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www.cz.o2.com

Volejte 800 02 02 02

Nabídka platí po podepsání smlouvy se závazkem na 2 roky a při aktivaci vybraných tarifů do 31. 3. 2008. 
Volání zdarma se uplatní po vyčerpání volných jednotek v rámci tarifu, přičemž jeho cena je zahrnuta v měsíčním paušálu. Více informací na www.cz.o2.com

Volejte zdarma den co den
Stejné výhody pro nové i stávající zákazníky

Můžete být náš dlouholetý zákazník. Můžete být i úplný nováček, který k nám přechází se 
svým číslem či z předplacené O2  karty. V každém případě od nás získáte bezplatné volání z mobilu 

na všechna mobilní čísla v síti O2 a pevné linky až na 1 rok. 

OTW_8C1003-02_Mag A4.indd   1 6.3.2008   14:58:49
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oPřestože se toto vydání časopisu Telekomunikace dostává k vám až nyní, je to

první číslo v tomto roce. Proto bych rád, i když s opožděním, popřál všem hodně

úspěchů a i příjemných překvapení v tomto roce. Jaká překvapení nás mohou letos

čekat v této oblasti? Na začátku roku to vždy vypadá, že vývoj bude pokračovat svým

tempem a žádné velké změny nenastanou. Průběh roku ale většinou potvrdí opak.

Slyšel jsem již mnoho odhadů, které říkaly, že počet mobilních telefonů (resp. SIM

karet) v České republice již dosáhl svého stropu a další zvyšování počtu zákazníků

jednotlivých operátorů již bude převážně přesunem zákazníků od jednoho ope-

rátora ke druhému. Některé čerstvě zveřejněné výsledky za loňský rok však tento

odhad nepotvrzují. Obdobně je tomu i u širokopásmového připojení. Není to tak 

dávno, co vytáčené připojení bylo téměř jediným způsobem jak se připojit k inter-

netu a služby, které v parametrech měly magické slovo Megabit, byly dostupné pouze

pro podnikatelské subjekty, které byly schopny platit vysoké poplatky. S nástupem

nových technologií se staly tyto služby běžně dostupné a diskuze se nyní obrací ke

zcela jiným parametrům: které připojení a jaká rychlost je dostačující pro uspokojení

běžných potřeb domácností a kolik domácností bude mít v letošním roce širokopás-

mové připojení k internetu. Je však zcela evidentní, že se blížíme k hranici fyzických

parametrů některých používaných technologií, a proto nastane přechod k jiným.

Ani to ale nebude pro zasvěcené překvapení, tento vývoj je vidět i v jiných zemích

světa a rychlost změny je daná obvykle konkrétní situací na trhu. Překvapením tedy 

asi pro nás zůstane vývoj u nových modelů koncových zařízení pro pevné i mobilní sítě. Nepřipravili jsme jim žádné jednodu-

ché prostředí, provozujeme dnes mnoho technologií v sítích, které na první pohled vypadají neslučitelné a u kterých se nikdy 

nepředpokládalo, že by s jedním koncovým přístrojem bylo možné komunikovat se všemi. V posledním období se ale vývoj

koncových zařízení rozdělil do několika směrů a začíná se dařit těm výrobcům, kteří vsadili na integraci a kombinaci různých

standardů. První zkušenosti s iPhone v zahraničí potvrzují mnohonásobné zvýšení datového provozu uživatelů při využití

všech typů připojení k síti. Integrovat nebo kompletně zavádět konvergované technologie je práce náročnější nejenom na čas,

ale i na investice. Zdá se, že tato cesta je správná a vede k zlepšení uživatelského komfortu. Obecně však bohužel platí, že čím

je služba a její ovládání pro zákazníka jednodušší a komfortnější, tím je vše, co ji podporuje, daleko složitější a náročnější na

výkon i komplexitu řešení. To je ale další oblast, kde očekávám v tomto roce příjemná překvapení.

Přeji všem, aby o příjemná překvapení nebyla nouze. 

Petr Slováček

2. místopředseda představenstva, viceprezident pro provoz

Telefónica O2 Czech Republic



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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y  Grisoft se přejmenoval na AVG Technologies
AVG se postupně stala jednou z nejznámějších značek 

bezpečnostního soft waru na světě. Jeho výrobce, Grisoft ,

se od roku 1991 změnil z regionální české společnosti na

mezinárodní podnik s obchodním zastoupením v řadě

zemí. Rozvoj fi rmy umožnila nejen kvalita antivirového

systému AVG, postupně rozšířeného o další bezpečnostní

funkce, ale také přízeň investorů, jako jsou Enterprise

Investors, Benson Oak a Intel Capital. Produkty se značkou

AVG dnes pracují na přibližně pěti procentech počítačů ve

světě, a chrání tak více než 66 milionů pracovních stanic.

Podle průzkumů veřejného mínění se značka AVG stala

v USA třetí neznámější v oblasti počítačové bezpečnosti

a respondenti jí přisuzují vysokou technickou vyspělost.

Soft ware AVG patří podle renomovaného zpravodajského

serveru CNet mezi dvacítku nejčastěji stahovaných pro-

gramů všech dob a jeho bezplatná verze AVG Anti-Virus

Free Edition překročila již několikrát hranici 1 000 000 sta-

žení za jeden týden na prestižním serveru Download.com.

Především z důvodu celosvětového posílení povědomí

o značce AVG se společnost Grisoft  rozhodla změnit svůj

název na AVG Technologies. Jednotná identita značky 

a fi rmy má výrazně zvýšit efekt marketingových aktivit

a další komunikace. Přejmenování se týká všech dceřiných

společností – konkrétně v České republice se název Grisoft ,

s.r.o. mění na AVG Technologies CZ, s.r.o. Ostatní kon-

taktní i obchodní údaje zůstávají beze změny, stejně jako

dosavadní ochranné známky Grisoft .

Podle schváleného postupu má nyní mateřská společnost

se sídlem v Nizozemsku název AVG Technologies, N.V., dále

Grisoft , Inc. se sídlem v USA se mění na AVG Technologies

USA, Inc., stejně tak Grisoft , Ltd. se sídlem na Kypru se

nyní jmenuje AVG Technologies CY, Ltd. a konečně AVG

Technologies, Ltd. se sídlem ve Velké Británii získala název 

AVG Technologies UK, Ltd.

Společnost rovněž získala k výhradnímu používání

doménu avg.com, což by mělo pomoci hladkému přechodu

na jednotnou prezentaci produktů a fi rmy.

 O2 nabízí volání zdarma
Pro zákazníky mobilních hlasových služeb připravila

společnost Telefónica O2 Czech Republic nabídku bez-

platného volání na všechna mobilní čísla v síti O2 a pevné

linky. Volání zdarma na 4 až 18 měsíců mohou za stej-

ných podmínek získat jak noví, tak stávající zákazníci

při podpisu smlouvy na dva roky. Speciální varianta této

nabídky je připravena rovněž pro drobné podnikatele

a živnostníky.

Doba, po kterou mohou „paušální“ zákazníci uskuteč-

ňovat volání včetně videohovorů zdarma, závisí na využí-

vaném tarifu. Nabídku je možné získat ve spojení se všemi

standardními tarify i tarify Simple. Pro nejnižší paušály od

O2 SMS po O2 Silver jsou volání bezplatná čtyři měsíce,

pro vyšší tarify od O2 Gold po O2 Diamant pak jeden rok.

Stejnou nabídku získají i zákazníci, kteří se rozhodnou

přejít na paušální tarif z předplacených služeb O2 nebo

od jiného operátora. Nabídku je také možné kombinovat

s pořízením nového telefonu za zvýhodněné ceny od 1 Kč

včetně DPH, nebo s tarify Max. Smlouvu na dva roky je

nutné uzavřít do 31. března 2008.

Pokud jde o zákazníky z řad drobných podnikatelů a živ-

nostníků, pro ty stávající platí stejné podmínky jako pro

zákazníky „paušální“, ti noví však mohou využít uvedenou

nabídku po delší období – 6 resp. 18 měsíců.

 Firewall Barracuda s novými funkcemi
Služby pro okamžitou výměnu zpráv, tzv. Instant

Messaging (IM), mohou být velmi užitečným nástrojem,

ale stejně jako elektronická pošta představují pro řadu

fi rem a nejrůznějších organizací vážná bezpečnostní rizika.

Společnost Barracuda Networks proto uvedla na trh zaří-

zení Barracuda IM Firewall, s jehož pomocí lze mít i tento

typ komunikace pod kontrolou.

Barracuda IM Firewall je určen pro správu a zabezpe-

čení veškeré komunikace typu Instant Messaging, a to jak 

v rámci vnitřní sítě, tak i ve veřejných sítích služeb IM,

jako jsou MSN, AOL, Yahoo! nebo ICQ. Nabízí prostředky 

nezbytné pro zabezpečení, monitorování a správu veškeré

„messagingové“ komunikace ve fi rmě a zároveň funguje

jako IM server pro výměnu zpráv včetně jejich zabezpečení

prostřednictvím 256bitového šifrování.

Důležitou funkcí IM fi rewallu je zachytávání a zazname-

návání veškerého provozu. Díky zabudovaným monitoro-

vacím nástrojům je následně možné např. vyhodnocovat

jak často a jak dlouho jednotliví zaměstnanci IM používají.

Zařízení dokáže monitorovat a archivovat také veškerou

komunikaci směřující do veřejných IM sítí. 

Na počátku roku byly funkční možnosti Barracuda IM

Firewall dále rozšířeny o možnosti exportu zachycených

zpráv do nástrojů určených pro jejich centrální archivaci,

např. využitím systému Barracuda Message Archiver, který 

slouží jako výkonný a spolehlivý nástroj pro archivaci

zpráv s bohatými možnostmi jejich třídění a vyhledávání.

Archivační systém funguje nezávisle na soft warových plat-

formách pro komunikaci samotnou. Barracuda tak reaguje

na sílící potřebu fi rem držet krok se stále rostoucím obje-

mem e-mailových a messagingových zpráv, které v mnoha

případech slouží jako hlavní způsob komunikace. 

Archivaci veškerých zpráv rozhodně není možno podce-

ňovat, neboť bezpečnost IT systémů nezahrnuje pouze spam

či přenos škodlivých kódů. Také komunikace prostřednic-

tvím elektronické pošty nebo instant messagingu musí

odpovídat platným zákonům, etickým normám a interním

předpisům dané organizace. V neposlední řadě zde samo-

zřejmě zůstává i obecná možnost snadno a rychle vyhledat

jakoukoli odeslanou či přijatou zprávu, tak aby některé

cenné informace nemizely v nenávratnu. Schopnost udržet

elektronickou komunikaci pod kontrolou je proto jedním

z klíčových požadavků na bezpečnost IT systémů.

 Ekologické iniciativy v IT a Sun UltraSPARC T2 
Společnost Sun Microsystems představila svoji nej-

modernější technologii serverových procesorů. Kromě

„úsporné“ architektury UltraSPARC T2 se hodně hovoří

také o ekologických iniciativách v oblasti informačních

technologií, kde se Sun velmi aktivně angažuje. Rostoucí
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národní programy ochrany klimatu se dotknou nás všech

– bez ohledu na to, zda globálnímu oteplování věříme, či

ne. Za hlavní problém současného průmyslu včetně oblasti

IT se považuje přílišné zaměření na výkon, aniž by se spo-

lečnosti současně více zajímaly o spotřebu, řešení odpadů

a další ekologické problémy.

Sun Microsystems se ekologicky orientovaným akti-

vitám věnuje řadu let a tato oblast není pro jeho vývojáře

ničím novým. Výsledkem jejich práce je právě technologie

UltraSPARC T2, která přináší obrovské úspory při kom-

binaci extrémního výkonu se šetrností provozu. Servery,

využívající této architektury, splňují nejpřísnější požadavky 

uživatelů na poměr cena/výkon i s ohledem na ekologickou

šetrnost, o čemž svědčí velmi zajímavé hodnoty koefi cientu

SWaP (Performance / (Space × Watts), tj. výkon dělený sou-

činem prostoru a spotřeby). 

Vývojáři Sunu v minulých letech kompletně přepra-

covali zásady návrhu datových center právě s ohledem na

ekologii. V této oblasti totiž vyznávají zásadu, že je třeba na

problému zejména pracovat a ne o něm jen mluvit. Pokud

mají být ekologické iniciativy úspěšné, musí vycházet od

každého z nás, ať již jednotlivce či společnosti. Jako příklad

uveďme interní konsolidaci hardwaru v evropské centrále

Sunu – využitím nejmodernějších technologií se v novém

datacentru o 70 % snížily náklady na prostor, výkon a chla-

zení, o 72 % kleslo energetické zatížení, počet serverů se sní-

žil o 20 % a prostor pro jejich umístění dokonce o 89 %. 

Odpovědí na rostoucí požadavky a omezené zdroje

může být „virtualizace“. Na virtualizaci nemusíme nahlížet

pouze z hlediska ekologické iniciativy; širším pohledem lze

odhalit celou řadu dalších úspor V této souvislosti je možné

zmínit např. nasazení předchozí generace vysoce úsporných

serverů s procesory řady T1 v roce 2005.

Nové procesory UltraSPARC T1 a T2 stále více oceňují

i zákazníci z České republiky. Požadují více výkonu, větší

hustotu a celkově vysokou efektivitu nasazení i správy 

těchto zařízení. I díky nemalým částkám vynakládaným

na výzkum a vývoj (ročně okolo 2 miliard dolarů) se Sunu

daří tyto zákaznické požadavky plnit. Sun přitom garan-

tuje plnou kompatibilitu, která není u všech dodavatelů

pravidlem.

Sun Microsystems se drží se jedinečné vize „Th e Network 

Is the Computer“ a prostřednictvím sdílených inovací,

komunitního vývoje a vedoucí pozice v oblasti open source

prosazuje spolupráci při vývoji moderních technologií.

Jedná se například také o komunitní projekt OpenSolaris,

který má řadu příznivců i v České republice. 

 SAP zaznamenal výrazný růst tržeb
Rok 2007 byl dalším úspěšným rokem známého dodava-

tele aplikačního soft waru, společnosti SAP. Ve všech regio-

nech fi rma dosáhla dvojciferného růstu.

Příjmy z prodeje soft waru SAP v minulém roce dosáhly 

3,41 miliardy eur (2006: 3,0 miliardy eur), což při kon-

stantním měnovém kurzu znamená meziroční růst o 18 %.

Příjmy z prodeje soft warových služeb byly 7,43 miliardy eur

(2006: 6,6 miliardy eur), tzn. meziroční růst o 17 %. Celkové

příjmy společnosti v roce 2007 činily 10,25 miliardy eur

(2006: 9,39 miliardy eur) a vzrostly tak o 13 %.

Společnost SAP zároveň zaznamenala zvýšení tržního

podílu mezi dodavateli podnikového aplikačního soft waru,

a to již v osmém čtvrtletí za sebou. Současný tržní podíl

SAP je 28,4 %. 

Poslední čtvrtletí roku 2007 fi rma uzavřela významné

kontrakty například s U.S. Navy, Ministerstvem fi nancí

na Novém Zélandě a s policejní službou města Londýna

(Scotland Yard).

V České republice společnost SAP loni posílila svoji

pozici zejména v oblasti veřejné správy. K zákazníkům

SAP ČR se přidalo například město Brno, dále městská

část Praha 1 a také nemocnice v Mostě, Děčíně, Teplicích

a Chomutově.

 Řízené služby Telefónica O2 – ICT řešení pro každého
Špičkové technologie, které donedávna byly z důvodu

vysokých nákladů dostupné spíše velkým fi remním zákaz-

níkům, mohou díky nové koncepci přístupu k informač-

ním a komunikačním technologiím (ICT) a rozšiřující se

nabídce tzv. řízených služeb (Managed Services) využívat

i menší společnosti a podnikatelé. Řízené služby zahrnují

skupinu služeb, které pokrývají celou oblast ICT včetně

počítačových sítí, počítačů, hlasových služeb, bezpečnosti,

hostingu a dalších.

Využití řízených služeb zákazníkovi umožňuje pružně

reagovat na požadavky trhu bez ohledu na případná ome-

zení způsobená limity jeho vlastní infrastruktury. Zároveň

mu přináší komfort v tom, že se nemusí starat o otázky 

technického zabezpečení, správy, rozšiřovaní nebo inovace

technologie, protože veškeré související činnosti jsou reali-

zovány a garantovány provozovatelem řízených služeb, spo-

lečností Telefónica O2. Služby jsou poskytovány na vysoké

profesionální úrovni s využitím nejmodernějších technolo-

gií a s garantovaným servisním zajištěním.

Podle Zdeňka Kaplana, výkonného ředitele pro rozvoj

fi remních služeb a řešení společnosti Telefónica O2, který 

„manažované“ služby na setkání s novináři v moderním

hostingovém centru Nagano představoval, stále více jednot-

livců a fi rem, malých i těch opravdu velkých, si dnes uvě-

domuje význam skutečně efektivního využívání veškerých

zdrojů potřebných k úspěšnému podnikání. Přitom zde

nehovoříme jen o alokaci zdrojů materiálních, ale v nepo-

slední řadě také lidských. Právě proto Telefónica O2 při-

chází na trh s koncepcí řízených služeb, které zákazníkovi

„uvolňují ruce, zvyšují jeho fl exibilitu a především maxima-

lizují výkonnost jeho IT činností.“

Řízené služby se dělí do tří skupin, a to na služby v oblasti

komunikace, IT bezpečnosti a IT infrastruktury.

Platforma služeb O2 Managed Services je komplexním

ICT řešením pokrývajícím všechny potřeby současného

uživatele. Při vytváření její koncepce byl kladen velký důraz

nejen na nejmodernější technologie a procesy, ale také na

možnosti přizpůsobení služeb podle požadavků jednot-

livých uživatelů. Zákazník v tomto případě kupuje pouze

takové služby, které skutečně potřebuje, a platí jen za to, co

opravdu využívá. Rozsah i parametry je možné operativně
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y přizpůsobovat podle aktuálních potřeb, a není tedy nutné

dlouhodobě plánovat rezervy pro provoz. Díky značné fl e-

xibilitě řízených služeb lze snadno reagovat na nestandardní

požadavky, jejichž řešení vlastními silami by znamenalo

velkou jednorázovou investici. Celá platforma je vytvořena

tak, aby usnadnila život všem zájemcům o moderní ICT

řešení a pomohla jim efektivněji využívat své zdroje. 

Řízené služby jsou na trh uváděny postupně. Jako první

Telefónica O2 nabízí řízené hostingové služby, tzv. Managed

Hosting Services. Jedná se o služby, které poskytují proná-

jem defi nované kapacity nebo výkonu technologií na určité

období za daný měsíční poplatek. Tyto služby jsou posky-

továny na principu „on-demand/pay-per-use“ – zákazník 

platí jen za to, co skutečně využije. Řízený hosting je určen

zákazníkům, kteří například:

–  hledají místo pro umístění vlastních technologií v hostin-

govém centru;

–  potřebují zajistit bezpečné zálohování systému nebo ulo-

žení velkého objemu dat na zabezpečený sdílený prostor;

–  přemisťují své systémy;

–  potřebují krátkodobě navýšit diskovou kapacitu nebo

výpočetní výkon (účetní uzávěrky, sezónní prodej, testo-

vání apod.);

–  mají problémy s kapacitou či výkonem vlastního systému;

–  otevírají nové pobočky nebo fúzují a potřebují zajistit

konsolidaci systémů a rychle a bezpečně zpřístupnit data.

K hlavním výhodám využití řízených služeb patří fl exibi-

lita, cena a garance kvality a dostupnosti. Díky fl exibilitě říze-

ných služeb může zákazník rychle reagovat na potřeby trhu,

investovat do nových obchodních příležitostí, inovovat stáva-

jící i zavádět zcela nové služby, snadné je i navyšování nebo

snižování využívaného objemu služeb, např. podle sezónních

výkyvů v potřebě kapacity a výkonu. Pokud jde o cenu, zákaz-

ník platí pouze za to, co skutečně využívá, celkově se sníží

náklady na IT a podstatně se zjednoduší plánování investic

a provozních nákladů IT. Využitím řízených služeb se zákaz-

ník nemusí starat o personální zabezpečení provozu a správy 

služeb, přičemž je garantována jejich kvalita a dostupnost na

základě dohody o úrovni služeb, tzv. SLA.

Balíček řízených služeb Telefónica O2:

–  Managed Server Hosting poskytuje serverový výpo-

četní výkon v požadované kvalitě na defi nované období.

Zahrnuje administraci systému do úrovně operačního

systému včetně plánování a implementace požadavků na

změny.

–  Managed Data Storage nabízí určitý diskový prostor na

určité období. Zákazníkovi umožňuje uložení stovek až

tisíců GB dat na disková pole, která jsou rychle dostupná

a za zajímavou cenu (měsíčně cca 22 Kč/GB).

–  Managed Backup & Restore zajišťuje zálohování dat na

záložní médium pro případ ztráty dat na primárním

úložišti a jejich případnou obnovu. Poskytuje přísluš-

nou kapacitu zálohovacího hardwaru a soft waru včetně

administrace.

Také nabídka v ostatních oblastech řízených služeb má

být obdobně rozsáhlá. Ke jejich spuštění dojde v první

polovině roku 2008 s tím, že nové služby budou postupně

zařazovány podle poptávky na trhu.

 Pobočka Trend Micro v České republice
Trend Micro, jedna z předních společností na trhu síťo-

vého antivirového soft waru a hardwaru a soft waru pro

zabezpečení internetového obsahu a souvisejících služeb,

otevřela v Praze pobočku pro Českou republiku a Slovensko.

Záměrem fi rmy je decentralizovat řízení v centrální

a východní Evropě a přenést je z Mnichova do jednotlivých

zemí regionu s cílem lépe uspokojovat potřeby zákazníků

v dané lokalitě. 

Globální strategií Trend Micro je posunout činnost od

vývoje a prodeje bezpečnostních produktů a řešení k posky-

tování služeb. Společnost se transformuje z produktově

orientovaného výrobce a prodejce na poskytovatele kom-

plexních bezpečnostních služeb s ohledem na specifi cké

požadavky zákazníků.

Společnost Trend Micro působí na českém a slovenském

trhu dlouhodobě prostřednictvím autorizovaných distri-

butorů a prodejních partnerů. Pražská pobočka bude tento

model i nadále rozvíjet a podporovat. Jejím prioritním úko-

lem je také přímá podpora klíčových zákazníků, předpro-

dejní podpora, konzultace v oblasti počítačové bezpečnosti,

vzdělávání a školení partnerů i bezpečnostních odborníků.

Trend Micro se bude i nadále orientovat zejména na velké

podnikové zákazníky. Nicméně zaměří se rovněž na segment

středních a malých fi rem, kterým chce nabízet plnohodnotná

řešení a služby, jaké nabízí velkým zákazníkům, a také na

poskytovatele hostovaných a outsorcovaných služeb.

Podle „country managera“ Josefa Holuba, dalším důle-

žitým úkolem pražské pobočky bude rozvíjet partnerský 

program Affi  nity, který zjednodušuje zapojení nových

partnerů, zlepšuje podmínky pro společný rozvoj obchodu

a zároveň usnadňuje čerpání zdrojů a výhod stávajícím

autorizovaným partnerům. Affi  nity poskytuje kromě lukra-

tivních marží také podpůrné nástroje jak pro zviditelnění

prodejce na trhu, tak pro zajištění jeho vysoké technologické

úrovně. Pomáhá partnerovi generovat nové obchodní příle-

žitosti a získat potenciálního zákazníka – v podstatě pro-

vádí obchodníka celým procesem od vypracování mnohdy 

složité nabídky, přes poskytnutí demo-zařízení a kompe-

tentního spolupracovníka, který pomůže řešení předvést, až

po zajištění následné podpory.

Nová pobočka Trend Micro pro Českou republiku

a Slovensko sídlí v Business Centru Burzovního paláce

v Praze. Autorizovanými distributory pro Českou republiku

jsou společnosti DNS a RRC-CZ; na Slovensku je to společ-

nost DNS.

 ČD-Telematika nasazuje řešení Ixtent
Společnost ČD-Telematika, poskytovatel telekomunikač-

ních a informačních služeb, zvolila pro zpracování doda-

vatelských faktur v logistickém modulu systému SAP R/3

řešení společnosti Ixtent, která patří k předním specialistům

na technologie správy podnikových dat ERP (Enterprise

Content Management) na českém a slovenském trhu. 

Zákaznické řešení Ixtent nejlépe naplnilo specifi cké

požadavky ČD-Telematika. Jeho implementace umožňuje

propojení pracovišť logistiky a fi nancí prostřednictvím

elektronického schvalovacího procesu. Příchozí daňový 
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ydoklad postupuje organizací v digitalizované podobě

k oprávněnému schvalovateli, který je průběžně informo-

ván o aktuálním stavu upozorněními do e-mailového kli-

enta. Schvalovatel má současně možnost sledovat historii

procesu, volit priority a určit svoji zastupitelnost. 

Součástí dodávky je bezpečná archivace všech účetních

a s nimi souvisejících dokladů v elektronické podobě. Na

archivované doklady je možné znovu nahlížet přímo v pro-

středí systému SAP R/3. Likvidace faktur se tak stává plynu-

lým a kontrolovatelným procesem, který odpovídá jak poža-

davkům fi nančního auditu, tak tlaku trhu. Implementace

řešení od zpracování konceptu po nasazení do pilotního

provozu trvala dva měsíce.

 Počítačová gramotnost 
Počítačová škola Gopas si koncem minulého roku nechala

vypracovat průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramot-

nost. Dotazováno bylo 1000 respondentů představujících

reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR. Výzkum

zpracovala agentura IBRS s cílem zjistit více informací

o důvodech účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře

spokojenosti lidí se svými znalostmi z oblasti informačních

technologií. K zajímavým skutečnostem vyplývajícím z uve-

deného šetření patří například následující zjištění.

Třetina dotázaných již někdy absolvovala počítačový 

kurz. Téměř polovina ekonomicky aktivních lidí je na svém

pracovišti spokojena se vzděláváním v oblasti informačních

technologií. Dvacet procent lidí si myslí, že umí ovládat

počítač lépe než jejich kolegové na pracovišti, třetina je na

tom asi tak stejně a pouze 13 % dotázaných si nevěří a soudí,

že PC ovládají hůře než kolegové.

Více než polovina lidí, kteří při práci používají počítač,

má zájem o další počítačové vzdělávání (55 %). Nejčastěji

se jedná o zdokonalování v používání tzv. kancelářského

balíku programů. Zajímavé je, že celá pětina lidí, kteří PC

aktivně nepoužívají, by ráda absolvovala počítačový kurz

také. Pouze třetina ekonomicky aktivních obyvatel nepou-

žívá denně ke své práci počítač. 

Velká část respondentů, kteří jsou spokojeni se vzdělá-

váním v oblasti IT, si také myslí, že je na tom v práci s PC

lépe nebo stejně jako kolegové. Respondenti, kteří absolvo-

vali nějaký počítačový kurz, mají častěji pocit, že umí pra-

covat s počítačem lépe než ostatní kolegové na pracovišti.

Mezi respondenty, kteří žádný kurz neabsolvovali, je polo-

vina těch, kteří tuto skutečnost nedokáží posoudit. Zájem

o počítačové kurzy je větší u respondentů, kteří již nějaký 

kurz absolvovali.

 Ochrana koncových bodů Check Point
S rostoucími hrozbami nerůznějších druhů škodlivého

soft waru, roste také poptávka fi rem po kvalitním zabezpe-

čení koncových bodů sítě s možností jednoduchého a efek-

tivního vynucování bezpečnostní politiky.

Check Point Soft ware Technologies, společnost půso-

bící v oblasti zabezpečení internetu, představila řešení pro

komplexní ochranu koncových bodů nazvané Endpoint

Security – jedná se o soft warový systém, který v sobě kom-

binuje fi rewall, řízení přístupu k síti (NAC), kontrolu apli-

kací, antivirus, anti-spyware, zabezpečení dat a chráněný 

vzdálený přístup. Díky využití jediného centrálně řízeného

soft warového agenta, jediné administrační konzole a prin-

cipu centrální instalace i aktualizace může systém znatelně

snížit náklady fi rem na zabezpečení IT. Implementací jed-

notného bezpečnostního řešení získají celkovou ochranu

všech koncových bodů připojených do sítě – stolních počí-

tačů, notebooků apod.

Řešení Endpoint Security vzniklo spojením několika

kvalitních technologií – zahrnuje špičkový podnikový fi re-

wall; anti-malware založený na bázi řešení ZoneAlarm;

zabezpečení dat technologií Pointsec, v současnosti pou-

žívané na více než 14 milionech osobních počítačů; řešení

pro vzdálený přístup VPN, používané více než 150 miliony 

uživateli. Další součástí řešení je technologie SmartDefense

Program Advisor. Služba, která umožňuje správcům na

základě dynamické databáze účinně kontrolovat programy 

provozované na fi remních počítačích, a zabraňovat tak akti-

vitě škodlivého soft waru. Všechny tyto funkce v kombinaci

s řešením pro centrální správu představují novou generaci

komplexní ochrany koncových bodů.

Endpoint Security je robustní koncový bezpečnostní

soft ware a zároveň jednoduchý administrační systém s cen-

trálním řízením všech bezpečnostních komponent.

Vlastnosti jednotlivých komponent:

Firewall/NAC/Program Control – obousměrně chrání

síťový provoz, neumožní připojení koncových bodů do

fi remní sítě, pokud nejsou zabezpečené, a účinně vynucuje

bezpečnostní pravidla podle toho, jaké aplikace mohou být

na daném počítači provozovány. 

Antivirus/Anti-spyware – odhaluje a odstraňuje viry,

spyware a jiné malwarové hrozby. Díky kombinaci signa-

tur, analýzy podezřelého chování a pokročilé heuristické

analýze disponuje vysokými detekčními schopnostmi.

Soft ware je navíc každou hodinu aktualizován pomocí

služby SmartDefense.

Ochrana dat – chrání data obsažená v přenosných počí-

tačích, stolních PC i na přenosných mediích. Spočívá pře-

devším v pokročilém šifrování dat na discích a vyměnitel-

ných mediích, kontrole přístupu a kontrole portů.

Vzdálený přístup – je založen na šifrování a důkladném

ověřování přenášených dat po celou dobu, kdy je koncový bod

vzdáleně připojen a chrání tak koncový bod i fi remní síť.
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Základ právní úpravy elektronických komunikací není

strnulým a neměnným jevem; naopak podstata evropské

právní úpravy elektronických komunikací, která do tohoto

sektoru vnáší „efektivnější regulaci“, vyžaduje pravidelné

kontroly a revize. Komisi, která tuto revizi zajišťuje a pro-

vádí, to koneckonců ukládají i citované směrnice: článek 25

rámcové směrnice, článek 16 autorizační směrnice, článek 

17 přístupové směrnice, článek 36 směrnice o univerzální

službě a článek 18 směrnice o soukromí a elektronických

komunikacích. V průběhu roku 2006 Komise provedla cel-

kovou revizi regulačního rámce a revizi Doporučení Komise

o relevantních trzích2. Nešlo jen o běžnou a rutinní „kon-

trolní akci“ ve vztahu k transpozici citovaných směrnic EP

a Rady (touto otázkou se pravidelně zabývají tzv. implemen-

tační zprávy Komise); revize zevrubně a do hloubky posou-

dila soulad předpisového rámce se stavem tržního a tech-

nologického vývoje a vytvořila předpoklady pro adekvátní

návrhy změn všech dotčených předpisů sekundárního práva

Evropských společenství vydaných pro oblast elektronic-

kých komunikací podle článků 86 a 95 Smlouvy o založení

Evropského společenství. V listopadu 2005 Komise vyzvala

dotčené subjekty, aby jí zasílaly své připomínky a náměty.

Všechny připomínky a podklady analyzovala a zhodnotila

a své závěry shrnula v podobě návrhů konkrétních změn

dotčených předpisů a nového Doporučení o relevantních

trzích a dalších kroků, které předložila 13. listopadu 2007.

Návrhem reformy Komise zahájila několikaletý legislativní

proces, na jehož konci bude v roce 2009 nebo 2010 vydání

revidovaných směrnic Evropského parlamentu a Rady, které

společně vytvoří nový (revidovaný) předpisový rámec.

Návrh reformy, který Komise 13. listopadu 2007 před-

ložila, má umožnit občanům využívat výhod kvalitnějších

a levnějších komunikačních služeb, ať už mobilních telefonů,

rychlého širokopásmového připojení či kabelové televize; tyto

sektory Komise pokládá za nejperspektivnější. Navrhuje

posílit práva spotřebitelů tak, aby měli možnost výběru

z více operátorů; podpořit investice do nových komunikač-

ních infrastruktur, zejména uvolněním rádiového spektra

pro bezdrátové širokopásmové služby; učinit komunikační

sítě spolehlivější a bezpečnější, především z hlediska jejich

odolnosti proti virům a dalším kybernetickým útokům.

Navrhuje zřízení nového úřadu pro telekomunikační trh,

který by měl pomáhat Komisi a vnitrostátním telekomuni-

kačním regulátorům při zajišťování toho, aby pravidla trhu

a regulace k ochraně spotřebitele byla uplatňována ve všech

27 členských státech EU jednotně, nezávisle a bez protek-

cionismu. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso

při vyhlášení návrhů reformy prohlásil, že „ode dneška již 

není pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele

jednotný evropský telekomunikační trh bez hranic pouhým

snem, telekomunikace jsou oblastí, kde jednotný trh může

přinést konkrétní výsledky pro každého občana, pokud jde

o větší výběr a nižší ceny jak mobilních telefonů, tak široko-

pásmového připojení. Jednotný trh s 500 miliony spotřebiteli

může rovněž otevřít nové možnosti pro telekomunikační 

operátory, pokud EU zajistí účinnou hospodářskou soutěž 

a stejná pravidla pro všechny. V tomto dnes podnikáme kroky.

Regulace na úrovni EU je zejména v oblasti telekomunikací 

zcela na místě. Rozhlasové vlny jsou totiž bez hranic a inter-

netový protokol bez státní příslušnosti.“

Soubor reforem elektronických komunikací, který před-

ložila Komise Evropskému parlamentu a Radě, změní před-

pisy Evropského společenství o sítích a službách elektronic-

kých komunikací z roku 2002. Reformy by měly vstoupit

v platnost do konce roku 2009 a jejich hlavními prvky jsou:

•  nová práva spotřebitele, jako je právo změnit telekomu-

nikačního operátora během jednoho dne a mít právo na

informace o transparentních a srovnatelných cenách;

možnost volat na bezplatné číslo z ciziny a účinněji zave-

dené jednotné číslo tísňového volání 112; 

•  širší výběr spotřebitele v důsledku větší hospodářské sou-

těže, především proto, že vnitrostátní telekomunikační

regulátoři budou moci použít nápravná opatření k funkč-

nímu oddělení dominantních operátorů;

Reforma předpisového rámce elektronických

komunikací Evropského společenství
Evropský parlament a Rada přijaly na sklonku roku 2001 soubor směrnic, které společně tvoří základ současné právní úpravy pro

správu a regulaci elektronických komunikací (telekomunikací, vysílání a informačních a komunikačních technologií) členských

států Evropské unie, tedy rovněž České republiky. Jádro předpisového rámce tvoří tzv. rámcová směrnice a čtyři specifi cké směrni-

ce (autorizační, přístupová, o univerzální službě a o soukromí)1. Společně tvoří základ právní úpravy elektronických komunikací 

v členských zemích Evropského společenství; v České republice se tak stalo prostřednictvím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-

kých komunikacích a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k němu.

1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES, o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich 

vzájemném propojení (přístupová směrnice); Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES, o oprávnění pro sítě a služby 

elektronických komunikací (autorizační směrnice); Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES, o společném předpisovém 

rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice); Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, o uni-

verzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě); Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).
2  Doporučení Komise Evropských společenství ze dne 11. února 2003 č. 2003/311/ES o relevantních trzích produktů a služeb v odvět-

ví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 

7. března 2002 č. 2002/21/ES, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací.
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•  vyšší bezpečnost při využívání komunikačních sítí,

zejména díky novým nástrojům v boji proti spamům,

virům a dalším kybernetickým útokům;

•  nové rozdělení rádiového spektra – základního zdroje

všech bezdrátových komunikačních služeb – s cílem

urychlit investice do nových infrastruktur a zajistit „pří-

stup k širokopásmovému připojení pro každého“. Ve ven-

kovských oblastech EU má přístup k širokopásmovému

připojení průměrně pouze 72 % obyvatelstva. Komise

chce překlenout tuto „digitální propast“ kvalitnější sprá-

vou rádiového spektra a uvolnit spektrum pro bezdrátové

širokopásmové služby v oblastech, kde je budování nové

optické infrastruktury příliš nákladné. Přechod z analo-

gového televizního vysílání na digitální uvolní podstat-

nou část rádiového spektra (tzv. „digitální dividendu“), již

bude možno využít; 

•  lepší regulace v oblasti telekomunikací uvolněním těch

segmentů trhu, kde opatření EU na otevření trhu již zvýšila

hospodářskou soutěž (viz IP/07/1678). To umožní Komisi

a vnitrostátním regulačním orgánům zaměřit se na hlavní

problémy, např. na trh s širokopásmovým připojením;

•  nezávislejší dozor pro zaručení spravedlivé regulace

v zájmu spotřebitelů. Telekomunikační regulátoři jsou

příliš často napojeni na největší operátory, kteří zůstá-

vají v mnohých zemích částečně ve státním vlastnictví.

Reforma EU v oblasti telekomunikací usiluje o posílení

nezávislosti vnitrostátních telekomunikačních regulátorů

jak na operátorech, tak na státních orgánech.

Pro rychlé a účinné provedení reformy Komise navrhuje

zřídit Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

(European Electronic Communications Market Authority),

který by měl pomoci zajistit, že důležité komunikační služby 

(např. Internet, roaming datových služeb, používání mobil-

ních telefonů v letadlech a na lodích a podnikatelské služby 

přesahující hranice jedné členské země) budou jednotně

upraveny ve všech 27 členských státech EU. Podle představ 

Komise Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

zajistí účinnější plnění funkcí, než je tomu dnes u stávající

Skupiny evropských regulačních orgánů (ERG) a Evropské

agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Na konci roku 2005 Komise zahájila veřejnou konzultaci

o potřebě reformy předpisů ES o elektronických komuni-

kacích platných od 25. července 2003. Současné návrhy 

reformy vycházejí z výsledků této konzultace a tvoří je:

•  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady doplňu-

jící Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES,

o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elek-

tronických komunikací (rámcová směrnice), Směrnici

Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES, o přístupu

k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zaříze-

ním a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)

a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES,

o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

(autorizační směrnice); 

•  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady doplňu-

jící Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES,

o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí

a služeb elektronických komunikací (směrnice o univer-

zální službě); Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně

soukromí v odvětví elektronických komunikací (směr-

nice o soukromí a elektronických komunikacích)

a Nařízení (ES) číslo 2006/2004 o spolupráci při ochraně

zákazníků;

•  Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady zakláda-

jící Evropský úřad pro trh elektronických komunikací;

•  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

a Výboru regionů: Zpráva o výsledku revize předpisového

rámce sítí a služeb elektronických komunikací Evropského

společenství v souladu se směrnicí 2002/21/ES a souhr-

nem návrhů reformy z roku 2007; 

•  Doporučení Komise Evropských společenství o rele-

vantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronic-

kých komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci

ex ante podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/21/ES, o společném předpisovém rámci pro sítě

a služby elektronických komunikací;

•  Souhrn hodnotící dopady reformy; 

•  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

a Výboru regionů: „Reaping the full benefi ts of the digital

dividend in Europe: A common approach to the use of the

spectrum released by the digital switchover“.

Návrhy Komise nejsou zdaleka přijímány jednoznačně

a bez jistých pochybností. Velká část podnikatelské obce

je například přesvedčena, že rozšíření nápravných opat-

ření o tzv. funkční rozdělení (infrastruktury sítí od posky-

tovaných služeb elektronických komunikací) nepovede ke

kýženému cíli. Řešení totiž spočívá spíše v důsledných kro-

cích vnitrostátního regulátora v rámci současného okruhu

nápravných opatření podle rámcové směrnice (a zákona

o elektronických komunikacích v podmínkách ČR).

Rovněž návrh na zřízení Evropského úřadu pro trhy elek-

tronických komunikací zapadá více do dlouhodobých snah

Komise o posílení své role formou zřízení instituce nadná-

rodního regulátora elektronických komunikací. Již v rámci

formování bývalého předpisového rámce telekomunikací

z roku 1998 na tuto funkci aspirovalo tehdejší DG XIII

Komise (generální ředitelství pro telekomunikace) a stejné

ambice má i současné DG INFSO & MEDIA a členka

Komise Viviane Redingová. Spoléhat na to, že při jakém-

koli vnitřním problému nalezne řešení evropský „nadre-

gulátor“, který proto musí být po ruce, je naivní a scestná.

Při důsledném využití vnitrostátního procesu analýzy trhu,

ukládání nápravných opatření a jiných regulačních opat-

ření a zásahů by se mělo dosáhnout cíle zajištění hospo-

dářské soutěže v rámci členské země. Opravné prostředky 

podle vnitrostátního práva poskytuje systém správního

soudnictví a navíc je dostatečnou pojistkou proces podle

článku 7 rámcové směrnice a Doporučení Komise z 23. čer-

vence 2003 č. 2003/561/ES a zejména Doporučení Komise

z 29. července 2002 č. 2002/627/ES, v rámci zdokonalování

činnosti Skupiny evropských regulačních orgánů (ERG).

Spolupráci v rámci mezinárodní koordinace správy rádi-

ového spektra je nutno prosazovat v rámci ITU. V tomto
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smyslu by Komise měla dbát o posilování spolupráce

a významu činnosti Skupiny pro politiku rádiového spek-

tra, kterou založila svým Rozhodnutím ze dne 26. července

2002 č. 2002/622/ES. V dalších svých krocích by neměla jít

za rámec činnosti této Skupiny a měla by naopak postupo-

vat důsledně v souladu s mezinárodními závazky členských

států EU v rámci ITU. Podnikatelské subjekty obecně uví-

taly snížení počtu relevantních trhů z dosavadních 18 na 7.

Vzhledem k tomu, že nové Doporučení Komise o analýze

relevantních trhů ze 17. prosince 2007 vstoupilo vyhlášením

v platnost3, značné rozpaky budí defi nování nových sedmi

trhů, které do jisté míry může vést k těžkostem při druhém

kole analýz, především z hlediska kritérií rozsahu relevant-

ního trhu. Konečně návrh na rozšíření pravomoci Komise

o právo vetovat nápravná opatření národního regulátora se

stěží může opírat o dobrou znalost místních poměrů v zajiš-

ťování sítí elektronických komunikací a při poskytování

služeb elektronických komunikací. Účelem nového dopo-

ručení je určit takové trhy elektronických komunikací, ve

kterých se smí oprávněně použít tzv. regulace ex ante a s její

pomocí dosáhnout toho, že se trhy stanou dostatečně kon-

kurenčními. Již brzy se ukáže, zda se v tomto určení Komise

neodchýlila příliš od reality, která se totiž ve 27 členských

státech EU značně různí. Doporučení Komise vymezuje

sedm relevantních trhů, ale vnitrostátní regulační úřady 

mohou identifi kovat i jiné trhy, za předpokladu kumulativ-

ního naplnění tří kritérií, která jsou rozhodná pro hodno-

cení, zda je na daném trhu dosaženo plné konkurence či

nikoli. Tato tři kritéria Komise ve svém doporučení vyme-

zila takto: (a) přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu

na trh; tyto překážky mohou být strukturální, právní nebo

regulační povahy; (b) struktura trhu, která v příslušném

časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži;

použití tohoto druhého kritéria zahrnuje prověření stavu

hospodářské soutěže; a (c) neschopnost práva hospodářské

soutěže samo o sobě dostatečně řešit selhání příslušných

trhů. Vnitrostátní regulační úřady naopak nemají ukládat

regulační nápravná opatření na těch trzích, na nichž účinná

hospodářská soutěž existuje, to znamená, že žádný operátor

působící na tomto trhu nemá významnou tržní sílu. 

Po prvotním posouzení všech návrhů v rámci reformy 

předpisového rámce elektronických komunikací zazname-

náváme povážlivý a zřetelný odstup od původní myšlenky 

regulačního rámce z roku 2002, jehož cílem bylo dosáhnout

postupného, regulací podpořeného a institucionálně zajiš-

těného procesu přechodu do prostředí spravedlivé a rovné

hospodářské soutěže bez regulace ex ante. Návrh reformy 

však jako by fi xoval dosavadní stav a namísto dalších aktiv-

ních kroků na poli úplné liberalizace sítí a služeb elektronic-

kých komunikací se orientuje na další posílení pravomocí

Komise a utužení regulace ex ante. Prvek hospodářské sou-

těže v návrzích zřetelně absentuje. Návrh reformy postrádá

konzistentnost se souběžně proběhlou revizí Směrnice

Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci určitých

ustanovení stanovených zákony, předpisy nebo administra-

tivním opatřením v členských státech, pokud jde o provo-

zování televizního vysílání, ve znění Směrnice 97/36/ES

Evropského parlamentu a Rady z 30. června 1997 pozmě-

ňující směrnici Rady 89/552/EHS o koordinaci určitých

ustanovení stanovených zákony, předpisy nebo administra-

tivním opatřením v členských státech pokud jde o provozo-

vání televizního vysílání („Směrnice o televizi bez hranic“),

která vyústila v podobě vydání Směrnice EP a Rady 2007/65/

ES o audiovizuálních mediálních službách4. Podobně návrh

reformy postrádá konzistentnost s veřejnou konzultací

o aplikaci článku 82 Smlouvy o založení Evropského hos-

podářství, kterou vyhlásilo DG COMP Komise v prosinci

2005 a jež probíhala souběžně s revizí předpisového rámce

elektronických komunikací z roku 2002 a Doporučení

Komise o relevantních trzích z roku 2003 v průběhu loň-

ského roku. Za tohoto stavu se snaha Komise odebírat pra-

vomoci vnitrostátním regulačním úřadům jeví jako velmi

riskantní krok, neboť ty nejlépe znají místní trhy a jejich

bolavá místa. Evropské právo je vybavilo dostatečným rejs-

tříkem nápravných opatření a již dnes mají povinnost kon-

zultace s Komisí a s regulátory ostatních členských států.

Pokud se bude pravomoc vnitrostátního regulátora omezo-

vat a rozhodování přesouvat k Evropskému úřadu pro trh

elektronických komunikací, popisovaný proces přechodu

do prostředí spravedlivé a rovné hospodářské soutěže na

všech určených trzích elektronických komunikací se může

povážlivě komplikovat a zpomalit. Navíc, jak ukázal postup

Komise v otázce mezinárodního roamingu, ale i některé

další zásahy, mohou být úspěšní operátoři sítí elektronic-

kých komunikací a poskytovatelé služeb „trestáni“ za to, že

jsou zkrátka úspěšní. Původní heslo „regulací k deregulaci“

by se pak záhy změnilo na „regulací k ještě větší evrop-

ské regulaci“, a to je v příkrém rozporu s původními cíli

Evropského parlamentu a Rady z let 2001 a 2002.

Své návrhy z 13. listopadu 2007 Komise již předložila

2835. zasedání Rady, které proběhlo v Bruselu ve dnech

29.–30. listopadu a 3. prosince 2007. Podle ofi ciálního

zápisu tohoto zasedání přítomné delegace souhlasily s cíli

návrhů Komise. Nicméně některé členské státy vyjádřily 

pochybnosti, zejména pokud jde o potřebu zřízení nového

evropského úřadu a o rozšíření pravomocí Komise, pokud

jde o regulaci trhů a správu rádiového spektra. Evropský 

parlament se návrhy Komise začal zabývat v lednu 2008,

3  Doporučení Komise Evropských společenství ze dne 17. prosince 2007 č. 2007/879/ES o relevantních trzích produktů a služeb v od-

větví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 

7. března 2002 č. 2002/21/ES, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací; Úřední věstník EU L 344, 

28.12.2007, s. 65.
4  Směrnice EP a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady o koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání; Úřední věstník EU L 332, 18.12.2007, s. 27. Členské státy EU 

mají nyní dva roky na transpozici směrnice do vnitrostátního práva. V ČR se tak bude dít patrně novelou zákona o provozování roz-

hlasového a televizního vysílání.
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ve výboru pro jednotný trh a průmysl a výboru pro prů-

mysl, výzkum a energetiku. Na konci tohoto maratónu

bude schválení nařízení Evropského paramentu a Rady 

a změn směrnic EP a Rady patrně v roce 2009 a tím se

započne transpoziční proces. České právo se musí vypo-

řádat s touto dlouhodobou úlohou již nyní; jednak by 

nemělo přijímat právní předpisy, které jsou v rozporu

s některými články Smlouvy o založení Evropského spo-

lečenství a se sekundárními právními předpisy, jednak 

by mělo správně pochopit význam všech návrhů Komise

z 13. listopadu 2007 v kontextu všech hlavních trendů

tržního a technologického vývoje elektronických komu-

nikací a obecně informačních a komunikačních systémů

(může například formálně začít tím, že tyto pojmy logicky 

a věcně sjednotí).

Obecně je nutno přivítat, že Evropská komise, byť téměř

s ročním zpožděním, předložila návrhy reformy před-

pisového rámce elektronických komunikací z roku 2002

v podobě konkrétního souboru návrhů sekundárních práv-

ních předpisů. Nyní všichni společně stojíme před složitým,

rozsáhlým a odpovědným úkolem: všechny návrhy Komise

dobře prostudovat. To vše znamená, že nás Komise posta-

vila před důležitou výzvu, abychom se co nejdříve a co

nejobsažněji se všemi návrhy reformy předpisů o regulaci

elektronických komunikací seznámili a formulovali kon-

krétní a odborně fundovaný názor na celou problematiku.

Reforma v našem právním prostředí, přinejmenším až na

dobu po přijetí návrhů novel směrnic EP a Rady, odkládá

zahájení seriózní, politicky nepodbarvené a skutečně

odborné a fundované diskuse o vzniku a dobrém fungování

jednotného regulátora elektronických komunikací. Je to totižíí

logické pokračování na naší jinak značně klikaté a nepře-

hledné cestě k moderní, evropské a efektivní regulaci (či

deregulaci) odvětví, které se stále zřetelněji stává součástí

našeho každodenního života.

Zdeněk Vaníček

Ústav informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT,

prezident České asociace elektronických komunikací o. s.
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Jak vlastně eCall funguje?
V současné době se v řadě evropských zemí posky-

tuje komerční služba eCall, kdy automatizované volání

z palubní jednotky je směrováno pomocí bezplatné linky 

na call centra různých asistenčních služeb, u kterých jsou

smluvně zajištěny další služby − přivolání záchranných jed-

notek, odtah vozidla apod. Na rozdíl od komerčních služeb

je cílem evropského projektu eCall zavedení tísňové služby,

kterou mohou využívat všechna vozidla v Evropě bez ohledu

na typ, zemi registrace a polohu vozidla, s přímou vazbou

na záchranné jednotky. Proto jedním z předpokladů sys-

tému eCall je celoevropská interoperabilní služba využíva-

jící jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Toto číslo

zavedené rozhodnutím Rady v roce 1991 je v evropských

zemích směrováno vždy na nejbližší (geografi cky příslušné)

centrum tísňového volání, tzv. Public Safety Answering

Point (PSAP), a jeho velkou výhodou je přednostní sesta-

vení spojení v mobilních sítích.

Kdy dojde k aktivaci eCall?
V každém vozidle bude na bezpečném místě v interi-

éru vozidla zabudována speciální jednotka OBU, která na

základě informací z CAN sběrnice (operační síť pro elek-

tronické funkce vozidla) při aktivaci alespoň dvou čidel

(např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) sestaví

spojení na číslo 112, kam předá informace o nehodě. Tento

balík základních přenášených dat se označuje termínem

MSD – Minimum Set of Data. Kromě automatické aktivace

bude možné také přivolání pomoci speciálním tlačítkem

umístěným na vhodném místě ve vozidle. Manuální akti-

vace slouží zejména pro případy, kdy vozidlo vybavené jed-

notkou OBU dojede k místu havárie jiných vozidel, nebo se

posádka vozu ocitne v jiném ohrožení. 

Je vůbec zapotřebí systém eCall?
Zásadní přínos služby eCall spočívá v rychlém poskyt-

nutí přesné informace o místě a charakteru nehody, a to bez

ohledu na stav a možnosti posádky vozidla, čímž se významně

zkracuje čas reakce záchranných jednotek. Odhady studií

ukazují, že ve státech EU lze pomocí této služby zachránit až

2500 životů ročně a snížit závažnost zranění až o 15 %. Odhad

celkových ročních přínosů se pohybuje ve výši až 26 miliard

EUR. Ve srovnání s těmito přínosy jsou nezbytné investice

pro zavedení služby poměrně malé, odhad je 150 EUR na

jedno vozidlo a 50 000 EUR na PSAP.

Jak je evropský projekt řízen?
Za účelem vytvoření rámcové architektury, obchodního

modelu a defi nice úlohy zúčastněných stran z veřejného

i soukromého sektoru byla ustavena tzv. řídicí skupina

pro eCall. Zúčastněnými stranami jsou zejména členské

státy, Komise, poskytovatelé telekomunikačních služeb,

provozovatelé center tísňového volání, výrobci vozidel,

autokluby a pojišťovny. Stěžejním dokumentem řídicí sku-

piny je Memorandum o porozumění při zavádění systému

eCall, jehož cílem je zajistit, aby služba fungovala shodně

ve všech členských státech EU. Memorandum zavazuje

zúčastněné strany ke spolupráci při zavádění systému eCall

na základě společných schválených specifi kací architek-

tury, rozhraní a obsahu dat přenášených mezi vozidlem

a PSAP. K Memorandu, které bylo v srpnu 2004 podepsáno

Evropskou komisí, asociací ACEA za automobilový prů-

mysl a multiodvětvovým partnerstvím ERTICO, se v září

2007 připojila rovněž Česká republika.

 Jaký je současný stav projektu eCall v Evropě?
Partneři pro e-bezpečnost odsouhlasili harmonogram

pro celoplošné zavedení s těmito hlavními milníky (poslední

aktualizace z konce roku 2007):

a)  Plná specifi kace palubního systému eCall musí být dokon-

čena v průběhu roku 2008 – podílí se na ní normalizační

instituty CEN (Výbor pro evropskou normalizaci) a ETSI

(Evropský standardizační institut pro telekomunikace).

b)  V roce 2009 by měl proběhnout Field Operation Test,

což je celoplošný zkušební provoz v zemích, které budou

schopny systém implementovat s předstihem.

c)  Adaptace všech PSAP v letech 2009–2010 představuje

dovybavení center 112 technologií umožňující zpraco-

vání informací předaných v rámci eCall podle standardů

ETSI a CEN.

d)  Systém eCall bude zaveden jako standardní vybavení ve

všech vozidlech, která budou uvedena na trh v zemích

EU počínaje rokem 2010.

Rekapitulace podmínek pro zavedení služby eCall v dané

zemi:

•  Vozidla v každé zemi musí být vybavena jednotkou OBU,

která je schopna přesně defi novaná eCall data vyslat do

centra tísňového volání 112 pomocí standardizovaného

transportního protokolu.

•  Telekomunikační sítě musí být schopny tato data přenést

do centra příjmu tísňových volání současně s voláním na

číslo 112.

•  Systém příjmu tísňových volání musí být technicky uzpů-

soben tato data přijmout a údaje v nich obsažené vhod-

nou formou prezentovat operátorovi tísňové linky 112,

a dále zajistit jejich vhodný přenos ostatním složkám

Integrovaného záchranného systému (IZS).

Rámcovou architekturu služby eCall znázorňuje obr. 1.

eCall – celoevropský systém 

tísňových volání z vozidel
Zavedení systému eCall v celoevropském měřítku je jedním z hlavních úkolů iniciativy e-bezpečnost v rámci vlajkového progra-

mu „Inteligentní automobil“, kterou od roku 2006 prosazuje Komise evropských společenství ve své strategii pro informační spo-

lečnost do roku 2010. Cílem je spustit v roce 2010 celoevropskou službu palubního tísňového volání, která by měla být postavena

na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 a pevně daných standardech pro přenášená data eCall. V této souvislosti se

někdy též hovoří o službě Public eCall.
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Dále popisované řešení eCall v ČR se zabývá přenosem

MSD mezi vozidlem a PSAP 1. úrovně a transferem rele-

vantních informací vůči PSAP 2. úrovně. Problematika

dalších služeb, která je striktně vázána na roli poskytova-

tele služeb a přenosu FSD (Full Set of Data) – viz horní

část obr. 1 − bude předmětem další fáze spouštění eCall jak 

v ČR, tak v Evropě. 

Jaký je stav příprav na službu eCall v České republice?
V České republice byl pilotní projekt eCall zahájen

v roce 2006 a úspěšně ukončen v prosinci roku 2007. Byl

součástí společného Euro-regionálního projektu Evropské

unie CONNECT, jehož cílem je koordinace a rozvoj ITS

(Intelligent Transport System) v oblasti dopravní infrastruk-

tury v Evropě. Na celém projektu se podílely tyto subjekty: 

• Ministerstvo dopravy – zadavatel projektu

• Hasičský záchranný sbor – hlavní oponent řešení

•  Telefónica O2 Czech Republic – hlavní dodavatel 

a systémový integrátor celého řešení

• NextiraOne – řešitel telekomunikační části PSAP

• MediumSoft  – řešitel aplikační nadstavby eCall v PSAP

•  Telematix – řešitel jednotky OBU, konzultace v oblasti 

telematických služeb a ITS

Cílem pilotního projektu v ČR bylo především ověření mož-

nosti příjmu a vizualizace dat eCall na testovacím systému

služby TCTV 112 a jejich on-line předání ostatním složkám

Integrovaného záchranného systému, které se na záchranné

operaci podílejí, tj. zdravotnické záchranné službě a poli-

cii. Systém TCTV 112, který byl čtenářům časopisu

Telekomunikace představen v červnovém čísle roku 2005,

zajišťuje v České republice příjem a odbavení jednotného

evropského čísla 112 od roku 2004 s využitím moderních

technologií a unikátních metod, které ČR řadí mezi před-

ních pět evropských zemí v této oblasti. Pracoviště dispe-

čera TCTV 112 je na obr. 2.

Obr. 2  Ukázka pracoviště dispečera TCTV 112

 Realizace pilotního řešení
Vlastní realizace pilotního projektu neprobíhala v ost-

rém prostředí TCTV 112, ale, jak již bylo výše zmíněno,

na testovací platformě této služby, která věrně „kopíruje“

provozní prostředí sítě TCTV 112 a za pomoci speciálně

přiděleného testovacího čísla umožňuje testovat a simulo-

vat prakticky veškerou funkcionalitu provozního systému.

Telekomunikační část platformy představují dva komu-

nikační servery Alcatel OmniPCX Enterprise a CTI nad-

stavba Genesys. Aplikační část tvoří tyto základní funkční

celky – dispečerská, administrátorská a grafi cká část. 

Obr. 1  Rámcová architektura služby eCall
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v ČR musela být zohledněna některá základní pravidla.

Doporučený způsob přenosu MSD mezi OBU a PSAP je

paralelní přenos dat spolu s hlasovým spojením. Data eCall

jsou v defi novaném čase zobrazena dispečerovi tísňové

linky, který může dále pokračovat v hlasové komunikaci

s posádkou vozidla. HZS jako garant tísňové linky 112 v ČR 

preferoval řešení eCall integrované do současné technologie

služby TCTV 112 a zakomponování služby eCall do stávají-

cího procesního modelu odbavení tísňového čísla 112 v ČR.

Projekt musel být navržen s ohledem na absenci konečných

standardů služby eCall. Konkrétně jde o fi nální specifi kaci

transportního protokolu pro přenos MSD a obsahu MSD. 

Pro realizaci pilotního projektu byl využit jako trans-

portní protokol multifrekvenční přenos DTMF (Dual Tone

Multi Frequency). Pro tyto účely byla telekomunikační část

TCTV doplněna o zařízení IVR zajišťující příjem DTMF.

CTI nadstavba Genesys byla upravena tak, aby byla schopna

MSD data předat aplikační rovině.

Co se týče obsahu MSD, v rámci pilotního projektu byla

generována a následně zpracovávána povinná část MSD

vycházející z defi nice platné v lednu 2007 (tab. 1). 

Název bloku Velikost  (Byte) Popis

Řídící info 1 způsob aktivace – automatická či manuální

VIN 15 identifi kační kód vozidla

Čas 4 časový údaj v sekundách od 1. 1. 1970

Latitude 4 GNSS zeměpisná šířka podle WGS84 − milliarcsecs

Longitude 4 GNSS zeměpisná délka podle WGS84 − milliarcsecs

Směr 1 směr jízdy (na základě tří posledních pozic GPS)

Tab. 1  Povinná část balíku základních přenášených dat (MSD)

Architektura pilotního řešení eCall v ČR

Technické parametry testovací jednotky OBU: • Tablet PC ASUS R2E-BH006E  • GPS modul ADAPT AD-300  • GSM modul Siemens MC35i Termi-

nal  • Akcelerometr (součást kitu DEMO9S08LC60)  • Externí anténa + sluchátka pro hlasovou komunikaci
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Vozidlová jednotka vybavená SIM kartou libovolného

mobilního operátora, případně i bez SIM karty, sestaví spo-

jení na tísňovou linku pomocí čísla 112. Spojení obsahuje dvě

části, datovou a hlasovou. Vyslání dat ještě před zahájením

hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a dispečerem tís-

ňové linky je nezbytné pro případ, kdy řidič není schopen

komunikace. Volání prochází mobilní sítí a prostřednictvím

fi xní sítě O2 je doručeno do místně příslušného centra tísňo-

vého volání 112. Po přihlášení volání eCall ze strany ústředny 

systému TCTV 112 je zahájen přenos MSD generovaných

jednotkou OBU pomocí protokolu DTMF. Přijatá data

předá ústředna pomocí CTI do aplikační nadstavby TCTV

112 a zároveň předá hovor volnému dispečerovi. Aplikační

nadstavba TCTV dále dekóduje MSD a obsah interpretuje

stejnému dispečerovi vhodnou formou na monitoru apli-

kace TCTV 112. Dispečer je informován vizuálně i akusticky 

o skutečnosti, že příchozí volání na linku 112 je eCall. Dále je

mu prezentován zpracovaný obsah MSD dat. Kromě základ-

ních informací, jako je VIN, způsob aktivace eCall, směr

jízdy vozidla a typ aktivace je na digitální mapě zobrazena

lokalizace místa vzniku eCall. Zobrazuje se jak oblast přibliž-

ného místa (data o předpokládané poloze získaná od mobil-

ního operátora), tak i pozice určená souřadnicí GPS včetně

směru pohybu. Pokud dispečer vyhodnotí, že se nejedná

o planý poplach či testovací volání, zakládá v systému TCTV

tzv. událost s příslušnou klasifi kací – dopravní nehoda či

přivolání pomoci manuální aktivací eCall. Pro zajištění sou-

činnosti ze strany složek IZS je zpracovaná událost eCall

dále transformována do tzv. datové věty – předávají se pře-

devším data dodaná v MSD, informace o pravděpodobné

pozemní komunikaci, po které se vozidlo bezprostředně

před iniciací eCall pohybovalo (silnice, km, směr) a ostatní

informace zjištěné dispečerem TCTV (úroveň komunikace

volajícího, číslo pro zpětné zavolání). Vytvořená datová věta

je předána operačním střediskům složek IZS komunikací

na úrovni TCP/IP. Příklad zobrazení polohy vozidla v GIS

TCTV ilustruje obr. 3.

Obr. 3  Příklad zobrazení polohy vozidla v GIS TCTV

Závěr
Telefónica O2 úspěšně završila pilotní projekt eCall zalo-

žený na upgradu stávající technologie pro příjem tísňové linky 

112 a je připravena podpořit účast České republiky na evrop-

ském testování služby eCall. Řešení eCall, vyvinuté a úspěšně

otestované v popisovaném pilotním projektu, bude základem

pro pozdější implementaci služby eCall v ostrém prostředí

systému TCTV 112, jakmile budou vydány příslušné evrop-

ské standardy služby. Ty budou závazné pro všechny členské

státy, jež podepsaly Memorandum o službě eCall. Ukončení

procesu standardizace se plánuje na konec roku 2008.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

3GPP (3rd Generation Partnership Project (3GPP))d

CAN (Controller Area Network)

CTI (Computer Telephony Integration)

DTMF (Dual Tone Multi Frequency)

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

FOT (Fields Operational Tests)

FSD (Full Set of Data)

GIS (Geographical Information System)

GPS (Global Positioning System)

ITS (Intelligent Transport System)

IVR (Interactive Voice Response)

IZS (Integrovaný záchranný systém)

MSD (Minimum Set of Data)

OBU (On-Board Unit)

PBX (Public Branch eXchange)

PSAP (Public Safety Answering Point)

TCTV (Telefonické centrum tísňového volání)

VIN (Vehicle Identifi cation Number)

Vladimír Velechovský

Telefónica O2 Czech Republic



16
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

m
o

b
il

n
í s

lu
žb

y

Možnosti využití technologie UMA
Technologie UMA se však dá využít i jiným způsobem

než jen pomocí dvoumódových mobilních telefonů UMA

(obr. 2):

• Dvoumódový mobilní telefon UMA – tato možnost byla

stručně popsána již v úvodu.

• Femtobuňky – jsou menší než pikobuňky. Tvoří je základ-y

nová stanice (BTS – Base Transceiver Station) připojená

přes IP do sítě operátora, která vysílá velmi malým výko-

nem a pokrývá tak jenom malou oblast (budovy, kan-

celáře, apod.). Používá klasické rádiové rozhraní GSM/

GPRS, tzn. připojí se na ni normální mobilní telefon.

Odpadá tak nutnost pořizovat si nové mobilní telefony,

které umožňují i UMA-spojení, jejichž nabídka není dnes

ještě moc široká. Jelikož femtobuňky pracují v licencova-

ném pásmu, vyvstává zde legislativní problém a mohou

rušit signál z okolních základnových stanic. Z tohoto

důvodu by mohly být nasazovány jen uvnitř budov, v pod-

zemí a v součinnosti s mobilním operátorem a jeho frek-

venčním plánováním.

• Terminálový adaptér UMA – další možností využití tech-

nologie UMA je připojení analogových telefonů pomocí

terminálového adaptéru. Stává se tak jakousi náhradou

pevné linky. Uvnitř takovéhoto terminálového adaptéru

však musí být SIM karta mobilního operátora pro ověření

identity účastníka. 

• Soft warový klient UMA – existuje také obdoba soft wa-

rových klientů VoIP (SIP/H.323) instalovaných přímo

do osobních počítačů nebo notebooků. Soft waroví kli-

enti UMA musí mít ale k počítači připojenou čtečku SIM

karet, aby stejně jako u terminálového adaptéru ověřili

účastníka. Pro přístup k informacím na SIM kartě z počí-

tače lze využít i technologie Bluetooth, konkrétně SIM

Access Profi lu (SAP). Modul telefonu GSM se v tomto

případě odpojí a spojení se sítí operátora probíhá jen přes

počítač.

Unlicensed Mobile Access – rozšíření mobilních 

služeb do bezlicenčního spektra
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Nástup služby přenosu hlasu přes protokol IP – VoIP (Voice over IP) umožnil operátorům pevných telekomunikačních sítí zlev-

nit služby poskytované zákazníkům. Odpadla jim totiž nákladná správa a budování přístupové sítě AN (Access Network), tzv.

poslední míle, místo toho využívají datové IP-připojení uživatelů k jejich poskytovatelům připojení k Internetu (ISP – Internet 

Service Provider). Tyto úspory umožňují operátorům nabídnout uživatelům výhodnější tarify pro VoIP. 

Mobilní operátoři byli až do příchodu technologie UMA

(Unlicensed Mobile Access) o podobnou možnost ochuzeni.

UMA je novou přístupovou sítí do páteřní sítě (CN – Core

Network) mobilního operátora, umožňující roaming a předá-

vání hovorů (handover) mezi datovými sítěmi LAN (Local Area

Network) a mobilními sítěmi GSM/GPRS/UMTS za použití

dvoumódových mobilních telefonů (MS – Mobile Station). Tyto

telefony musí umožňovat rádiové spojení jak s klasickou mobilní

sítí, tak se sítí WLAN (WiFi). Mobilní operátoři tak mají mož-

nost poskytnout hlasové a datové služby přes sítě založené na

protokolu IP s využitím další přístupové sítě (např. WiFi).

 Doporučení
UMA byla vyvinuta skupinou operátorů a výrobců zaří-

zení. První doporučení bylo vydáno 2. září 2004. V roce

2005 převzala doporučení pod svou správu skupina 3GPP

(3rd Generation Partnership Project), kde je 8. dubna 2005

zveřejnili pod názvem „Generic Access to A/Gb Interface“

(3GPP TS 43.318 a TS 44.318). Zároveň byla přejmenována

technologie z UMA na GAN (Generic Access Network).

Nový název je však mimo komunitu 3GPP málo znám,

a tak UMA zůstává běžnějším obchodním názvem. Vývoj

této technologie stručně shrnuje obr. 1.

Obr. 1  Vývoj technologie UMA
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Typický mobilní telefon podporující technologii UMA

může být v jednom ze čtyř různých módů činnosti:

• GERAN-only: V tomto módu je mobilní telefon připojen

pouze přes buňkové mobilní sítě GSM/GPRS/UMTS.

•  GERAN-preferred: Pokud jsou k dispozici buňkové sítě,

tak je využije. Jinak provede spojení přes WiFi.

•  UMA-preferred: Pokud je v dosahu přístupový bod, pou-

žívá WiFi spojení, jinak buňkovou síť.

• UMA-only: Používá pouze WiFi spojení.

Ve všech případech, aby mohl určit polohu (LA –

Location Area), začne mobilní telefon po prvním zapnutí

vyhledávat buňky GSM. Toto umožní mobilním operáto-

rům směrovat volání na nejbližší UMA Network Controller

(UNC), nastavit příslušný tarif a dostát dohodnutým roa-

mingovým dohodám.

Výhody pro mobilní operátory
•  Místo budování nákladných základnových stanic pro pokrytí

většiny území umožňuje UMA mobilním operátorům zvy-

šovat pokrytí pomocí levných přístupových bodů WiFi.

•  UMA snižuje zatížení spektra GSM a UMTS přebráním

běžných volání a jejich směrováním přes relativně levný 

internet. Lze tak např. vyřešit přetížení na místech, kde se

vyskytuje hodně účastníků najednou (centra měst, letištní

terminály, nákupní centra, apod.).

•  Technologii UMA mohou s výhodou použít mobilní

operátoři nabízející rovněž připojení k Internetu. Mohou

ovlivněním ceny jedné služby dotovat druhou.

•  Někteří mobilní operátoři již provozují síť WiFi-hotspotů

(veřejně dostupných přístupových bodů). Mohou pak 

využít těchto hotspotů pro navýšení kapacity a kvalitnější

pokrytí v oblíbených oblastech.

•  Účastník nese velkou část nákladů na poskytnutí služby,

sám platí totiž i za připojení k Internetu, čímž hradí pod-

statnou část za směrování jak příchozích, tak odchozích

hovorů z jeho lokace.

•  UMA Network Controller se připojuje ke stávající páteřní

síti CN dobře defi novanými, standardními rozhraními.

•  UMA je navržena tak, aby pracovala s jakýmkoliv široko-

pásmovým IP-připojením (např. DSL, kabelový modem,

E1, …) a nevyžaduje od mobilního operátora přímé pro-

pojení s poskytovatelem širokopásmového přístupu.

•  S technologií UMA mohou mobilní operátoři nabídnout

své služby v jakémkoliv prostředí WLAN: doma, v kance-

láři, v kavárně, ve škole, na letišti, … .

•  UMA je řešením nad IP a neovlivní ji například volba jiné

fyzické vrstvy na rádiu. UMA funguje transparentně nad

fyzickou a spojovou vrstvou (WiFi, Bluetooth, WiMAX).

 Výhody pro zákazníky
•  Nemusí se spoléhat pouze na operátora a mohou si sami,

například doma nebo v kanceláři, vykrýt místa s horším

nebo žádným pokrytím signálem GSM nebo UMTS.

•  Volání přes technologii UMA budou operátoři nabízet

pravděpodobně levněji.

•  Další výhodou je možnost i doma používat pouze jedno

telefonní číslo s jedním telefonním přístrojem (místo

mobilního telefonu a pevné linky).

 Nevýhody
•  Mobilní telefony musí podporovat WiFi, což klade vyšší

nároky na prostor v přístroji, jeho příkon a složitost. Toto

v konečném důsledku může ovlivnit hmotnost a pohoto-

vostní dobu použití telefonu.

•  Uživatel platí za služby poskytnuté prostřednictvím tech-

nologie UMA jak mobilnímu operátorovi, tak poskytova-

teli internetového připojení, cena za výslednou službu pak 

není jednoznačně vidět. 

Obr. 2  Možnosti využití technologie UMA
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přes WiFi a využívá jeho CN. Operátoři si jistě nechají za

tyto služby platit. Účastníci pak mohou být překvapeni,

proč jim operátor účtuje za data přenášená přes jejich při-

pojení, které provozují na své náklady.

•  UMA je navržena pro připojení do stávající sítě GSM 2/2,5.

generace. Je tak určena pouze pro mobilní operátory, kteří

již provozují síť GSM. 3G operátoři tedy tuto technologii ke

svým ústřednám nepřipojí. To se ale může změnit s přícho-

dem Enhanced Generic Access Networks (EGAN). První

studie na toto téma vznikla v 3GPP na jaře 2007.

Síťová architektura
UMA do struktury sítě příliš nových prvků nepři-

náší. Vlastně jde jen o UNC a mobilní telefon, který nyní

kromě sítí GSM a GPRS musí být vybaven i WiFi a rozší-

řeným fi rmwarem umožňujícím spojení přes rozhraní Up

(obr. 3). Síťové prvky mezi UNC a mobilním telefonem

(např. i access point) na obrázku naznačeny nejsou, pro-

tože protokoly technologie UMA jsou přenášeny přes IPSec

a procházejí síťovými prvky transparentně.

Ze strany ústředny (MSC – Mobile Switching Centre)

a SGSN (Serving GPRS Support Node) se UNC jeví jako

další Base Station Controller (BSC). Obsahuje SEcurity 

GateWay (SEGW), která ukončuje zabezpečený tunel IPSec

od mobilního telefonu, provádí oboustrannou autentizaci

(jak účastníka, tak i operátora), šifrování, zabezpečuje inte-

gritu přenášené signalizace, hlasu a dat. Dále UNC poskytuje

služby DHCP a DNS serveru, provádí registraci mobilních

telefonů do sítě UMA, zabezpečuje handover do ostatních

sítí (GSM/GPRS a UMTS) a transparentně přenáší zprávy 

protokolů, které již nesouvisí s přístupem ke službám, ale se

službami samotnými (NAS – Non Access Stratum).

Do sítě mobilního operátora se připojuje standardními

rozhraními: A – přenos hovoru a signalizace s ním spojené,

Gb – signalizace a GPRS data, Wm – autentizace účastníka

do sítě UMA. Propojení se SMLC (Serving Mobile Location

Centre) a CBC (Cell Broadcast Centre) jsou nepovinná.
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Obr. 3  Začlenění UNC do sítě mobilního operátora

Protokolový model
Pro znázornění používaných protokolů následuje velmi

stručný popis protokolového stacku pro řízení při spojo-

vání okruhů. Přístupové vrstvy (Access Layers) a transportní

IP-vrstva (Transport IP) poskytují základní přístup mobilního

telefonu k UNC. Na základě znalosti IP-adres SEGW a mobil-

ního telefonu se pakety směrují internetem. IPSec zajistí inte-

gritu a zabezpečení přenášených dat. TCP poskytuje spolehlivý 

přenos pro GA-RC (Generic Access – Resource Control), který 

se stará o přístup, registraci a celé řízení IP-spojení mobilního

telefonu s UNC. GA-CSR (Generic Access – Circuit Switched

Resource) vykonává podobné funkce jako protokol GSM-RR.

Jsou to zejména nastavení parametrů pro přenos hlasu, hando-

ver, paging a další. Protokoly jako MM (Mobility Management)

a vyšší jsou přenášeny transparentně mezi ústřednou a mobil-

ním telefonem. UNC zakončuje protokol GA-CSR, zpracovává

jeho zprávy a překládá je na zprávy BSSMAP (Base Station

Subsystem Management Application Part) na rozhraní A. Celý 
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protokol stack pro řízení při spojování okruhů (Circuit Switch

Control Plane) je zobrazen na obr. 4. Kromě tohoto protokol

stacku jsou defi novány ještě modely pro:

•  řízení při spojování paketů 

(Packet Switch Control Plane),

•  uživatelská data při spojování okruhů 

(Circuit Switch User Plane),

•  uživatelská data při spojování paketů 

(Packet Switch User Plane),

které se liší v protokolech vyšších vrstev (nad IpSec).

Další vývoj
Začátkem roku 2007 vydalo 3GPP studii EGAN

(Enhanced Generic Access Network) [3]. Nejvíce limitující

částí při přenosu dat je v původním doporučení rozhraní

Gb, které je založeno na Frame Relay. Je tedy snaha nahradit

toto úzké hrdlo rozhraním založeným na IP, nebo ho zcela

vypustit. Některé ze základních požadavků na nový stan-

dard EGAN jsou:

•  zpětná kompatibilita s GAN v 3GPP Rel-6 a Rel-7,

•  snížení zpoždění v přenosu uživatelských dat,

•  kompatibilita s vylepšeními v CN (pouze jedno tunelo-

vání PS služeb),

•  dostupnost nejen pro operátory GSM/GPRS, ale i pro

operátory provozující pouze síť UMTS.

Na základě těchto požadavků byly navrženy tři alterna-

tivy budoucího standardu EGAN.

1. Enhanced Up: Nový UNC (EGANC – Enhanced Generic

Network Controller) je kombinací stávajícího a části

funkcí SGSN. Na rozhraní Up protokolový stack pro

spojování okruhů zůstává beze změn, dochází však ke

změnám v protokolech u PS. Tento návrh splňuje většinu

požadavků, kromě na možnosti propojení s UMTS.

2.  Combined GANC/SGSN: Tento návrh plně integruje

UNC a SGSN do nového prvku. Rozhraní Up zůstává

beze změn. Ani zde není možné propojení s UMTS.

3.  GAN Iu Mode: Jediný z návrhů, který umožňuje propo-

jení UNC a UMTS CN. UNC je kromě rozhraní A a Gb

možno připojit do CN i pomocí rozhraní Iu-CS a Iu-PS.

Tato rozhraní UMTS jsou již založena na Ethernetu,

popřípadě na ATM. V tomto návrhu dochází rovněž

ke změně v rozhraní Up, kde přibívá nový protokol –

GA-RRC (Generic Access – Radio Resource Control).

Článek stručně představil novou technologii pro pří-

stup k mobilním službám přes rozhraní bezdrátových bez-

licenčních sítí – UMA (Unlicensed Mobile Access, někdy 

označovaná jako Universal). Původně se jednalo o aktivity 

vybraných mobilních operátorů a výrobců technologie,

avšak doporučení téměř beze změn převzala pod názvem

GAN (Generic Access Network) skupina 3GPP, vydávající

doporučení k mobilním sítím. Tato technologie umožňuje

se speciálním mobilním telefonem (obsahujícím příslušné

rádiové rozhraní) využívat služeb mobilních sítí GSM/

GPRS/UMTS, například i přes WiFi.

Václav Doleček 

ČVUT, Fakulta elektrotechnická,

Katedra telekomunikační techniky
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Jedním z důvodů dnešního stavu je rozšiřování tech-

nologie elektronického podpisu a často diskutovaná míra

bezpečnosti uložení tzv. dat pro tvorbu elektronického

podpisu, tedy dat, která pro vytváření elektronického pod-

pisu používáme a která bychom měli co nejlépe chránit.

Dalším důvodem je jistě mobilita, tedy možnost „přená-

šet“ data pro tvorbu elektronického podpisu mezi počítači

ať v zaměstnání, kde se především používají pro zajištění

interní bezpečnosti uvnitř organizace, tak při soukromém

využití. Svůj nezanedbatelný význam má čipová karta také

jako prostor pro prezentaci fi rmy, která ji poskytuje svým

klientům jako nástroj pro bezpečný elektronický přístup ke

svým službám.

V praxi je však pojem čipová karta velmi široký a každý 

si může pod tímto pojmem představit něco jiného. Počínaje 

kartou, která sice obsahuje čip (alespoň vzhledově), ale ten

je nepoužitelný pro technologii elektronického podpisu, až

po vysoce sofi stikovanou kartu s řadou specializovaných

funkcí a vysokou bezpečnostní certifi kací.

Jaké bychom měli na takový prostředek klást požadavky?
1. Aktivní vykonávání operací

Čipové karty zajišťující vybrané funkce na kryptografi ckém

základě můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

•  pasivní karty – čipové karty obsahující data pro tvorbu

elektronického podpisu, která jsou však zpracová-

vána vnější aplikací (karta slouží pouze pro úschovu

informace)

•  aktivní karty – čipové karty obsahující kromě dat pro

tvorbu elektronického podpisu rovněž aplikaci, která

tato data využívá. Vnější aplikace mohou tyto infor-

mace používat pouze zprostředkovaně

Podstatný rozdíl mezi aktivní a pasivní čipovou kartou

je ten, že data pro tvorbu elektronického podpisu v případě

aktivní čipové karty nikdy neopouštějí prostředí této karty,

a nemohou tedy být zneužita zařízením, s nímž karta komu-

nikuje (na rozdíl od pasivní čipové karty).

Aktivní čipová karta obsahuje všechny potřebné algo-

ritmy sloužící k vytvoření nebo ověření elektronického

podpisu a ve vztahu k procesu podepsání tvoří autonomní

jednotku. Bezpečnost celého procesu elektronického

podpisu datové zprávy se tak odvozuje od bezpečnosti

prostředí, které s kartou komunikuje (předkládá dato-

vou zprávu k podepsání) a není zde primární nebezpečí

kompromitace (vyzrazení) dat pro tvorbu elektronického

podpisu.

2. Bezpečné vytvoření dat pro tvorbu elektronického podpisu

Důležitým prvkem bezpečnosti je také okamžik vytvoření

dat pro tvorbu elektronického podpisu, resp. to, zda se data

tvoří přímo na čipové kartě, nebo mimo ni. V druhém pří-

padě samozřejmě opět existuje riziko, že data pro tvorbu

elektronického podpisu mohou být v rámci tohoto procesu

zneužita.

3. Ochrana při operacích s daty pro tvorbu elektronického podpisu

Před použitím dat pro tvorbu elektronického podpisu je

nutné zajistit, že tuto operaci může provést pouze oprávněná

osoba – osoba se znalostí tzv. PIN (kód, zpravidla číselný,

4–8místný). Takto je zajištěno, že čipová karta nemůže být

zneužita osobou, která čipovou kartu např. odcizila. PIN pak 

zpravidla bývá ještě chráněn i proti „zkoušení správné kom-

binace“ omezeným počtem chybných zadání, která vedou

k blokaci celé karty a tím ke znemožnění jejího použití.

4. Multifunkční čipové karty

Čipová karta dnes také umožňuje nést více identifi kačních

nástrojů současně – jedná se o tzv. duální kartu. Tato karta

je pak kromě čipu, který se využívá pro technologii elektro-

nického podpisu, vybavena tzv. bezkontaktním čipem poža-

dovaného standardu (případně i magnetickým proužkem).

To umožňuje využít jedno hardwarové zařízení také pro

řadu jiných aplikací (např. automatická evidence docházky,

kontrola vstupu nebo stravovací systémy), které jej následně

používají jako nosič stacionárních informací. Tímto spoje-

ním pak vzniká ideální řešení, které umožňuje např. zajistit,

že zaměstnanec neopustí kancelář a své PC s kartou zasunu-

tou ve čtecím zařízení, protože by se bez ní nedostal zpět.

 Čipové karty a legislativa
Samostatnou kapitolou v této oblasti je pak využití čipo-

vých karet v oblasti akreditovaných certifi kačních služeb

v souladu s platnou legislativou daného státu (např. v rámci

EU). Bohužel v této oblasti není legislativa jednotlivých

zemí jednotná, a tak je skutečností, že v jednom státě je

nutné mít data pro tvorbu zaručeného elektronického pod-

pisu umístěna na čipové kartě, v jiném to není třeba.

Čipová karta je pak většinou označována jako SSCD

(Secure Signature Creation Device) neboli bezpečný pro-

středek pro tvorbu elektronického podpisu. Bezpečným

prostředkem pro tvorbu elektronického podpisu přitom

nemůže být jakákoliv kryptografi cká čipová karta, ale pouze

taková, která má příslušnou certifi kaci.

Podmínky, které musí čipová karta pro získání certifi -

kace splnit, jsou dány rovněž legislativou – většinou zvláštní

vyhláškou, která řeší nejen technické požadavky na tuto

kartu, ale např. také způsob její následné distribuce klien-

tům. Avšak i zde jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi

v rámci EU. Certifi kaci jednotlivým čipovým kartám pak 

zpravidla vydává úřad, který uděluje akreditaci společnos-

tem poskytujícím akreditované služby a je zde tedy možné

také získat informace o certifi kovaných čipových kartách.

 A co je přínosem pro uživatele?
Řešení s čipovou kartou přináší oproti standardnímu úlo-

žišti v osobním počítači novou kvalitu nejen ve výrazném

zvýšení bezpečnosti celého řešení, ale především v mobilitě

klienta. Toto řešení je z pohledu uživatele opravdu komfortní

– majitel s sebou nosí kompletní elektronickou identitu.

Současnost a čipové karty
Před několika lety jsme jako ideu budoucnosti označovali využívání čipových karet v praxi v oblasti elektronického podpisu. Jak

se ukázalo, budoucnost nebyla příliš daleká, protože již dnes je certifi kátů elektronického podpisu umístěných na čipových kar-

tách více než těch, které jsou umístěny v osobních počítačích na pevném disku.
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V současnosti jsou u nás čipové karty jako nástroj pro

bezpečné uložení dat pro tvorbu elektronického podpisu

nejvíce využívány v bankovnictví, především pro bezpečný 

přístup ke službám elektronického bankovnictví. Banky 

poskytují klientům čipové karty jako součást služby elektro-

nického bankovnictví při jejím zřízení, a v případě zájmu

klienta většinou nabízejí také čtečky čipových karet různých

druhů. Klient pak může certifi kát, který používá v elektro-

nickém bankovnictví, využít rovněž pro jiné veřejné služby 

umožňující tento typ elektronického přístupu. Například

Česká spořitelna poskytuje komerční certifi káty v rámci

služby Servis 24, ČSOB pak certifi káty kvalifi kované pro

služby Internetbanking a Businessbanking; takže chce-li

klient komunikovat s orgány veřejné správy elektronicky 

a je klientem ČSOB a má zřízenu příslušnou službu, nemusí

si už pořizovat další certifi kát.

Problematikou čipových karet jako úložišť dat pro

tvorbu elektronického podpisu se již několik let zabývá

také společnost První certifi kační autorita, a. s. V této

oblasti má řadu referencí a v portfoliu služeb nabízí mimo

jiné i certifi káty typu „Comfort“, jejichž součástí je čipová

karta splňující požadavky pro výše uvedené možnosti

využití.

Lenka Capoušková
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Registrace a možnost firemní prezentace na www.isss.cz/registrace

Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, 190 00  Praha 9, telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Připravovaná témata:

eGovernment v ČR - „EGON žije!“

bezpečnost informačních systémů, archivace 

multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy

e-Justice, eHealth — ICT ve zdravotnictví, digitalizace televizního vysílání 

komunikační infrastruktura

elektronizace veřejné správy, e-doručování, datové schránky

GIS a mapové služby

financování projektů, strukturální a jiné fondy

ICT podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízení,  dopravě aj.

e-learning, počítačová gramotnost a vzdělávání

best practices měst, obcí a regionů

LORIS/V4DIS - výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegradu

7. až 8. dubna 2008
Kongresové centrum Aldis

Hradec Králové 
Česká republika

11. ročník mezinárodní konference 

věnovaný úloze  informačních tech-

nologií ve veřejné správě. Největší 

akce svého druhu ve střední a vý-

chodní Evropě. Mezi účastníky jsou

představitelé vlády, parlamentu, 

ústředních orgánů, hejtmani, pri-

mátoři a starostové měst a obcí 

a řada dalších významných osobnos-

tí. Tuto konferenci navštívilo v mi-

nulém roce více jak 2100 účastníků.
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Společnost ZTE dodává řešení „rich Passive Optical

Network“ (xPON) umožňující výstavbu sítě typu „fi ber-to-

the-x“ (FTTx). V praxi to znamená, že ZTE vyrábí optické

linkové terminály (OLT) s různými kapacitami a řadu optic-

kých síťových jednotek (ONU) nebo optických síťových ter-

minálů (ONT) splňujících požadavky „fi ber-to-the-home“

(FTTH, optika až domů), „fi ber-to-the-building/curb“

(FTTB/C, optika do budovy/k obrubníku), „fi ber-to-the-

offi  ce“ (FTTO, optika do kanceláře) a „fi ber-to-the-cabinet“

(FTTCab, optika do rozvodné skříně). Jako součást řešení

ZXA10 xPON naplňuje ZTE GPON+VDSL2 řešení i scé-

náře aplikací FTTB/FTTC a FTTCab, přičemž k zajištění

vysokorychlostního přístupu ke službám typu multi-play 

využívá stávající měděné rozvody.

V režimu „optika do budovy“ FTTB je k OLT přes

optický rozbočovač (splitter) připojena jednotka ZXDSL

9806H pracující jako MDU(multi-dwelling unit). ZXDSL

9806H lze umístit do sklepa, na chodbu nebo do instalační

skříně umístěné mimo budovu. Stávající rozvody v budově

realizované kroucenými páry vodičů (twisted-pair) tak lze

zachovat a znovu využít. Ve vysokých budovách je možno

instalovat rozvodnou skříň zjednodušující práci s kabeláží

a správu rozvodu.

V režimu „optika k obrubníku/do rozvodné skříně“

FTTC/FTTCab (obr. 1) zajišťuje ZXDSL 9806H pro

různé uživatele diferencované pokrytí. Uživatelé v různé

vzdálenosti tak mají k dispozici různé přenosové rych-

losti, přičemž vzdálenost mezi OLT a MDU může být

až 20 km. ZXDSL 9806H lze instalovat mimo budovu,

například jej lze umístit do pásů městské zeleně nebo jej

pro úsporu nákladů na výstavbu sítě zavěsit na sloup roz-

vodu, apod.

Řešení xPON+VDSL2 společnosti ZTE
Požadavky koncových uživatelů se neustále posouvají od prostých hlasových služeb ke službám typu „multi-play“ spojujícím

hlas, video, data a obraz. Příchod nových služeb s přidanou hodnotou (VAS), jako je například IPTV (Internet Protocol Tele-

vision) a videotelefonie, znamená vyšší nároky na přenosovou rychlost, dohled nad kvalitou služby QoS a záruky bezpečnosti.

Tyto služby současně vytvářejí i nové výzvy týkající se konstrukce sítí jednotlivých síťových operátorů, a to zejména přístupových

sítí. Trendem rozvoje přístupové vrstvy se stává zvyšující se pronikání optických sítí až „do domu“ (FTTH). Společným zájmem

operátorů i dodavatelů tak je zavádění nových technologií umožňujících uspokojení diverzifi kovaných požadavků koncových

uživatelů lišících se podle konkrétních potřeb jednotlivých zákazníků.

Obr. 1  Režim FTTC/FTTCab
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C200 jako koncové kancelářské zařízení OLT, je připo-

jena do různých servisních sítí přes rozhraní n×GE nebo

10GE, podporuje v jedné platformě smíšenou sestavu desek 

EPON a GPON a jedna police (shelf) OLT dokáže obsloužit

až 1280/2560 ONT/ONU. ZXDSL 9806H, jakožto koncové

MDU zařízení, podporuje 96 linek ADSL/ADSL2+/SHDSL

nebo 64 linek VDSL2 poskytujících koncovým uživatelům

vysokorychlostní „multi-play“ služby.

Toto řešení se vyznačuje zejména následujícími

vlastnostmi:

•  maximální využití stávajících měděných rozvodů v obyt-

ných komplexech a budovách: není nutno pokládat nové

kabely, což významně snižuje náklady na výstavbu sítě

(CAPEX);

•  minimální požadavky na údržbu: využití techniky „point-

to-multipoint“ (P2MP) pro realizaci pasivního přenosu

dat přes optickou distribuční síť, snížení provozních

nákladů (OPEX);

•  minimální spotřeba energie: ZXDSL 9806H má ve srov-

nání s podobnými produkty na trhu nejnižší spotřebu

energie, což zmírňuje požadavky na napájecí zdroje a dále

operátorům snižuje provozní náklady (OPEX);

•  jednotný systém pro správu sítě (network management

system): ZXA10 C220/C200 i ZXDSL 9806H se spravují

pomocí systému NetNumen, což šetří lidské zdroje;

•  splňuje různorodé požadavky na síťové instalace: ZXDSL

9806H lze nainstalovat v budově, na stožár či sloup nebo

umístit do venkovní rozvodné skříně, což snižuje náklady 

na výstavbu sítě;

•  toto řešení, založené na vlastnostech technologie GPON

a VDSL2, poskytuje různé přenosové rychlosti podle hus-

toty uživatelů a umožňuje realizaci různých marketingo-

vých strategií. Přes stávající měděné rozvody lze nabíd-

nout přenosovou rychlost až 50 Mbps;

•  fl exibilní přístup k ISP: Pro poskytnutí kvalitních služeb

uživatelům se systém ZTE GPON připojuje přes různá

rozhraní k více ISP;

•  perfektní QoS a záruky bezpečnosti: pro uspokojení růz-

ných potřeb zákazníků využívá DBA, šifrování AES-128

a tři „churning“ funkce.

Společnost ZTE se aktivně podílí na testování systému

xPON organizovaném operátory a mezinárodními stan-

dardizačními orgány. V letech 2004 až 2007 se společnost

ZTE podílela na řadě EPON a GPON testů organizova-

ných čínským ministerstvem informačního průmyslu

(MII) a operátory China Telecom a China Netcom.

Kromě toho provedla společnost řadu testů produktů

GPON a EPON a jejich interoperability organizovaných

společnostmi British Telecom, France Telecom, Etisalat,

Telefonica, Telecom Italia, Telekom Malaysia, Telmex,

PCCW, atd.

ZTE také drží krok s nejnovějším rozvojem standardů

xPON a na vývoji nejrůznějších standardů se i přímo podílí.

Jakožto člen skupiny Full Service Access Network (FSAN)

se společnost ZTE účastnila testování interoperability 

GPON sponzorovaného FSAN, včetně testů na posledním

ITU Telecom World 2006 v prosinci 2006, testu ve fran-

couzském Lannionu v květnu 2007 a dalšího testu v červnu

2007 na NXT Comm 2007 v Chicagu.

V říjnu 2007 byl systém ZTE ZXA10 C220+ ZXDSL

9806H oceněn cenou InfoVision na Broadband World

Forum Europe 2007 v Berlíně.

Od uvedení na trh koncem roku 2004 je systém ZXA10

xPON široce využíván společnostmi China Telecom a China

Netcom, ITESS (Holandsko), Free Internet (Th ajsko),

PCCW (Hong-Kong), Algeria Telecom (Alžírsko) a TIME

dotCOM (Malajsie), v nichž je nasazován v aplikacích

FTTH, FTTO, FTTB, FTTC, FTTCab a „mixed-inserts“

v MSAN/MSAG.

Společnost ZTE získala 9. října 2007 na berlínském

Broadband World Forum Europe 2007 prestižní cenu

InfoVision v kategorii technologií a služeb pro přístu-

pové sítě (obr. 2). ZTE tuto cenu získala za technologii

GPON+VDSL2, a to zejména za produktové řady ZXA10

C220+ZXDSL 9806H. Toto technologické řešení umož-

ňuje operátorům cenově efektivní poskytování služeb nové

generaci zákazníků, a to včetně IPTV (Internet Protocol

Television) a videa s vysokým rozlišením na přání (high

defi nition video-on-demand).

Program InfoVision Award oceňuje technologie,

aplikace, produkty a služby považované za nejunikát-

nější a nejpřínosnější pro telekomunikační průmysl.

Společnost ZTE podala dvě přihlášky: ZXA10 C220+

ZXDSL 9806H a ZXMP M800 Metro DWDM systém,

přičemž oba přihlášené produkty postoupily do finále.

Společnost ZTE se jakožto jeden z předních výrobců

telekomunikačních technologií významně věnuje výzkumu

a vývoji komerčních aplikací v oblasti přístupových sítí.

ZTE disponuje hlubokými znalostmi technologií GPON

a DSL a zaujímá též strategickou pozici na poli mezinárod-

ního obchodu.

PR

Obr. 2  Paní Chen Jie (vpravo), viceprezidentka ZTE 

a manažerka produktů „Wireline and Service“, 

přebírá cenu Infovision 2007
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Data Harmony Solutions

kompaktní optický box ideální pro přivedení 
koncového optického kabelu do budovy a rozvod 
optické sítě uvnitř budovy. 

• Kompaktní optická zásuvka

• Ideální řešení pro sítě FTTX

• Propojení 4 až 6ti optických vláken

•  Vhodný pro propojení mezi vnějším přívodním kabelem 
a domovním kabelem nebo patchcordem

Produkt měsíce:
E-BOX 

mini
OPTICKÝ BOX 

PRO FTTX

Produkt měsíce:

Centrální bod

Optická rozvodná skříň ORS 1 je určena k uložení 

1920 optických konektorů ve vnitřním prostředí.

ORM 12

ORMPV
ORMP

e-BOX

ORM4

Uzel 1
Optický rozváděč ORU 2s SIS je určen k propojení 108 optických vláken, 

konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve standardních 

optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

Kancelářská budova

Výklopný stojanový rozváděč ORMPV je určen 

k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.

Výsuvný stojanový rozváděč ORMP je určen 

k uložení 24 (48) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí. Rodinné domky

e-BOXmini – kompaktní op-

tický box ideální pro přivedení 

koncového optického kabelu 

do budovy a rozvod optické sítě 

uvnitř budovy.

Optický rozváděč ORM 4 je 

určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i ven-

kovním prostředí.

Průmyslová budova

Optický rozváděč ORM 12 je určen k uložení 12 

optických konektorů ve vnitřním i venkovním 

prostředí.

Uzel 2

Optický rozváděč ORM 48 MIS je určen k uložení 48 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.

ORS 1

ORM 48

U
O
k
oORU 2 SIS

e-BOX

MICOS  MĚSTSKÁ OPTICKÁ SÍŤ – PŘÍKLAD ŘEŠENÍ
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www.cz.o2.com

Nabídka platí do 31. 5. 2008 při uzavření smlouvy se závazkem na 12 měsíců. Od 7. měsíce je cena 474, 81 Kč s DPH měsíčně. Více informací a ověření dostupnosti 
na www.cz.o2.com

Pořiďte si ø Internet ADSL
na půl roku se slevou

Nyní 2 Mb/s od 237 Kč s DPH měsíčně
Aktivace za 1 Kč

Volejte 800 02 02 02


