 velmi praktická pro přenášení a instalaci.

Krabičku lze připevnit na stěnu, pověsit nebo umístit na

kancelářský stůl.

Inteligentní vyhledávání frekvence

ZXG10 S8001 dokáže inteligentně automaticky vyhledat

volné frekvence. Díky použití frequency hopping (frek-

venční skoky) zařízení inteligentně vyhledá frekvence

BCCH a funguje i na nejslabší. Tato funkce účinně omezuje

rušení v rámci sítě GERAN.

 Typické použití
ZXG10 S8001 představuje dobré řešení pro pokrytí uvnitř

místností, pokrytí „slepých“ míst, pokrytí hot spot, rozší-

ření datových služeb atd. Díky malým fyzickým rozměrům

a nízké hmotnosti se jednoduše umisťuje, instaluje i vyměňuje.

Typický případ aplikace S8001 je zobrazen na obr. 2, kde čer-

veně vyznačené virtuální spojení představuje použití pro jed-

notlivce a vysoké budovy a zeleně označené virtuální spojení

představuje použití pro rozlehlé podniky a „hi-tec“ areály. 

V poslední době byla piko základnová stanice S8001

fi rmy ZTE prezentována na významné každoroční teleko-

munikační výstavě v Argentině, které se účastnila i řada

operátorů včetně Telefónica Movistar, Personal a dalších.

Nejmenší dvourežimová piko BTS
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Zařízení piko BTS S8001 společnosti ZTE bylo na výstavě

jedním z nejúspěšnějších GSM produktů. Základnová sta-

nice piko BTS byla připojena k řídicímu BSC umístěnému

v šanghajském R&D centru. Připojení S8001 bylo prove-

deno pomocí ethernetového kabelu přes veřejnou IP-síť,

která vede pod Tichým oceánem. Prostřednictvím takto

vytvořeného spoje byl realizován přenos mezinárodního

telefonního hovoru pana He Zhaogang, generálního ředitele

produktů GSM. Kvalita hlasového přenosu byla výborná.

CTO společnosti Telefónica Movistar a CEO společnosti

Personal se na výstavě o S8001 velmi živě zajímali. Očekává

se proto, že S8001 bude hlavní součástí mnoha aplikací

v Latinské Americe.

S8001 je piko základnová stanice z rodiny 8000 BTS.

Obsluhuje pokrytí uvnitř místností a hot spotů a podpo-

ruje přístup GSM/GPRS/EGPRS. Je připravena i pro WiFi.

Základnová stanice připojuje BSC pomocí Ethernetu, čímž

šetří přenosové náklady. Dokáže automaticky vyhledat frek-

vence a zjednodušuje plánování sítě.  

PR

Obr. 2  Typická výstavba sítí ZXG10 S8001
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Stronger 
       together

Inovativní UMTS řešení.
UMTS 3G Mobil & Monitor

ZTE CZECH s.r.o.
NAGANO Park II, 4. patro • U Nákladového nádraží 8 • 130 00  Praha 3
Tel.: +420 246 007 130 • Fax: +420 246 037 000 www.zte.com.cn

Pokud potřebujete více informací, obraťte se prosím na naši kancelář:

S 3G Mobill && MoMonnnin tor
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Nabídka platí do 31. 12. 2007, podmínkou pro získání dárku za 1 Kč je aktivace alespoň jedné nové služby ø Internet ADSL nebo ø TV 
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