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oNa počátku mého úvodníku bych vám, čtenářům časopisu TELEKOMUNIKACE 
popřál hodně štěstí v novém roce a pohodové prožití svátků vánočních.

Omlouvám se čtenářům, že mé úvodníky v poslední době opouštějí ryze 

telekomunikační problematiku a posunují se k širším oblastem, které obecně 

nazýváme ICT a politika kolem ICT. Je to logicky dáno mým osobním zapo-

jení i do témat IT a pozice státu vůči ICT po spojení APVTS a SPISu.

Současným našim hlavním úkolem je rozvířit stojící vody ICT a propagovat 

využití tohoto oboru pro zvyšování efektivity jakýchkoli činností a používat 

jej k inovativnosti. Musím se přiznat k tomu, že po vzniku nové multi-partijní 

vlády hledáme v ní skutečné partnery nejen pro diskuzi, ale zejména pro prag-

matické prosazování ICT do procesů státní a veřejné správy. Naštěstí normální 

hospodářský trh si tyto věci umí prosazovat sám, pokud tedy není příliš defor-

mován regulací, intervencemi a dotacemi. Opravdu lze říci, že trend „tlačit“ 

telekomunikace a IT, co by motor modernizací, inovací a konkurenceschop-

nosti se na straně vládního managementu skoro úplně vytratil. Vše pod prapo-

rem šetřit, šetřit, šetřit. Dokonce se zdá, že stát nezajímá, co se bude dít za rok, 

za dva, za pět. Stát nezajímá, jak být efektivní a čím toho dosáhnout. Stát neza-

jímá, že nejen montováním, těžbou a výrobou sluneční elektřiny konkuren-

ceschopnost země asi nezajistí. Stát nezajímá, že se vytrácí motivace mladých 

lidí studovat náročné odborné profese a  sklouzávají k  snadno průchodným 

fi nančním a  manažerským oborům. Stát ignoruje všeobecně známé světové 

trendy vlivu ICT pro výzkum a business. Stát ignoruje nebezpečí kolapsů exis-

tujících informačních systémů a infrastruktur, podceňuje potřebné investice do obnovy a udržení nervového systému státu. 

Dost kritiky…

Musíme provokovat. Proto jsme nechali sepsat a vyrobit animaci „Co se stane, když informační systémy přestanou plnit 

svou funkci…“ nebo „Co se stane, když to někdo vypne…“ Tak jako už nemůžeme žít bez elektrické energie, plynu, vody, 

bez dopravní infrastruktury tak nemůžeme bohužel existovat bez informačních technologií a elektronických komunikací. 

To je realita. Pokud však toto nebude bráno v  úvahu nejen státem, ale privátním sektorem může nastat opravdu nepří-

jemná doba vyvolávající situace blížící se anarchii, zločinnosti, destrukce a lidské tragédii. Obsah klipu, který můžete vidět 

na http://www.ictu.cz/animace je lehce „přitažený za vlasy“, ale přesto se již počátky kolapsů státních ICT v některých zemích 

projevily. Současně hrozí i jiné velmi aktuální případy, jako je například dnes zablokovaný web WikiLeaks, který prezentoval 

zcizené informace z oblasti tajných diplomatických depeší. Přesto věřím, že taková situace nenastane, a že nejen tato vládní 

garnitura pochopí „o čem to je“.

…a je to tady, včera jsem skončil s předcházející větou a dnes, v pátek ráno 10. prosince 2010 jsem dočetl, že vnitřní sys-

tém České pošty se stal útokem hackerů. Naštěstí tým schopných IT pracovníků útok „opětoval“ a zahnal nepřítele daleko 

do Asie… To dokazuje, že systémy a hlavně lidé jsou připraveni na takové situace. Nemusí to však platit vždycky.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y   Slovak Telekom začal s výstavbou najmodernejšieho 
datacentra na Slovensku

Unikátna 5-poschodová budova s  1200 m2 priesto-

rom určeným pre IT technológie bude stáť v  Bratislave

na  Račianskej ulici. Nový objekt je od  začiatku dizajno-

vaný ako dátové centrum, preto sa už pri jeho výstavbe

kladie veľký dôraz na  bezpečnostné štandardy a  princípy 

GREEN IT, ktoré prinesú výraznú úsporu elektrickej ener-

gie na chladenie a napájanie.

„Už budúci rok bude na tomto mieste stáť najmodernejšie

dátové centrum na Slovensku a som nesmierne hrdý, že v ňom

budú poskytované služby Slovak Telekomu. Aj táto hi-tech

investícia potvrdzuje

náš zámer ďalej rásť 

v  oblasti poskytovania

špičkových ICT riešení 

pre našich zákazníkov 

na  Slovensku,“ uvie-

dol Rüdiger J. Schulz,

výkonný riaditeľ pre

oblasť sietí a  infor-

mačných technológií

Slovak Telekomu.

Realizátorom stavby 

je spoločnosť IBM

Slovensko, ktorá sa

stala víťazom tendra

a  má bohaté medzi-

národné skúsenosti

s  návrhom a  prevádz-

kou špičkových data-

centier. Odborníci z  IBM pripravili koncept, konštrukčné

riešenie a infraštruktúru nového dátového centra. 

„Zelené dátové centrum, ktoré budujeme pre Slovak

Telekom, bude najväčším na Slovensku. Okrem najvyššieho

technologického štandardu budú klienti profi tovať aj z nízkej

energetickej spotreby a vysokého stupňa bezpečnosti,“ pove-

dal Roman Brestovanský, generálny riaditeľ IBM Slovensko.

  Noví informačný systém pre Štatistický úrad SR
Konzorcium fi riem Slovak Telekom, a.s. a MICROCOMP

– Computersystém s.r.o. podpísalo so Štatistickým úradom

SR zmluvu o  realizácii národného projektu Elektronické

služby Štatistického úradu SR. Konzorcium zvíťazilo v kon-

kurencii piatich fi riem, keď ponúklo najnižšiu cenu pri naj-

vyššej úrovni technického riešenia. Cena dvojročného kon-

traktu je 19,4 milióna eur bez DPH.

Predmetom zmluvy je vytvorenie nového integrovaného

štatistického informačného systému a volebného informač-

ného systému, ktorý umožní analyzovať činnosti a vytvárať 

prezentácie štatistických výstupov. Riešenie bude založené

na  moderných informačných technológiách s  využitím

servisne orientovanej architektúry (SOA), datawarehouse

technológií a business inteligence (BI) aplikácií.

Projekt je v  súlade s  Národnou koncepciou informa-

tizácie verejnej správy. Jeho fi nancovanie je zabezpečené

zo štrukturálnych fondov Európskej únie cez Operačný 

program Informatizácia spoločnosti.

  Skupina Dial Telecom chce výrazně posílit pozici 
na českém trhu

Skupina Dial Telecom, přední český poskytovatel teleko-

munikačních služeb, rozhodla v těchto dnech o odprodeji 

své ziskové slovenské společnosti Dial Telecom. Smlouvu 

o strategické spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb 

uzavřela s  GTS Slovakia, a.s., slovenským telekomunikač-

ním operátorem. Dial Telecom tak chce kumulovat kapitál 

pro další akvizice a  další rozvoj stávajících aktivit na  čes-

kém trhu. Hodnotu transakce se obě společnosti rozhodly 

nezveřejnit.

Do skupiny Dial Telecom patří česká akciová společnost 

Dial Telecom, dále pak VOLNÝ, a.s. a před prodejem do ní 

patřila i  slovenská akciová společnost Dial Telecom. Nyní 

se  skupina rozhodla rozvíjet své telekomunikační aktivity 

na  českém trhu rychlejším tempem. Zahrnuje to rozvoj 

poskytovaných služeb, rozvoj vlastní infrastruktury a další 

akvizice.

„Dial Telecom použije prostředky z  prodeje aktivit 

na  Slovensku k  posílení svého podílu na  českém telekomu-

nikačním trhu a chce se  ještě aktivněji podílet na jeho kon-

solidaci. Velký potenciál k  dalšímu růstu vidíme především 

v České republice, kde již v současné době disponujeme jed-

nou z nejrozsáhlejších telekomunikačních infrastruktur,“ řekl 

Zdeněk Sivek, předseda představenstva Dial Telecom, a.s. 

(Česká republika).

Slovenský Dial Telecom poskytuje na rezidentním trhu 

datové, internetové a  hlasové služby pro segment SME 

(Small and Medium Enterprises) a  velkým společnostem, 

institucím a ISP (Internet Service Providers). Společnost je

zisková a vykazuje nárůst výnosů z aktivit ve svém oboru. 

V  červenci 2009 fúzovala se  společností eTel Slovensko 

s.r.o., která tím zanikla.

Česká společnost Dial Telecom bude i nadále poskyto-

vat mezinárodní služby na slovenském telekomunikačním 

trhu, a to prostřednictvím své vlastní optické sítě nebo pro-

střednictvím dalších operátorů.

  GTS Novera rozvíjí integrovaná řešení, stala se partnerem 
HP

Společnost GTS Novera, celonárodní telekomunikační 

operátor, uzavírá v  rámci komplexního zajišťování inte-

grovaných telekomunikačních řešení partnerství s  lídry 

trhu informačních technologií a  věnuje se  systematicky 

vzdělávání svých specialistů. Zákazníci telekomunikační 

společnosti totiž stále častěji vyžadují i zajištění telefonních 

pobočkových systémů, bezpečnostních řešení, datových 

skladů a  dalších služeb s  přidanou hodnotou, protože je 

považují za  přirozený doplněk klasických telekomunikač-

ních služeb. GTS Novera tak nyní splnila požadavky part-

nerského programu společnosti Hewlett Packard a získala 

status HP Preferred Partner. 

„Trendem je postupná integrace telekomunikačních 

a  informačních technologií. Komplexní zajištění ICT 

infrastruktury totiž umožňuje našim zákazníkům předat 

odpovědnost za  její provoz jednomu partnerovi. Takové 

řešení je pak pro zákazníka nejen levnější, ale zejména 

provozně efektivnější,“ řekl Pavel Brabenec, ředitel 
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Preferred Partner je jednou z  řady aktivit naší společ-

nosti, které jsou reakcí na tento trend na ICT trhu. Jsme

velice potěšeni, že se nám partnerství HP podařilo získat.

Věřím, že naše spolupráce bude rozvíjet obchodní strate-

gii obou společností a že se tak budeme moci intenzivněji

podílet na rozvoji nových trendů v oblasti integrovaných

řešení.“

  Zmeny vo vedení spoločnosti Slovak Telekom
K  31. decembru 2010 odchádza zo spoločnosti Slovak 

Telekom Milan Vašina, súčasný výkonný riaditeľ pre mar-

keting, predaj a služby zákazníkom, na pozíciu generálneho

riaditeľa spoločnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

Od 1. januára 2011 sa rozšíri manažment spoločnosti Slovak 

Telekom o  dvoch členov. Oblasť marketingu bude zastre-

šovať nový výkonný riaditeľ marketingu Dušan Švalek.

Svoju kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson & 

Johnson na pozíciách produktového a senior brand mana-

žéra. Šesť rokov pôsobil v  Th e Boston Consulting Group.

V  roku 2004 nastúpil do  spoločnosti T-Mobile Slovensko

ako riaditeľ divízie služieb zákazníkom a od roku 2007 bol

výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31.

decembra 2010 zastáva pozíciu riaditeľa marketingu Slovak 

Telekomu.

Dušan Švalek bude na novej pozícii zodpovedať za marke-

tingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadiť produktový 

manažment i vývoj v oblasti hlasových a dátových služieb

v súlade s medzinárodnou stratégiou Deutsche Telekomu.

Novým výkonným riaditeľom pre predaj a  služby zákaz-

níkom bude od  1. januára 2011 Igor Matejov. Svoju kari-

éru začínal v  konzultačnej fi rme Accenture ako manažér

v oblasti fi nančných inštitúcií a poisťovníctva. Neskôr pôso-

bil v spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., dcérskej

spoločnosti VÚB, kde ako člen predstavenstva zodpovedal

za oblasť prevádzky, IT a tiež kľúčové projekty spoločnosti.

V roku 2007 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko,

kde viedol ako výkonný riaditeľ divíziu služieb zákazníkom

a  od  februára 2009 bol výkonným riaditeľom divízie pre-

daja. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastáva pozíciu ria-

diteľa predaja Slovak Telekomu. Igor Matejov bude na novej

pozícii riadiť dvojicu oblastí – zodpovedať za  všetky pre-

dajné kanály spoločnosti a zároveň aj za služby zákazníkom.

„Posilnenie výkonného manažmentu fi rmy Dušanom

Švalekom a Igorom Matejovom považujem za výborné stra-

tegické rozhodnutie, pretože ich vymenovaním do  manaž-

mentu posilníme našu spoločnosť v orientácii na biznis a kva-

litu poskytovaných služieb, ako aj etablovanie fi rmy v novej

roli  najväčšieho, plne integrovaného operátora,“ uviedol

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny ria-

diteľ spoločnosti Slovak Telekom.

  Odhaduje se prudký nárůst uživatelů LTE
Podle analytické společnosti Portio Research dosáhne

kumulovaný meziroční růst (CAGR) uživatelů LTE

v  období 2010–2015 hodnoty 187,7 %. I  když systémy 

WiMAX byly nasazovány dříve, povaha LTE jako přiro-

zeného nástupce technologií GSM/UMTS a  díky mož-

nosti poskytovat levné datové služby jsou hlavní hnací 

síly pro očekávané masové budování sítí LTE v následu-

jících letech. Tento nárůst bude viditelný po celém světě 

a odhaduje se, že počet uživatelů sítí LTE dosáhne kon-

cem roku 2015 hranici 200 milionů, tj. šest let po uvedení 

první sítě LTE do  komerčního provozu koncem roku 

2009. To v  podstatě představuje dvojnásobek, v  porov-

nání s  počtem uživatelů sítí 3G, kterých bylo po  prv-

ních šesti letech cca 100 milionů. Migrace k  LTE není 

však doménou pouze rozvinutých a  nasycených trhů 

v  Severní Americe a  západní Evropě, aktivně při zavá-

dění LTE působí rovněž operátoři z  rozvojových zemí, 

i když pochopitelně v daleko menším měřítku s ohledem 

na pokrytí i využití.

  Evropskou cenu roku za energeticky úsporný projekt 
získal český Siemens

Prestižní Evropskou cenu pro energetické služby v kategorii 

„Nejlepší projekt energetických služeb“ v komerčním sek-

toru za rok 2009 získal tým českých inženýrů za energeticky 

úsporné řešení aplikované v závodě na výrobu elektromo-

torů společnosti Siemens v Mohelnici. Úspěšný projekt při-

nesl závodu úsporu více než 50 % roční spotřeby energie 

na vytápění, ohřev teplé vody a výrobu technologické páry. 

Současně pomohl významně snížit emise CO2.

Evropská cena pro energetické služby je určena pro ino-

vativní poskytovatele energetických služeb a  každoročně 

jsou jejím prostřednictvím oceňovány mimořádné počiny 

při rozvoji energetických služeb v Evropě. Zástupci společ-

nosti Siemens ocenění převzali 13. září v Bruselu v rámci 

Evropského dne energetických služeb, kterého se  zúčast-

nila také Connie Hedegaard, eurokomisařka pro ochranu 

klimatu. Porota složená z  mezinárodních expertů ocenila 

mohelnický projekt především díky výši dosažených ener-

getických úspor, pozitivnímu dopadu na životní prostředí 

a  vlivu na  rozvoj energetické efektivnosti v  soukromém 

sektoru.

V rámci oceněného projektu byla v mohelnickém výrobním 

závodě provedena optimalizace výroby a  distribuce tepla. 

Zakázka v hodnotě 44,5 milionu korun smluvně garantuje 

úsporu minimálně 31 % z  původních celkových ročních 

nákladů na teplo, což představuje 14,1 milionů korun. Doba 

návratnosti celé investice činí pouhé tři roky. 
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důsledku ještě vyšší. U tohoto projektu jsme se dokázali dostat 

až na úroveň 50 % roční spotřeby energie,“ uvedl při převzetí

ceny Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb

společnosti Siemens, a dodal: „Podařilo se nám také výrazně 

zkrátit dobu návratnosti vložených investic, a  to na  pouhé 

tři roky. Ta u podobných projektů řešených metodou Energy 

Performance Contracting bývá zpravidla pět až sedm let.“

Pro technologické účely byly instalovány tři vyvíječe

páry. Výrobní haly jsou nyní vytápěny teplovzdušnými ply-

novými jednotkami, příprava teplé vody probíhá lokálně

v  plynových zdrojích přesně podle potřeby. Řízení všech

nově instalovaných zařízení zajišťuje systém Siemens

Desigo PX s dispečerským pracovištěm vybaveným vizua-

lizačním rozhraním, díky němuž mohou zodpovědní pra-

covníci na  monitoru sledovat aktuální stavy i  historické

průběhy teplot, spotřeb energií a vody, informace o provozu

či poplachová hlášení v libovolné z více než 50 budov v are-

álu závodu. Přehled o spotřebách energií zajišťuje monito-

rovací systém EMC (Energy Monitoring a Controlling).

„Díky optimálnímu návrhu úsporných opatření a použití 

moderních technologií jsme dosáhli výrazných úspor pro-

vozních nákladů a dále omezili vliv naší výroby na životní 

prostředí. Zvážení podobného koncepčního řešení energetické 

efektivity vřele doporučuji všem fi remním provozům,“ řekl

Pavel Pěnička, ředitel mohelnického závodu společnosti

Siemens na výrobu elektromotorů. 

Siemens byl v posledních letech za energeticky úsporné

projekty oceněn již několikrát. V  roce 2006 získal cenu

za  „Nejlepší energeticky úsporný projekt“ pro budovy 

v majetku města Berlín a toto ocenění obhájil i o rok poz-

ději energeticky úsporným projektem krytého bazénu

Brigittenau ve  Vídni. V  rámci České republiky obdržel

v roce 2006 ocenění „Energetický projekt roku“ za úspěš-

nou revitalizaci areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy. 

  LG si za spojení technologií a designu vysloužilo tři 
ocenění asociace EISA

Praha, 19. srpna 2010 — LG Electronic (LG), světový inová-

tor a lídr v oblasti spotřební elektroniky a mobilních komu-

nikací, si dlouhodobě klade za cíl propojovat poslední tech-

nologie s  jedinečným designem a  právem mu za  to patří

další tři ocenění asociace EISA. Vyplatila se i orientace spo-

lečnosti na  ekologicky šetrnou výrobu. Na  prvním místě

se  umístily a  právoplatně tak nesou označení nejlepších

produktů následující výrobky: LCD televizor LG 42LE5300

za bezkonkurenční poměr cena/výkon (European Best Value

LCD TV), systém domácího kina HB45E jakožto NejlepšíE

evropský kompaktní systém domácího kina (European HT

compact system) a mobilní telefon LG GD510 POP, který byl 

zvolen Evropským ekologickým mobilním telefonem roku

(European Green Mobile Phone). Ocenění „European Best

Value LCD TV“ a „European Green Mobile Phone“ získlalo

LG již druhý rok za sebou.

Dr.  Woo Paik, prezident a  technologický ředitel LG

Electronics, komentoval: „Máme velikou radost, že byly naše

výrobky opět oceněny porotou asociace EISA, o  to více nás

těší, že  jsme obhájili vítězství v  kategoriích „European Best 

Value LCD TV“ a  ,European Green Mobile Phone‘. Tři zís-

kaná ocenění jsou výsledkem dlouhodobého závazku LG při-

nášet našim zákazníkům vysoce kvalitní výrobky, které jsou 

navíc ekologicky úsporné.“ 

Televizor LG 42LE5300 je důkazem, že propojení nejno-

vějších technologií a  skvělého designu není v  případě LG 

jen prázdným 

slibem. LCD 

obrazovka 

s LED podsví-

cením zaru-

čuje maxi-

málně jasný 

a  čistý obraz, 

zatímco

extrémně

tenký rám 

s  Borderless 

designem vám umožní jedinečné zážitky ze  sledování 

doslova bez hranic. Skvělá je i konektivita přes USB.

Porotci asociace EISA ve  svém ofi ciálním prohlášení 

chválili hlavně fukce televizoru a jeho konektivitu, více než 

spokojeni byli také s novým uživatelsky přátelským menu.

Televizor je na českém trhu k dostání za doporučenou 

maloobchodní cenu 28 999,-Kč.

U  systému domácího kina LG HB45E je jasně vidět, 

že  si designeři záležet na  tom, aby divákovi nabídli mno-

hem více než jen 

stylový vzhled. 

Moderní 2.1 

kanálový Blu-ray 

systém domá-

cího kina umož-

ňuje natáčení 

vrchních částí 

reproduktorů, 

což zajišťuje 

dosažení lepšího 

prostorového 

zvuku. Nechybí

ani dokovací sta-

nice pro iPod a konektivita přes USB, DLNA či CIFS.

V ofi ciálním prohlášení porotců EISA se můžete dočíst: 

„Najít 2.1 kanálový systém domácího kina, který by byl kom-

paktní a zároveň nabízel skvělý zvuk, se nemusí zdát snadné. 

Tenký a stylový systém HB45E se ale opravdu povedl a LG tak 

nasadilo laťku svým konkurentům 

skutečně vysoko.“

Systém domácího kina LG 

HB45E pořídíte za  doporučenou

maloobchodní cenu 12 999,-Kč.

Mobilní telefon LG GD510 

známý pod označením POP je 

zajímavý nejen svými malými 

rozměry, nízkou hmotností 

a  bohatou soft warovou výbavou. 

Mobil má sice velký 3“ dotykový 

displej, váží jen 88 g a  pochlubit 

ý 
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se může rychlým uživatelským rozhraním a spoustou apli-

kací, je ale navíc ještě ekologicky šetrný. Nejen že  vyniká

malou spotřebou energie, své konkurenty překonává

i pokud jde o použité materiály. K telefonu je navíc možné

dokoupit solární panel pro jeho nabíjení.

Doporučená maloobchodní cena telefonu LG GD510

POP je 3390,- Kč, solárního panelu PCB100 pak 599,- Kč.

Ocenění asociace EISA jsou o to cennější, jelikož porota

udělující ceny za nejlepší evropské elektronické výrobky je

složena z redaktorů nejprestižnějších časopisů a při vyhod-

nocování dodržují striktní metody testování a  srovnávání

produktů.

  Atypická sluchátka DR-GA500 a DR-GA200
Počítačoví hráči se  teď mohou těšit na  atypická sluchátka

od  Sony určená opravdu jen pro ně. Byla zkonstruovaná

po dlouhodobém výzkumu, který prokázal, že hráči různých

typů počítačových her vyžadují i odlišné typy sluchátek.

Typ DR-GA500 kom-

binuje dekodér Dolby Pro

Logic IIx s  unikátní tech-

nologií od  Sony nazvanou

VPT- Virtual Phones™, která

vytváří velice přesvědčivý

sedmikanálový 3D prosto-

rový zvuk. Toto složité hard-

warové zařízení je přitom

uschováno ve  velmi kom-

paktním nezávislém modulu.

Výsledkem je bohatý zvuk

v  každičkém detailu ať už

se  jedná o  plíživé kroky nebo ohlušující výbuch granátu.

Taková sluchátka nejvíce ocení hráči akčních FPS stříle-

ček, kde je zvukový vjem často stejně podstatný jako ten

vizuální.

DR-GA500 nabízejí ten nejlepší herní výkon kombino-

vaný s brilantním zvukem. Pokud chcete opravdu vyhrávat,

na podobný zážitek jen tak nezapomenete.

Ostatně každý hráč vám potvrdí, že podobné detaily jsou

velmi důležité, a pomáhají setřít nenápadnou hranici mezi

vítězstvím a prohrou.

Oba typy sluchátek tedy jak DR-GA500 tak GA200 ale

zaujmou i hráče strategických her i těch hraných hromadně

online, které nejsou záležitostí jen nějaké čtvrt hodinky. Už

proto, že mají 40mm budicí jednotku pro excelentní kvalitu

zvuku charakterizovaného zvučnými prokreslenými basy 

a jasnými velice vysokými frekvencemi i unikátní a hlavně

pohodlný trojitý skládací design.

Oba typy sluchátek spojuje i elegantní a osobitý vzhled,

který je odlišuje od konkurence. Jsou vyrobeny z pevných,

vysoce funkčních materiálů, ale jejich nejsilnější zbraní je

komfort a možnost dlouhodobého použití. 

Také trojitý skládací systém vychází z  dlouhodobých

výzkumů, při kterých byl kladen důraz na ventilaci a volné

proudění vzduchu i na to, aby uši netrpěly příliš velkým tla-

kem. Jen tak bylo docíleno toho, že lze sluchátka používat

delší dobu, aniž by hráče tlačila či jinak rušila jejich kon-

centraci. Oba modely samozřejmě obsahují i  vysoce kva-

litní byť nenápadný mikrofon, který je pro hraní moderních 

akčních PC her potřeba.

  Samsung představuje celosvětově první netbook 
umožňující duální příjem LTE a HSPA+ 

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd, přední světový 

výrobce v oblasti digitálních médií a  technologií digitální 

konvergence, letos na  veletrhu IFA v  Berlíně uvedl řadu 

svých inovativních a  průkopnických výrobků. Představil 

tak svůj pokrok v  oblasti designu i  výkonu, neboť vytvo-

řila tyto produkty tak, aby splňovaly potřeby dynamického 

a  rychle se  měnícího životního stylu svých zákazníků. 

Každý výrobek je chytře navržen tak, aby zlepšoval schop-

nosti předchozích produktů a zároveň poskytoval uživateli 

zcela nové a  neotřelé zážitky. Společnost Samsung nabízí 

nové výrobky, které odpovídají požadkům a  potřebám 

svých zákazníků a zaplňuje tak mezery na trhu.

Na  veletrhu IFA 2010 

se  Samsung pochlubil 

dosaženými výsledky 

v  oboru a  technolo-

gií mobilních počítačů. 

Představil celosvětově 

první netbook N350

umožňující duální pří-

jem LTE a  HSPA+, který 

je realizací absolutní mobility v životě uživatelů.

Co se  týče designu a  výkonu, Samsung hodlá i  nadále 

nabízet na trhu to nejlepší. Jelikož se nadále těší úspěchům 

jak v oblasti technologické, tak obchodní a přináší vyvážený 

sortiment výrobků, je společnost přesvědčena, že uživatelé 

uvidí okamžitý přínos každé této inovace, neboť pomáhají 

zákazníkům žít zajímavější život. 

„Veletrh IFA je pro Samsung jedinečným místem k před-

stavení nejnovějších inovací. Výrobky, které uvádíme na trh 

v  rámci veletrhu, skutečně dokazují úsilí naší společnosti 

o spojení nejlepší technologie s optimálním designem s cílem 

splnit požadavky uživatelů s  jakýmkoliv životním stylem,“ 

uvedl Seongwoo Nam, výkonný viceprezident a  ředitel 

divize IT Solutions společnosti Samsung Electronics. A dále 

dodal: „Společnost Samsung si  uvědomuje, že  budoucnost 

patří bezdrátovým síťovým technologiím, a  proto vytvořila 

netbook vybavený jak technologií LTE, tak HSPA+. Chceme 

světu dokázat, že bez ustání usilujeme o vytváření těch nej-

lepších technologií, aby si  mohli naši zákazníci dopřát uži-

vatelské zážitky té nejvyšší kvality. Je nám velkým potěše-

ním, že  můžeme představit novou éru v  oblasti mobilních 

počítačů.“ 

Ultratenký N350 je lehký a kompaktní netbook umož-

ňující duální příjem LTE a HSPA+. Tato nová technologie 

dopřává uživatelům to nejlepší z  rádiových technologií, 

protože jim umožňuje využívat rychlý přístup k  internetu 

srovnatelný s  pevnou přípojkou. Netbook Samsung N350 

spojuje přednosti obou technologií a umožňuje uživatelům 

vytěžit ze  sítí 3G a  4G maximum. Díky technologii duál-

ního příjmu budou uživatelé moci zůstat připojení i v mís-

tech bez služeb LTE, kde budou moci využít standardní 

a široce rozšířenou síť 3G. 
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 Úvod
Technologie přenosu informací s  využitím optického

paprsku šířícího se  volným prostředím (atmosférou) je

starší než rádiový přenos elektromagnetickými vlnami.

Pomineme-li signální ohně, různé formy kouřových signálů

a francouzský optický telegraf (tachygraf) A. C. Chappeho

z roku 1791, je nutné považovat za vůbec první optický pře-

nosový systém „photophone“ vynálezců A. G. Bella a Ch. S.

Taintera z roku 1882 [1]. Bell s využitím slunečních paprsků

a soustavy zrcadel využíval lidského hlasu pro vychylování

jednoho zrcátka a  tím prováděl jednoduchou modulaci

optického paprsku, zatímco na  přijímací straně použitím

selenového článku převáděl optický paprsek na  elektrický 

signál a pomocí sluchátek zpět na akustický signál.

Skutečný rozvoj optických komunikací nastal v  60.

letech minulého století s  objevem laseru, laserové diody 

a rovněž díky širokému uplatnění polovodičových materi-

álů pro konstrukci optických zdrojů i detektorů. Zpočátku

se  vývoje nové přenosové technologie chopila především

armáda USA, posléze následována Národním úřadem pro

letectví a  kosmonautiku (National Aeronautics and Space

Administration, NASA) a konečně zhruba od počátku 90.

let dvacátého století se  začaly objevovat první komerčně

dostupná řešení. Od té doby představuje technologie FSO

zajímavou alternativu k vláknovým optickým sítím či rádi-

ovým spojům na kratší vzdálenosti.

Systémy FSO pracují na základě obousměrného (duplex-

ního) přenosu optického signálu mezi dvojicí bodů (optic-

kých pojítek), kde každý bod obvykle sestává ze samostat-

ného optického zdroje (vysílače) a  optického detektoru

(přijímače), které mohou být umístěny ve společném pojítku

či samostatně (dvojice tubusů) [2]. Vzhledem k  nutnému

požadavku zajištění přímé viditelnosti (Line of Sight, LOS)

mezi body spoje jsou optická pojítka typicky umisťována

na střechy výškových domů ve městech, či na  jiné vysoké

objekty. Do vysílače může být přiveden signál v elektrické

podobě (v tom případě je nutné provést opticko-elektrický 

převod) či přímo optický signál, kde je následně zesílen

(od cca 10 mW až do  jednotek W) v optickém zesilovači

a nejčastěji za použití laserové diody (či skupiny diod, tvo-

řící svazek o několika paprscích) vyslán volným prostorem

(atmosférou) jako úzký směrový paprsek do protějšího při-

jímače. Modulace optického paprsku se  provádí pomocí

klíčování přerušováním nosné (On/Off  Keying, OOK) buď 

přímo vypínáním a zapínáním optického zdroje, tj. v pří-

padě polovodičových laserových diod s vyzařováním kolmo

od  povrchu rezonátoru (Vertical Cavity Surface Emitting

Laser, VCSEL) nebo výkonových LED, nebo použitím per-

manentního zářiče a  soustavy vhodných posuvných clon

(např. tekuté krystaly) či speciálních modulovatelných zrca-

del. Pomocí vhodně konstruované optické soustavy (spojné

čočky či zrcadla a  vlnové fi ltry) je v  přijímači paprsek 

zachycen a zaměřen na detektor, který tvoří obvykle fotodi-

oda typu PIN (Positive-Intrinsic-Negative) či lavinová foto-

dioda (Avalanche Photodiode, APD) v  případě dražších 

pojítek, a převeden zpět na elektrický signál. Obousměrná 

komunikace probíhá v  rámci jednoho spoje současně 

a  ve  stejném pásmu vlnových délek. Pro běžné atmosfé-

rické spoje se používají nejčastěji vlnové délky z  infračer-

veného spektra kolem vlnové délky 1550 nm, kratší vlnové 

délky na pomezí viditelného a infračerveného spektra 780 

až  850 nm [3] a  v  případě specifi ckých projektů pro lev-

nější spoje na kratší vzdálenosti (projekt Ronja Metropolis, 

Tetrapolis [8]) též pásmo viditelných vlnových délek v okolí 

650 nm (červená barva).

 Typické parametry a vlastnosti optických spojů
Mezi hlavní přednosti technologie FSO patří na  prvním 

místě typické maximální přenosové rychlosti, které v sou-

časné době dosahují hodnot až 2,5 Gbit/s a ve vývoji jsou 

optická pojítka schopná nabídnout rychlost až 10 Gbit/s. Je 

zřejmé, že přenosové rychlosti jsou v případě FSO svázány 

s  překlenutelnou vzdáleností (respektive překlenutelným 

útlumem atmosféry) a tyto maximální přenosové rychlosti 

je možné dosáhnout u spojů na vzdálenost pouze několika 

stovek metrů, zatímco pro vzdálenosti v  řádech jednotek 

kilometrů jsou reálné rychlosti do  1 Gbit/s. I  tak se  však 

jedná v porovnání s jinými typickými technologiemi v pří-

stupových sítích (xDSL, WiFi) o obecně řádově vyšší pře-

nosové rychlosti, kterým mohou konkurovat pouze pevné 

optické přístupové sítě s použitím standardních optických 

vláken. Oproti těm však optická pojítka nabízí mnohem 

snazší, rychlejší a  zejména levnější montáž a  vybudování 

optického spoje.

Zatímco při výstavbě pevné optické infrastruktury je 

potřeba čelit četným legislativním překážkám (vydání 

žádosti o povolení k výstavbě, povolení k provedení výkopo-

vých prací, vypořádání věcných břemen v případě pokládky 

přes cizí pozemek apod.), investovat nemalé prostředky 

do provedení vlastní pokládky, nákupu a instalace potřeb-

ných optických vláken, což ve výsledku nemálo prodlužuje 

celkovou dobu výstavby optické infrastruktury a  prodra-

žuje ji, není nutné pro instalaci systému FSO řešit obvykle 

téměř žádné překážky. Vlastní přenos probíhá v  pásmu 

vlnových délek, které na rozdíl od rádiových pásem nepod-

léhají žádné regulaci ze strany Českého telekomunikačního 

úřadu (ČTÚ) a při výstavbě nového optického spoje není 

potřeba vyřizovat potřebnou žádost ani povolení.

Nutné je rovněž zmínit základní hygienické normy pro 

používání světelných zdrojů a zářičů, optický výkon na výstu-

pech pojítek je však většinou velmi malý a žádné poškození 

lidského zraku ani jiná újma při běžném používání nehrozí. 

V  případě FSO nedochází ani k  vzájemným interferencím 

a rušením typickým pro rádiové sítě pracující v bezlicenčních 

Optický přenos volným prostorem
Optické spoje volným prostorem (Free Space Optics, FSO), které využívají jako přenosové médium elektromagnetické vlny v pás-

mu infračerveného záření (popř. v pásmu viditelného světla), se nabízejí jako zajímavá alternativa pro řešení přístupových sítí 

pro překlenutí poslední míle či pro realizaci místního vysokorychlostního datového spoje. Mezi jejich hlavní výhody patří zejména 

rychlost a nenáročnost vybudování a typicky vysoké přenosové rychlosti. Omezující faktory představuje především maximální 

překlenutelná vzdálenost a závislost parametrů spoje na povětrnostních jevech a vlivech okolního prostředí.
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neovlivňují jiné přenosové systémy a nepřispívají ke vzniku

tzv. elektrosmogu. To má zásadní výhodu v případě nasazení

optických pojítek FSO v silně zarušených oblastech, kde jsou

již rádiová pásma plně obsazená. Další výhodou je poměrně

snadná, levná a rychlá instalace ať již u samotného konco-

vého zákazníka, nebo v uzlovém bodu poskytovatele služby.

Pojítka není nutné instalovat pouze na střechy domů a jiných

vysokých objektů, ale je možné je umístit i  za okno uvnitř

místnosti. Díky tomu lze optické spoje fl exibilně upravovat,

přenášet již vybudovaný spoj na  jiné budovy bez nutnosti

jeho přelaďování a vytvářet tak různé topologie sítě. V nepo-

slední řadě je výhodou optického spoje jeho transparentnost

směrem k vyšším vrstvám komunikace.

Přenos pomocí technologie FSO je z  kryptografi ckého

hlediska navíc velmi bezpečný. Zatímco všesměrové rádi-

ové nebo mikrovlnné přenosy lze poměrně snadno pasivně

zachytávat a odposlouchávat, v případě FSO by potenciální

narušitel musel buď přímo vstoupit do  dráhy optického

paprsku, nebo využít zbytkové rozptýlené fotony v  místě

za optickým přijímačem. První způsob odposlechu je však 

snadno detekovatelný díky výraznému poklesu úrovně

optického signálu v  přijímači, nehledě k  faktu, že  nevidi-

telný optický směrový paprsek probíhající většinou vysoko

nad zemí je obtížně lokalizovatelný. V  případě optimálně

dimenzovaných optických pojítek a  jejich parametrů je

navíc výsledný paprsek typicky velmi úzký a  v  jeho okolí

se nachází pouze malé množství rozptýlených fotonů, které

nemohou pro odposlech postačovat. Navíc je možné apli-

kovat pokročilé techniky kvantové kryptografi e a odposlech

takto přenášených signálů je pak prakticky vyloučen [4].

Mezi hlavní omezení optických pojítek FSO patří jejich 

často vysoká pořizovací cena, závislost parametrů spoje

na aktuálním stavu atmosféry (počasí) a z  toho vyplývající

omezená spolehlivost a dostupnost optického spoje. Do ceny 

vlastních optických pojítek se promítá zejména vysoká cena 

použitých kvalitních optických zdrojů a detektorů, ale i pod-

půrných systémů pro zaměřování pojítek, jejich konfi guraci

a obsluhu, mechanické provedení pro náročná venkovní pro-

středí apod. Při kalkulaci celkových nákladů na vybudovaný 

spoj mezi dvěma body je však nutné vzít v úvahu ušetřené

prostředky za přenosová média, jejich pokládku a instalaci,

díky čemuž je vykoupena obvykle poměrně vysoká cena

vlastních pojítek pro použití optického přenosu volným pro-

storem. V  porovnání s  pevnými optickými či metalickými

sítěmi je tak cena za vybudovaný spoj FSO vzhledem k dosa-

ženým přenosovým rychlostem adekvátní.

 Závislost parametrů na prostředí
Přenosové parametry FSO jsou výrazně závislé na  stavu

okolního prostředí (počasí) a tím pádem i celková spoleh-

livost a dostupnost spoje závisí na těchto vnějších vlivech.

Hlavní roli hraje hodnota atmosférického útlumu, která

je časově proměnná a  závislá na  aktuálním stavu počasí,

kdy vysoká hodnota atmosférického útlumu je způsobena

typicky mlhou, smogem či zvýšenou prašností v atmosféře,

zatímco vliv dešťových či sněhových srážek a nízké oblač-

nosti není v případě FSO tolik výrazný. V článku [5] jsou

ukázky fotografi í pořízených v  americkém městě Denver, 

Colorado pro trojici různých situací s  uvedením naměře-

ného útlumu:

• zcela jasno – měrný útlum prostředí 6,5 dB/km,

•  lehká mlha (viditelnost stovky m) – měrný útlum

prostředí 150 dB/km,

•  hustá mlha (viditelnost desítky m) – měrný útlum

prostředí 225 dB/km.

Jiným obdobným problémem při přenosu optického 

paprsku volnou atmosférou je jev označovaný jako atmo-

sférické scintilace (patří do  skupiny jevů označovaných 

jako fotometeory, kromě nich existují ještě např. elektrome-

teorické jevy). Jedná se o náhodné změny intenzity optic-

kého paprsku v  různých vrstvách atmosféry díky jejich 

rozdílným teplotám a  hustotě vzdušných proudů, což má 

ve svém důsledku vliv např. i na index lomu prostředí, vznik 

drobných turbulencí, které se chovají jako drobné mikro-

čočky a další jevy, které negativně ovlivňují šíření optického 

paprsku atmosférou [6]. Rovněž sluneční záření dopadající 

bezprostředně na  nezastíněný přijímač FSO může způso-

bit nežádoucí rušení a interference s přenášeným optickým 

paprskem, případně se projevit na detektoru jako přídavný 

šum na pozadí. Řešením je použití mechanické konstrukce 

přijímače se  stínícími prvky, potažení čočky přijímače 

tenkou polarizační vrstvou fungující jako fi ltr pro zvolené 

pásmo vlnových délek a  nasměrováním optických pojítek 

mimo přímý sluneční svit.

Do kategorie mechanických vlivů lze zařadit různé druhy 

vibrací, které vychylují vlastní koncové optické vysílače 

i  přijímače. I drobné pohyby vysílače v  řádech milimetrů 

od ideální nastavené polohy mohou snadno na delší vzdá-

lenost (stovky metrů, jednotky kilometrů) způsobit posun 

paprsku na straně přijímače řádově až o metry a tím značně 

snížit intenzitu optického signálu zachyceného přijímačem. 

Tyto vibrace mohou být způsobeny jednak větrem a vzdu-

chovými proudy, které působí na  vlastní optická pojítka, 

důvodem ale mohou být i vibrace budov a objektů, na kte-

rých jsou pojítka umístěna, což bývá problém obvykle výš-

kových budov či mrakodrapů. Současná moderní pojítka 

jsou často vybavena tzv. systémem automatického sledo-

vání (autotracking), který dokáže rychle reagovat na výkyvy 

a vibrace pojítek a automaticky směrovat optický paprsek 

přesně do původního bodu zaměření. Tento systém je též 

vhodný při instalaci pojítek pro jejich optimální nasměro-

vání a zacílení.

Posledním závažným způsobem narušení při přenosu 

optického svazku volnou atmosférou je možnost jeho zastí-

nění pevným předmětem. V  praxi toto může nastat např. 

při průletu ptáků nebo helikoptéry optickým paprskem, 

zastínění paprsku způsobené ramenem jeřábu apod. Tyto 

výpadky jsou však obvykle krátkodobé, takže pro jejich eli-

minaci mohou dobře posloužit ochranné a opravné mecha-

nismy a kódy, jako je např. FEC (Forward Error Correction) 

nebo ARQ (Automatic Repeat Request).

Všechny vyjmenované jevy mají negativní dopad zejména 

na  spolehlivost a  pohotovost optického spoje volným pro-

storem. Některé z  nich se  dají sice částečně kompenzovat 

a  potlačit, mnohé jsou však neodstranitelné. Pro potlačení 
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lací i  přijímací výkon na  obou koncích optického spoje

dimenzuje na  vyšší hodnoty atmosférického útlumu, než

jaké jsou obvyklé, často se též ve vysílači instaluje více spo-

lečných vázaných optických zdrojů (např. svazek 4 paprsků),

které lépe zaručí zachycení alespoň části vzniklého optického

svazku a bezchybný příjem na druhé straně. V případě husté

mlhy však všechna optická řešení selhávají, proto se pro tyto

případy pojítka na obou koncích doplňují o záložní přeno-

sový systém (nejčastěji mikrovlnný či jiný rádiový), na který 

celý spoj přepne v případě zhoršených přenosových podmí-

nek a nedostatečné kvalitě optického spoje.

 Praktické aplikace FSO
Na prvním místě se pro využití systémů FSO nabízí metro-

politní vysokorychlostní datové sítě, ale i řešení přístupových

sítí pro překlenutí první míle, nebo pro realizaci privát-

ních spojů v rámci připojení geografi cky vzdálených budov 

v rámci jednoho areálu, pro překlenutí přírodních překážek 

(řeka, les,…) aj. Z  porovnání maximálních dosahovaných

přenosových rychlostí a překlenutelných vzdáleností v běž-

ných podmínkách vyplývá, že  nejperspektivnější je využití

technologie FSO v husté městské zástavbě, okrajových aglo-

merací či rozlehlých průmyslových centrech, kde je dostatek 

výškových budov, na které lze optická pojítka instalovat.

Jinou zajímavou oblastí využití optických spojů volným

prostorem je komunikace mezi vesmírnými satelity, stani-

cemi či základnami umístěnými na  zemských orbitálních

drahách, ale i  ve  větší vzdálenosti v  kosmickém prostoru.

Úspěšný optický přenos mezi družicí Artemis, umístěné

na geostacionární oběžné dráze (GEostationary Orbit, GEO),

a družicí Spot-4 nacházející se na nízké oběžné dráze (Low 

Earth Orbit, LEO) byl uskutečněn v listopadu 2001. Optická

komunikace probíhala po dobu 20 minut s přenosovou rych-

lostí 50 Mbit/s a  chybovostí menší než 10-9 [1]. Skutečně

přelomovým pak byl následný úspěšný pokus o komunikaci

prostřednictvím optického paprsku mezi vesmírnou družicí

Oicets (na LEO) a pozemskou stacionární stanicí nacházející

se na okraji Tokia v  Japonsku v březnu 2006. Zdokonalení

systému pro zachycení a sledování vzájemně se pohybujících

stanic – autotracking vedlo k  další úspěšné optické komu-

nikaci mezi družicí Artemis a  letadlem Mystère uskuteč-

něné v prosinci 2006 při přeletu letadla ve výškách letounu

6 a  10 km nad zemí [1]. V  současné době probíhají další

úspěšné pokusy při komunikaci mobilních vesmírných sta-

nic a satelitů (na středních či nízkých oběžných drahách, tj.

MEO a LEO) díky vyspělému systému pro sledování a přesné

zaměřování optického paprsku.

V pozemských podmínkách se technologie FSO využívá

často pro realizaci krátkých spojů mezi sousedními nebo

blízkými budovami. Obvyklé topologie jsou jednoduchá

hvězdicová s centrálním bodem (hub, viz obr. 1), kruhová

se záložní cestou (a případně s odbočkami), kaskádní spo-

jení několika navazujících systému do  liniové cesty a nej-

pokročilejší je polygonální (úplný či neúplný polygon,

mřížová topologie) [7]. Často se tak lze v městské zástavbě

setkat s množstvím optických pojítek umístěných v rámci

jednoho přístupového uzlu [8].

Obr. 1  Příklad centrálního přístupového uzlu FSO

 Závěr
Závěrem lze říci, že technologie optického přenosu volným 

prostorem nabízí zajímavé možnosti pro realizaci vyso-

korychlostních datových spojů na  kratší vzdálenosti. Její 

uplatnění je zejména pro překlenutí poslední míle v  pří-

stupových sítích, jako vysokorychlostní spoj v  lokálních 

a metropolitních sítích, případně pro snadné a rychlé vybu-

dování privátního propojení dvou objektů. Nabízí vysoké 

přenosové rychlosti a  v  případě optimálního provedení 

i  dostatečnou spolehlivost a  dostupnost, kterou lze doda-

tečně zvýšit pomocí záložního spoje realizovaného jinou 

technologií. Samostatnou kapitolou pro využití jsou pak 

aplikace v kosmickém prostředí pro realizaci komunikace 

mezi vesmírnými satelity, případně mezi satelity a pozem-

skými stanicemi.

Tento článek vznikl za podpory grantu FRVŠ G1 č. 830/2010.

Ing. Pavel Lafata,

Břetislav Bakala,

Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze
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Mobilní sítě se staly dostupnými pro běžné smrtelníky v osm-

desátých letech. Ačkoliv tehdy měl málokdo potřebu označovat

je za 1G, sdílely řadu společných vlastností. Tou nejvýznamější

byla analogová signálová cesta. Technicky šlo o  celou řadu

národních standardů – americký AMPS, německý C-Netz nebo

francouzský RC2000. Skandinávské státy pochopily výhody 

mezinárodní koordinace a jejich systém NMT byl na počátku

devadesátých let zaveden i v tehdejším Československu.

Rozvoj a  miniaturizace elektroniky záhy přinesly zásadní

technologickou změnu – přechod na  digitální zpracování

signálu. Současně se Evropské unii podařilo šťastně skloubit

spektrální politiku s technickou standardizací a vznikl systém

GSM. USA šly cestou větší technické různorodosti a soutěže

domácích technologií D-AMPS a  iDen s  GSM a  na  konci

devadesátých let i s nastupujícím CdmaOne. Tak či onak ale

byl rozdíl v uživatelské zkušenosti mezi analogovými a digi-

tálními systémy takový, že nikdo nepochyboval o generačním

předělu, a to i když operátoři termín 2G ve své marketingové

komunikaci většinou nevyužívali.

Zatímco o předělu 1G/2G panuje všeobecná shoda, otázka,

co přesně musí síť splňovat, aby šlo o 3G, nemá jednoznačnou

odpověď. Zprvu se zdálo, že tím předělem může být opuštění

konceptu sestavovaných komunikačních okruhů a  zavedení

datových přenosů s přepínáním paketů. Když ale přišly první

GPRS a obdobné systémy na trh, ukázalo se, že rozdíl v zákaz-

nické zkušenosti není tak výrazný, jak telekomunikační prů-

mysl doufal. Vedlo to ke snaze dělení zjemnit a vytvářet ozna-

čení jako 2,5G.

Jiné – a  často používané – měřítko nabízejí aktivity 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Ta se v devadesátých

letech a na přelomu tisíciletí pokusila pro „sítě nové generace“

identifi kovat nové celosvětově použitelné radiové spektrum

a doplnila je o většinu mobilními sítěmi již využívaných rozsahů.

Celý rámec dostal název FPLMTS a  posléze se  přejmenoval

na atraktivnější IMT-2000. Postupně bylo do rámce IMT-2000

zahrnuto šest skupin technologií, které jsou shrnuty v tabulce 1.

Terminologie IMT-2000 Běžný název

TDMA Single Carrier (IMT SC) EDGE

CDMA Multi Carrier (IMT MC) CDMA2000 (1xRTT, 1xEV-DO)

CDMA Direct Spread (IMT DS) UMTS (W-CDMA)

CDMA TDD (IMT TC) TDD UMTS

FDMA/TDMA (IMT FT) DECT

IP OFDMA Mobile WiMAX

Tabulka 1  Technologie zahrnuté do rámce IMT-2000

Protože rámec IMT-2000 zahrnuje W-CDMA UMTS a 1xEV-

DO, což jsou dvě nejrozšířenější technologie v sítích za 3G beze-

sporu dobře označitelných, bývá někdy rámec IMT-2000 pova-

žován za formální defi nici toho, co je 3G. Takový postup ovšem

přináší i  mnoho problémů, protože IMT-2000 je kompromis

technických kritérií a  (geo)politických rozhodnutí často pro-

pojených s politikou správy radiového spektra. Pod IMT-2000 

deštník se tak dostal i DECT, který asi nikdo soudný za v kon-

venčním smyslu mobilní (natož 3G) technologii nepovažuje. 

Najdeme tam EDGE a 1xRTT, což jsou technologie nabízející 

reálné přenosové rychlosti kdesi mezi GPRS a UMTS.

Zajímavé je postavení LTE. V IMT-2000 máme IP-OFDMA, 

což by LTE mohlo být technologicky blízké, ale při bližším 

prozkoumání se  ukáže, že  se  specifi kace vztahuje na  mobilní 

WiMAX s TDD profi lem. Hlavní směr vývoje LTE přinejmen-

ším v Evropě se týká konfi gurace s FDD. LTE nepoužívá přímé 

rozprostření ani CDMA, a tedy technicky vzato nemůže spadat 

pod IMT-DS, kde je UMTS/W-CDMA. Jenže průmysl pocho-

pitelně chce nasazovat LTE ve frekvenčních pásmech IMT-2000 

bez nějakého velkého relicencování, takže 3GPP prostě čísluje 

LTE v řadě UMTS specifi kací, ačkoli se radiově jedná o úplně 

jinou technologii než W-CDMA.

ITU nespí na  vavřínech a  pro další generaci rychlejších 

a úžasnějších sítí chystá rámec IMT-Advanced. Jasným tech-

nologickým kandidátem je LTE. Ovšem nikoliv ve  stavu, 

v jakém pomalu přichází na trh, ale v jednom ze svých dalších 

vývojových stadií, které je zatím s nevšední invencí nazýváno 

LTE-Advanced. Plyne z toho následující:

–  Nečekejme autoritativní závěr, protože na  obzoru není 

žádná autorita, která by problém rozsekla.

–  Je-li to analogové, bezesporu to patří do první generace. 

Je-li to digitální, tady přinejmenším do druhé a má-li to

dost rychlá data, tedy do nějaké další.

–  EDGE a 1xRTT jsou stále užitečné technologie, ale řadit 

je k 3G je už dnes poněkud matoucí.

–  UMTS/HSPA v  konfi guraci FDD se  bezesporu za  3G 

kvalifi kuje.

–  Pokud někdo bude tvrdit, že 1xEV-DO nebo TDD UMTS 

pod 3G patří také, bude takový názor moci dobře obhájit

s tou výhradou, že přinejmenším v Evropě tyhle systémy 

používají nestandardní terminály.

–  Označí-li někdo dnes LTE nebo mobilní WiMAX za 4G, 

asi to také dokáže obhájit bez újmy na  serióznosti. Je

možné, že se za pár let shodneme, že to ještě to pravé 4G

nebylo. 4G vetknuté do názvu sítě používající obskurní

odnož přinejlepším 3G technologie je ovšem již jen

propaganda.

–  Nastupující technologie (LTE, WiMAX, HSPA+) jsou 

po radiové stránce mnohem variabilnější, než jsme byli

zvyklí. V závislosti na  šířce kanálu a počtu cest MIMO

se  mohou dosahované rychlosti a  kapacita diametrálně

lišit. Zda se uživateli dostane 4G zákaznické zkušenosti

tak závisí nejen na tom, zda je použita technologie, která

pod 4G v  nějakém smyslu spadá, ale i  na  parametrech

konkrétní sítě.

Eduard Eck

Telefónica O2 CR, a.s.

Mobilní technologie: 3G nebo 4G?
Na často se opakující otázku, zda ta či ona technologie již patří do toužebně očekávané čtvrté (4G) nebo do klopotně budované 

třetí generace (3G) mobilních sítí nelze dát autoritativní odpověď. Dělení technologií do generací je výkladová a pohříchu často 

i marketingová pomůcka. Termíny 3G a 4G tak běžně používá odborná i laická veřejnost, aniž by existovala nějaká autorita 

s právem konečného a defi nitivního výkladu. Krátký výlet do historie a pohled do budoucnosti mobilních technologií nám ale 

pomůže lépe posoudit, kdy jsou termíny 3G/4G používány uvážlivě a kdy jen propagandisticky.
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Přípojka VDSL (Very high speed Digital Subscriber

Line) vychází ze  stejné fi lozofi e jako ADSL, a  sice z  koe-

xistence s  POTS či ISDN-BRA na  jednom účastnickém

vedení (oddělení pomocí rozbočovačů). Takové uspo-

řádání ukazuje obr. 4. Vyšších přenosových rychlostí 

se  dociluje podstatným rozšířením kmitočtového pásma

až do 12 MHz, ovšem za cenu nižšího dosahu (maximálně

se uvažuje 1,6 km). U VDSL se pro oddělení přenosů pou-

žívá výhradně metoda duplexu s  kmitočtovým dělením

(Frequency Division Duplex, FDD).

Obr. 4  Uspořádání přípojky ADSL či VDSL

Přípojka VDSL může pracovat se symetrickými i nesyme-

trickými přenosovými rychlostmi. V symetrickém režimu

je maximální uváděná přenosová rychlost až  26 Mbit/s

v  obou směrech, v  nesymetrickém režimu potom

až  52 Mbit/s ve  směru od  poskytovatele k  účastníkovi

(downstream) a 6,4 Mbit/s ve směru od účastníka k posky-

tovateli (upstream). Přenosová rychlost není pevně dána

a stejně jako u ADSL závisí na řadě faktorů (např. na útlumu

vedení). Přípojka VDSL je standardizována v  doporučení

ITU-T G.993.1 (pracovní označení g.vdsl). 

V první etapě se vyráběly jednodušší modemy 

s modulací QAM s jednou nosnou (SCM), ale per-

spektivnější jsou modemy s modulační metodou 

DMT, vyžadující však vysokou výkonnost signálo-

vých procesorů, což vedlo ke standardizaci VDSL2.

 Druhá generace VDSL

Plně využít propustnost metalických přípojek 

umožní druhá generace VDSL2 (ITU-T G.993.2), která 

připouští oproti původní specifi kaci VDSL již jen 

jedinou modulační metodu, a sice DMT s roztečí díl-

čích kanálů 4,3125 kHz shodnou s ADSL.

Zásadní pokrok je v  rozšíření kmitočtového pásma

do 30 MHz, ovšem v tomto případě za cenu zdvojnásobení

rozteče dílčích kanálů na 8,625 kHz. Maximální počet díl-

čích kanálů byl totiž stanoven na 4096. Díky stejné modu-

lační metodě DMT lze přípojky ADSL2 i VDSL2 realizovat 

stejnými obvody, pouze se  podle aplikace zvolí počet díl-

čích kanálů, tím i šířka pásma, a další specifi cké parametry. 

Systémy VDSL2 využívají v dolní části kmitočtového pásma 

stejné kmitočty jako systémy ADSL2 a budou tak dosaho-

vat uspokojivých výsledků i  pro delší přípojky (varianta 

LR-VDSL2 – Long Reach). Pásmo lze využít od 25 kHz pro 

přenos ve směru od účastníků (varianta POTS) či 138 kHz 

(varianta ISDN).

Významné změny oproti původní specifikaci VDSL 

přebírá VDSL2 z ADSL2. Jde zejména o mřížové kódo-

vání a schopnost přijímače opravovat jednotlivé chyby. 

Oprava chyb pomocí RS kódu a  prokládání je samo-

zřejmá pro všechny uváděné typy přípojek. Podobně 

jako u  ADSL2 lze měnit přenosovou rychlost za  pro-

vozu (Seamless Rate Adaptation, SRA) a  řídit vysílací 

výkon pro redukci přeslechů do  okolních párů (sleep 

mode).

K dříve uvedeným pásmům přidává VDSL2 další 

(DS3 a US3, v některých plánech i DS4 a US4) a lze 

tak využít kmitočty až do 30 MHz. Základní profi ly 

se odvíjejí od horního kmitočtu pásma (kol. 8 MHz, 

12; 17 nebo 30 MHz) a celkového maximálního 

výkonu (odlišeno písmeny a až d).

Základní profi ly rozdělení kmitočtových pásem pro 

VDSL2 jsou zobrazeny na obr. 5. Profi ly konkrétně defi -

nují přílohy (Annex) k  doporučení ITU-T G.993.2, při-

čemž přebírají základní kmitočtové schéma označované 

již u VDSL první generace 997 (vhodnější pro symetrické 

aplikace) a 998:

– Annex A – pro Severní Ameriku – plán 998,

– Annex B – pro Evropu – plán 997 i 998,

– Annex C – pro Japonsko – plán 998.

Pro Evropu a Severní Ameriku byly v první verzi doporu-

čení defi novány kmitočtové plány do 12 MHz, kdežto pro 

Japonsko až do 30 MHz. Počet použitých pásem ve směru 

k účastníkovi (DS1 až DS3) a  směrem od účastníka (US0 

až US3) se odvíjí na jedné straně od požadovaných přeno-

sových rychlostí v obou směrech přenosu, na druhé straně 

od délky a útlumu vedení.

Jemněji lze varianty přípojek dělit ještě podle použití 

nespodnějšího pásma pro směr od účastníka k poskytova-

teli (US0). Buď se  toto pásmo nepoužije, nebo se  využije 

podobně jako u ADSL2 v souvislosti s případným souběž-

ným provozem přípojky POTS či ISDN-BRA.

Vybrané kmitočtové plány VDSL2 pro Evropu defi no-

vané v rámci Annex B jsou ukázány na obr. 6. Pro Evropu 

se  zavádí celá řada masek spektrální výkonové hustoty 

(Power Spectral Density, PSD), které jsou v první řadě odli-

šené podle plánu 997 či 998. Plány označené M1 jsou pro 

vyšší úroveň EMC s nižšími hodnotami masek PSD, pro-

fi ly M2 mají vyšší hodnoty masek PSD pro dosažení vyšší 

propustnosti.

Pokročilé digitální účastnické přípojky xDSL
2. část



13
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

d
ig

it
á

ln
í k

o
m

u
n

ik
a

ce

 Spektrální kompatibilita a správa spektra
Na místních kabelech v přístupových sítích se obecně pro-

vozují systémy s  různými linkovými signály. Jejich spek-

trální povahou bude determinováno vzájemné rušení

přeslechy.

–  K ovlivňování dochází v pásmu kmitočtů, kde se překrý-

vají spektrální hustoty výkonů.

–  Nutno uvažovat přeslechy typu NEXT i FEXT v přísluš-

ném pásmu.

Úroveň přeslechu se  liší v  závislosti na vzájemné poloze

párů. U  místních kabelů, kde je základním prvkem kří-

žová čtyřka, jsou nejsilnější přeslechy mezi páry téže čtyřky 

a mezi páry sousedních čtyřek. Nejslabší vazby jsou mezi

páry ve vzdálených podskupinách.

Výběr párů s nižšími přeslechovými vazbami v kabe-

lech se stává problematickým až neřešitelným 

s nárůstem širokopásmových digitálních systémů.

Navíc při instalaci xDSL se jedná většinou nikoli o přidání

systému na  volný pár, ale o  rozšíření existující přípojky,

která má již svou polohu v kabelu.

Za spektrálně kompatibilní systémy se obecně pova-

žují takové, které optimálně využívají přidělené 

šířky pásma, mají omezeno rušení mimopásmových 

signálů a jsou tak schopné uspokojivě pracovat sou-

běžně s ostatními systémy v jednom kabelovém 

stromě.

K  maximalizaci propustnosti kabelů v  přístupové síti 

obecně používají nástroje správy spektra v  kabelech. 

Prvním krokem je defi nice standardních spektrálních tříd, 

tj. skupin systémů s obdobnými spektrálními vlastnostmi, 

pro které jsou zejména defi novány masky PSD – nesmí být 

překročeny na výstupu vysílače a šablony PSD – odpovídají 

nominální vysílací spektrální výkonové hustotě. Americký 

standard ANSI v dokumentu T1.417-2003 zavedl spektrální 

třídy pro USA. Poněkud jiný pohled zvolil evropský stan-

dardizační institut ETSI, který v dokumentu ETR 101 830-

1, V 1.3.0 zavádí skupiny (clusters) signálů, které lze kombi-

novat i na jednom vedení.

Jednotliví provozovatelé – vlastníci kabelové infra-

struktury či národní regulátoři pak stanovují podmínky 

správy spektra podle svých místních podmínek. Cílem 

Obr. 5  Základní kmitočtové profi ly VDSL2

Obr. 6  Vybrané kmitočtové plány VDSL2 pro Evropu (Annex B)
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správy spektra je poskytnout přípojky maximálnímu počtu

účastníků s  maximální možnou přenosovou rychlostí.

Základním elementem, na který se uplatňuje správa spektra

je kabelový strom, který začíná tzv. kabelovým kmenem

vycházejícím z hlavního rozvodu ústředny daným směrem,

postupně se větví v rozvaděčích a  tak pokrývá určitý seg-

ment přístupové sítě

Pro vzdálenostní pásma se stanovují mezní počty 

přípojek jednotlivých tříd a případné omezení vysí-

lacího výkonu pro kratší přípojky oproti standardní 

masce PSD.

Dodržení masek PSD je závazné i pro provozovatele vyu-

žívající přípojky v  rámci zpřístupnění místního vedení

(Local Loop Unbundling, LLU).

Obecně rozlišujeme dva přístupy ke  strategii správy 

spektra:

–  Statickou správu spektra (Static Spectral Management,

SSM) – plánují se  podmínky instalace systémů růz-

ných spektrálních tříd v pásmech vzdáleností a přidělují

se podle toho masky PSD a nastavuje se omezování vysí-

lacího výkonu PBC (Power-back-cut). Vychází se obvykle

z nejhoršího případu přeslechů a z maxima zdrojů rušení.

–  Dynamickou správu spektra (Dynamic Spectral 

Management, DSM) – podle měnících se  podmínek 

rušení se mění parametry systémů v síti, a sice:

• Velikost vysílacího výkonu, např. v  režimu s  pevnou 

šumovou rezervou (Fixed Noise Margin) nastavují pří-

pojky nejmenší možný vysílací výkon vč. rezervy pro

zajištění požadované přenosové rychlosti.

• Rozložení vysílacího výkonu ve spektru pro minimalizaci 

vzájemných přeslechů (např. algoritmus water fi lling),

případně i v reálném čase.

Pro realizaci vyšších úrovní DSM je nutno uplatnit adap-

tivní metody, které vznáší určité nároky na  existenci

dalších elektronických obvodů a  programového vyba-

vení. Pro koordinovanou správu spektra se  budují cen-

tra správy spektra (Spectrum Maintance Center, SMC),

která jsou umístěna u  poskytovatele přípojek, např.

implementací do  přístupového multiplexoru DSLAM.

Nejefektivnější správy spektra bude dosaženo, pokud

určité parametry budou řízeny centrálně (např. celkový 

vysílaný výkon nebo šířka pásma), zatímco některé

budou řízeny autonomně.

Pro zajištění většího poměru SNR a zvýšení pro-

pustnosti přípojek se používá metoda potlačování 

přeslechů založená zejména na modulační metodu 

VDMT (Vectored DMT).

Pro účastnické přípojky s frekvenčním dělením FDD je klí-

čový zejména přeslech typu FEXT rušící směr od poskyto-

vatele k účastníkovi. Ten není možné kompenzovat na účast-

nické straně, protože jednotlivé modemy nemají k dispozici

signály z jiných přípojek, z kterých by získaly kompenzační

signál. Je však možné provést předkompenzaci již na vysí-

lací straně v účastnickém multiplexoru DSLAM.

 Dosažitelná přenosová rychlost u přípojek xDSL
Představu o dosažitelných přenosových rychlostech lze zís-

kat pomocí simulačního programu dostupného na serveru

http://matlab.feld.cvut.cz. Lze zvolit různé druhy přípojek, 

typy, délky vedení a podmínky rušení. Počítá se s přípust-

nou bitovou chybovostí 10-7 a šumovou rezervou 6 dB.

Vstupní parametry, ze kterých jsou po stisknutí tlačítka 

Vypočti Vp vypočteny příslušné přenosové rychlosti v smě-

rem k účastníkům (downstream) i ve směru od účastníků 

(upstream), jakož i  spektrální výkonové hustoty (PSD) y

rušení (šumu), jsou:

–  Druh rušení – šumový model:

 •  A – vysoká úroveň rušení odpovídá obsazení prakticky 

celého profi lu mnohapárovém kabelu různými digitál-

ními systémy,

 •  B – střední úroveň rušení odpovídá obsazení mnohapá-

rovém kabelu různými digitálními systémy,

 •  D – střední úroveň rušení odpovídá obsazení mnoha-

párovém kabelu jen přípojkami stejného typu, jako je 

analyzovaná přípojka,

 •  Bez rušení – pouze bílý šum na pozadí AWGN s kon-

stantní výkonovou spektrální hustotou -140 dBm/Hz 

v celém pásmu.

– Délka vedení [km].

–  Typ kabelu je charakterizován průměrem jádra [mm]. Je 

možno volit mezi těmito typy:

 •  typický místní čtyřkový kabel TCEPKPFLE z produkce 

Pražské kabelovny s průměrem jádra – 0,4 (Prakab) – 

0,6 (Prakab) – 0,8 (Prakab),

 •  vnitřní kabel SYKFY – 0,5 (izolace PVC), UTP cat 5 – 

0,5 (kabel pro LAN do 100 MHz),

 •  typické evropské kabely specifi kované dle ETSI v dopo-

ručení ITU-T G.996.1 s průměrem jádra – 0,32 (ETSI) 

– 0,4 (ETSI) – 0,5 (ETSI) – 0,63 (ETSI) – 0,9 (ETSI).

Různé typy kabelů a průměrů jádra lze řadit do kaskády a dá 

se  ověřit i  pokles propustnosti při nezakončené odbočce, 

ponechané paralelně k  vedení. Volitelně lze uživatelsky 

nastavit míru přeslechů na  blízkém a  vzdáleném konci. 

Program používá mocninný model pro stanovení přeslechu 

z více zdrojů a zadávaný parametr vychází z nejhorší situace 

přeslechu v kabelu. 

Program demonstruje, jak značně je závislá přenosová 

rychlost na délce účastnického vedení a na dalších para-

metrech přenosového prostředí.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., 

České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta elektrotechnická
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Světové konference pro rozvoj telekomunikací jsou vrcho-

lovou akcí sektoru pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní

telekomunikační unie (ITU–D) a  konají se  každé čtyři

roky. Předchozí konference se konala v  roce 2006 v hlav-

ním městě Kataru v Dauhá. Letošní konference se konala

v  indickém Hajdarábádu (obr. 1), významné metropoli

informačních a  komunikačních technologií. Konference

se zabývala těmito základními tematickými okruhy:

–  Politikou a  strategií sektoru ITU-D pro další čtyřleté

období v oblasti rozvoje a zavádění informačních a komu-

nikačních technologií v rozvojových zemích.

–  Akčním plánem ITU-D pro další období zahrnující čin-

nost Úřadu rozvoje telekomunikací (BDT), složením

studijních skupin a návrhem studijních otázek, stanove-

ním politiky ITU-D v oblasti regulace ICT, fi nancováním

a spoluprací s privátním sektorem pro realizaci rozvojo-

vých programů ITU-D.

Konference přijala Hajdárabádskou deklaraci, která vytváří

rámec pro činnost sektoru ITU–D do roku 2014 (obr 2.). 

Její částí je Hajdarábádský akční plán, který je tvořen kom-

plexním balíčkem, jehož cílem je podporovat celosvětově

vyvážený a udržitelný rozvoj telekomunikačních sítí a slu-

žeb. V akčním plánu byly určeny okruhy klíčové problémy 

k řešení, které byly shrnuty do následujících pěti programů:

1.  Další rozvoj infrastruktury a informačních a komuni-

kačních technologií.

2.  Kybernetická bezpečnost a  problematika rozvoje IP

sítí.

3. Vytváření příznivého prostředí pro rozvoj.

4. Posilování kapacit a digitální inkluze.

5.  Ošetřování potřeb nejméně rozvinutých zemí, zemí,

které mají specifi cké potřeby, využívání telekomu-

nikací v  nouzových situacích, adaptace na  změnu

klimatu.

Dále byl na  konferenci schválen strategický plán sektoru

ITU–D pro nadcházející čtyřleté období, který stanovil

následující priority v činnosti ITU D:

–  Podpora přechodu k  digitálnímu vysílání – přechod

k  digitálnímu vysílání je chápán 

jako prostředek k usnadnění šíření 

informací a  k  uvolnění kmitočto-

vého spektra.

–  Posílení kybernetické bezpeč-

nosti – s  rostoucím využíváním 

ICT aplikací vzniká problém 

zachování soukromí a  důvěry 

ve spolehlivost a bezpečnost infor-

mačních a komunikačních techno-

logií a telekomunikací. ITU Global 

Agenda Cybersecurity stanovuje 

kroky k řešení kybernetických hro-

zeb nadnárodní povahy.

–  Využívání internetových zdrojů – 

otevřený a  rovný přístup k  inter-

netu je pro ITU klíčovou otázkou. 

ITU bude pomáhat rozvojovým zemím přejít od  IPv4

k IPv6, tak aby všechny země mohly využívat širokopás-

mové infrastruktury nezbytné pro podporu pokročilých 

aplikací pro eHealth, eLearning a další aplikace využíva-

jící internetu.

–  Zelené ICT – ITU se  bude snažit poskytovat některá 

řešení v boji proti změnám klimatu. Současně bude při-

spívat k jejich sledování, zmirňování nežádoucích účinků.

–  Rozvoj tísňových telekomunikací – telekomunikace 

a  informační a  komunikační technologie hrají zásadní 

úlohu při detekci katastrof a v systému včasného varování 

před jejich účinky. Rychlost vytvoření komunikační infra-

struktury hraje klíčovou roli při odstraňování následků 

katastrof.

Obr. 1  Konference se konala v hajdarábádském mezinárodním 

konferenčním středisku (HICC)

5. Světová konference pro rozvoj telekomunikací (World 

Telecommunication Development Conference WTDC-10) 

proběhla od  24. května do  4. června 2010. Na  konferenci 

jednalo 924 účastníků ze  138 zemí. Další, šestá, světová 

konference pro rozvoj telekomunikací (WTDC) se  bude 

konat v roce 2014.

5. Světová konference pro rozvoj telekomunikací
Na přelomu letošního května a června se v indickém Hajdarábádu uskutečnila 5. Světová konference pro rozvoj telekomunikací 

(World Telecommunication Development Conference) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Obr. 2  Záběr z plenární zasedání konference
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 O místě konání konference

Indie

Indie je za Čínou, jejíž počet obyvatel je letos odhadován 

na 1,3 mld., druhým nejlidnatějším státem světa. Indie má 

dle odhadů nyní 1,2 mld. obyvatel. Letos v dubnu bylo zahá-

jeno sčítání lidu. V rámci tohoto sčítání budou digitalizo-

vány otisky prstů a fotografi e a každý obyvatel Indie obdrží 

16 místné identifi kační číslo. Sčítání lidu bude dokončeno 

v příštím roce.

Indie je dle Mezinárodního měnového fondu jedenáctou 

největší ekonomikou světa (viz tabulka 1). Přes 70 % obyva-

tel Indie žije na  venkově, přibližně 40 % Indů žije pod hra-

nicí chudoby (pod hranicí spotřeby na osobu a den 1,25 USD 

v paritě kupní síly) a přibližně 35 % Indů je negramotných.

Indie je zemí velkých kontrastů. Indie je však bezesporu 

jednou z velmocí v oblasti informačních technologií. Tento 

sektor je jedním z  nejvýznamnějších sektorů indického 

hospodářství, pracuje v něm na 2,5 milionu zaměstnanců 

a je v něm vytvářeno na 6 % indického HDP. Na obr. 3 jsou 

nejvýznamnější indická města s vysokou koncentrací infor-

mačních technologií.

Struktura výnosů indického IT průmyslu je uvedena 

na obr. 4. Specifi ckou aktivitou indického IT průmyslu je out-

sourcing podnikových procesů. Předmětem outsourcingu 

jsou jak podpůrné služby (např. fi nance, lidské zdroje atp.), 

tak i služby přímého kontaktu se zákazníkem (např. služby 

kontaktních center). Předmětem outsourcingu bývají i velmi 

specifi cké služby právního či obchodního charakteru (prů-

zkumy trhu, právní rešerše patentové průzkumy apod.).

[mld USD]

1 USA 14 256

2 Japonsko 5 068

3 Čína 4 909

4 Německo 3 353

5 Francie 2 676

6 Spojené království 2 184

7 Itálie 2 118

8 Brazílie 1 574

9 Španělsko 1 464

10 Kanada 1 336

11 Indie 1 236

12 Rusko 1 229

13 Austrálie 997

14 Mexiko 875

15 Jižní Korea 833

39 Česká Republika 195

59 Slovensko 88

Zdroj: MMF

Tabulka 1  Seznam zemí dle nominálního HDP v roce 2009

Zdroj: http://drawarea.com

Obr. 3  Nejvýznamnější indická města s vysokou koncentrací 

informačních technologií: Bengalaru (angl. Bangalore; 6,5 mil. 

obyvatel); Čennaj (Chennai; 4,2 mil obyvatel); Hajdarábád (Hy-

derabad; 4,1 mil obyvatel); Kalkata (Kolkata; 5,1 mil obyvatel); 

Džajpur (Jaipur; 3,2 mil obyvatel); Puné (Pune; 5,1 mil obyva-

tel); „Velké Dillí“ (National Capital Region; 15 mil. obyvatel)

Zdroj: NASSCOM 

(National Association of Software and Services Companies )

Obr. 4  Struktura výnosů indického IT průmyslu

Hajdarábád

Místo konání konference Hajdarábád (anglická transkripce 

Hyderabad) je hlavním městem pátého největšího indic-

kého svazového státu Ándhrapradéš a s více než šesti mili-

óny obyvatel je šestým největším indickým městem. Město 

vyrostlo okolo pevnosti postavené roku 1143 na  hoře 

Gólkonda. V  okolí města byly diamantové doly, ve  kte-

rých byl mimo jiné nalezen proslulý diamant Koh-i-Noor. 

Velkkkkkkkkkkkkkkkké éééééééééé ééééé Dillí

Džajpur Kalkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkataaaaaaaaaaaaaaaataaaaaatataataa a

PuPPPPPPP né

Hajdarábbáddddádádádddddddddádáddádádddddddádádádádddddáddádádddd

Bengalaaaaararaaaaaraa u
Čennaj
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Hajdarábád je významným muslimským centrem na větši-

nou hinduistickém jihu Indie.

V  Hajdarábádu byla cílevědomě vytvářena infrastruk-

tura pro špičkové technologie. Mimo jiné byla vystavěna

městská část HITEC (Hyderabad Information Technology 

Engineering Consultancy) City, nyní nazývaná Cyderabad.

To je jedním z  důvodů, proč se  Hajdarábád stal jedním

z hlavních center indického IT průmyslu. 

Řada největších světových podniků vyvíjí v Hajdarábádu

významnou činnost ať s aktivitami v oblasti informačních

technologií či v oblasti outsourcingu podnikových procesů.

Např. společnost Microsoft  má v  Hajdarábádu největší

zahraniční vývojové středisko, ve  kterém je zaměstnáno

více než 1500 zaměstnanců.

 Mezinárodní telekomunikační unie

Poslání: Mezinárodní organizace, jejímž prostřednic-

tvím mohou vlády a zástupci soukromého 

sektoru koordinovat telekomunikační sítě 

a služby.

Rok založení: 1865 jako Mezinárodní telegrafní unie

Sídlo: Ženeva

Počet členů: 191 členských zemí

561 sektorových členů

155 přidružených členů

Ofi ciální jazyky: angličtina, francouzština, španělština, 

arabština, čínština, ruština

Anglická verze 

ofi ciálního názvu

a zkratky:

ITU

International Telecommunication Union

Francouzská

verze ofi ciálního 

názvu a zkratky:

UIT

Union internationale des télécommunications

Mezinárodní telekomunikační unie je nejstarší meziná-

rodní organizací technické koordinace a  od  roku 1947

je odbornou organizací OSN (Organizace spojených

národů). V  rámci Mezinárodní telekomunikační unie

jsou koordinovány aktivity vládních organizací a soukro-

mého sektoru v oblasti řízení a plánování telekomunikací

v celosvětovém měřítku. Organizace byla v roce 1865 zalo-

žena jako Mezinárodní telegrafní unie, v roce 1924 vznikl

Mezinárodní poradní sbor pro telefonii (CCIF), v  roce

1925 Mezinárodní poradní sbor pro telegrafi i (CCIT)

a  v  roce 1927 Mezinárodní poradní sbor pro radioko-

munikace (CCIR). V roce 1956 dochází ke spojení CCIT

a CCIF a vzniká Mezinárodní poradní sbor pro telegrafi i 

a telefonii (Comité consultatif international téléphonique 

et télégraphique – CCITT). V roce 1993 byla organizace 

přeorganizována a přejmenována na Mezinárodní teleko-

munikační unii (ITU).

Mezinárodní telekomunikační unie je řízena následují-

cími orgány:

–  Konference vládních zmocněnců ITU – nejvyšší

orgán ITU, jenž je tvořen delegacemi zastupujícími

Členské státy a je svoláván každé čtyři roky. Stanovuje

všeobecné zásady plnění cílů ITU, z Členských států

volí členy Rady, přijímá návrhy na  úpravu Ústavy 

a  Úmluvy, volí Generálního tajemníka ITU, jeho

zástupce, ředitele Sektorů a členy Výboru pro radio-

komunikační řád, stanovuje rozpočet a schvaluje uza-

vírání dohod s jinými mezinárodními organizacemi.

–  Rada ITU – schází se  jednou ročně; projednává 

zásadní otázky, zajišťuje koordinaci činností ITU,

kontroluje fi nanční plány a  rozpočty Generálního

sekretariátu a  všech tří Sektorů. Radu ITU tvoří

v  současné době zástupci 48 členských zemí. Jejím

členem je, a  minimálně po  další čtyři roky bude,

i Česká republika.

–  Sekretariát ITU – řídí každodenní činnost ITU.

Na  jeho čele stojí generální sekretář, který je volen

členskými zeměmi na čtyři roky na konferenci vlád-

ních zmocněnců ITU. Od  roku 2007 je generálním

sekretářem ITU Dr. Hamadoun Touré z Mali a  jeho

zástupcem je od téhož roku pan Houlin Zhao z Číny.

Členství v ITU je otevřené pro vlády, které se mohou při-

pojit jako členské země, stejně jako pro soukromé organi-

zace. Na práci v organizaci ITU je možné se také podílet 

jako tzv. přidružený člen.

Výkonnou částí ITU jsou sektory. Členové sektorů 

ITU mimo jiné vyvíjejí technické normy, které podporují 

budoucí telekomunikační systémy a formují budoucí sítě 

a služby. Členové tím získají přístup k informacím, které 

můžou být velice cenné pro jejich obchodní plánování. 

V  rámci Mezinárodní telekomunikační unie působí 

následující sektory:

–  ITU–T Telekomunikační normalizační sektor 

(do roku 1992 CCITT). Tento sektor řeší problema-

tiku normalizace telekomunikací. Jedná se o činnost

s největší tradicí. Ředitelem sektoru ITU–T je od roku

2007 pan Malcolm Johnson ze Spojeného království.

–  ITU–R Radiokomunikační sektor (do  roku 1992 

CCIR). Zajišťuje celosvětovou správu kmitočtového

spektra a oběžných drah družic. Počátkem roku 2011

se  vedení sektoru ITU–T ujme pan François Rancy 

z Francie.

–  ITU–D Sektor rozvoje telekomunikací. Cílem aktivit je 

zajištění spravedlivého, trvale udržitelného a  dostup-

ného přístupu k informačním a komunikačním tech-

nologiím. Počátkem roku 2011 se  vedení sektoru

ITU–D ujme pan Brahima Sanou z Burkiny Faso.

V sektorech je vykonávána technická práce, kterou usku-

tečňují studijní skupiny, které jsou složeny z odborníků nej-

důležitějších telekomunikačních organizací. V  současné 
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době pracuje v ITU 18 studijních skupin – Study Groups

– zkratka SG (10 v ITU–T, 6 v ITU–R –a 2 v ITU–D). Pro

podporu jejich činnosti má každý ze  sektorů svůj stálý 

aparát, který zajišťuje realizaci aktivit každého sektoru

a který koordinuje jejich každodenní činnost.

V sektoru ITU–T pracují následující studijní skupiny:

– SG 2: Provozní aspekty poskytování služeb a řízení

telekomunikací (Operational aspects of service pro-

vision and telecommunications management),

– SG 3: Tarifní a účtovací zásady včetně souvisejí-

cích ekonomických a jiných záležitostí (Tariff  and 

Accounting Principles including related telecommu-

nications economic and policy issues),

– SG 5: Ochrana proti účinkům elektromagnetického 

prostředí (Protection Against Electromagnetic 

Environment Eff ects),

– SG 9: Integrované širokopásmové kabelové sítě pro

přenos televize a zvuku (Television and sound trans-

mission and integrated broadband cable networks),

– SG 11: Požadavky na signalizaci, protokoly a speci-

fi kaci testů (Signalling Requirements and Protocols

and test specifi cations,

– SG 12: Výkonnost a kvalita služeb (Performance,

QoS (Quality of Service) and QoE (Quality of 

Experience)),

– SG 13: Budoucí sítě včetně mobilních a NGN

(Future networks including mobile and NGN),

– SG 15: Optické přenosové sítě a struktura přístu-

pových sítí (Optical transport networks and access 

network infrastructures),

– SG 16: Kódování multimédií, systémů a aplikací

(Multimedia coding, systems and applications),

– SG 17: Bezpečnost (Security).

V sektoru ITU–R pracují následující studijní skupiny:

– SG 1: Správa kmitočtového spektra (Spectrum

Management),

– SG 3: Šíření rádiových vln (Radiowave Propagation),

– SG 4: Družicové služby (Satellite Services),

– SG 5: Pozemské služby (Terrestrial Services),

– SG 6: Vysílací služby (Broadcasting Services),

– SG 7: Vědecké služby (Science Services).

V sektoru ITU–D pracují následující studijní skupiny:

– SG 1: Strategie a politika rozvoje telekomunikací

(Telecommunication Development Strategies and

Policies),

– SG 2: Rozvoj a řízení telekomunikačních služeb a sítí

a ICT aplikací (Development and management of 

telecommunication services and networks and ICT

applications.

V rámci Mezinárodní telekomunikační unie jsou koordi-

novány aktivity vládních organizací a  soukromého sek-

toru v oblasti řízení a plánování telekomunikací v celosvě-

tovém měřítku. Jejím současným největším problémem je

vypořádání se s důsledky liberalizace telekomunikačního

sektoru a s tlakem nejsilnějších nadnárodních aktérů.

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.

ČVUT v Praze, FEL

Spekulativní patent na připojení 

k internetu zrušen

Odborná veřejnost se  zájmem sledovala kauzu, 

ve které se opavský podnikatel Ing. Marek Hájek 

domáhal na  společnosti Telefónica O2 náhrady 

v řádu miliard korun za údajné porušování paten-

tových práv při poskytování služeb prostřed-

nictvím technologie ADSL. Patent Ing.  Hájka

s  číslem 286163 z  roku 1998 alternující vytá-

čené (dial up) připojení k  internetu byl zalo-

žen na  myšlence replikace technického řešení

použitého ve  veřejné telekomunikační síti pro-

střednictvím vlastní pobočkové ústředny připo-

jené k  účastníkům pomocí pronajatých okruhů. 

Vytvořením neveřejné telekomunikační sítě tak 

docílil možnosti změny obchodního modelu 

a  tedy i  způsobu metody zpoplatňování teleko-

munikační služby oproti tehdy platným tarifním 

podmínkám SPT TELECOM. Přes zjevnou odliš-

nost technického řešení se  pak snažit dokázat, 

že  jím popsané řešení je ve  své postatě shodné

s technologií ADSL používanou v síti společnosti 

Telefónica O2. Na  podporu svého absurdního 

nároku předložil Ing. Hájek od roku 2005 celkem 

sedm znaleckých posudků, z  nichž pět vypraco-

val prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc, z fakulty 

elektrotechniky a  informatiky VŠB TU Ostrava. 

K případu jsme podrobně referovali v čísle 5/2009 

našeho časopisu. V celé kauze pak na konci září 

2010 došlo k významnému posunu. Vrchní soud 

zamítl odvolání Ing.  Hájka a  potvrdil tak rozsu-

dek městského soudu v Praze, který zamítl žalobu 

na  společnost Telefónica O2 Czech Republic, 

a.s. ve  věci porušení patentových práv. Předseda 

úřadu průmyslového vlastnictví pak navíc v roz-

kladovém řízení potvrdil předchozí rozhodnutí 

svého úřadu a  zrušil patent Ing.  Hájka s  číslem 

286163 od samého počátku.

Kauza je tedy pravomocně skončena a v úvahu

již z právního pohledu připadají pouze mimořádné 

opravné prostředky, jakými jsou správní žaloba 

na  rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 

a dovolání k Nejvyššímu soudu v případě zamít-

nuté žaloby. Nezodpovězené však zůstávají otázky 

kolik podobných velmi vágních a  zjevně speku-

lativních patentů je u nás registrováno a také jak 

dlouho bude možné, aby jednotliví soudní znalci 

produkovali své účelově spekulativní znalecké 

posudky na velmi pochybné odborné úrovni, aniž 

by nějak vážněji riskovali své postavení znalce 

nebo své renomé a postavení v akademické obci.

Tomáš Prokopík
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Strategie ICT průmyslu v České republice

Základní programový dokument ICT Unie
  Proč by se měla vláda a Parlament ČR zabývat průmyslem 

informačních technologií?
Renomovaná mezinárodní studie [1] hodnotící atrak-

tivnost jednotlivých zemí pro umístění služeb s vysokou

přidanou hodnotou (Global Services Location Index, GSL 

Index – jedná se o kompozici tří indexů – indexu fi nanční

atraktivnosti, indexu kvalifi kační přitažlivosti a  indexu

podnikatelského prostředí.) zveřejnila na  první pohled

alarmující fakt. Česká republika, která zaujímala v  roce

2004 čtvrté místo, byla v  roce 2007 hodnocena na  16.

pozici a v roce 2009 se propadla na 32. příčku mezi pade-

sátkou hodnocených zemí.

Ačkoliv je zřejmé, že  hlavním důvodem propadu je

index fi nanční atraktivnosti, za  jehož zhoršením můžeme

vidět růst nákladů, vyvolaný zhodnocováním české měny 

a  růstem cen a  mezd, podstatný na  tomto sdělení je fakt,

že tak, jak klesá index fi nanční atraktivnosti České repub-

liky, nerostou odpovídajícím tempem indexy kvalifi kační

přitažlivosti a podnikatelského prostředí. Jen pro srovnání:

USA, které jsou, pokud jde o fi nanční přitažlivost, až na 45.

místě (zejména kvůli vysoké ceně práce), zaujímají první

místo na  žebříčku kvalifi kace a  dostupnosti pracovní síly,

a tak se v celkovém hodnocení umístily na 14. příčce.

Jak bylo konstatováno ministry pro informační společ-

nost členských států EU v  tzv. Granadské deklaraci z  19.

dubna 2010, „ICT sektor je významným činitelem růstu

a pracovních míst v hospodářství EU. ICT přispívá 50 pro-

centy růstu produktivity a představuje klíčový zdroj inovací

a nových podnikatelských příležitostí.“ 

Deklarace se přitom odvolává na další významnou studii,

nazvanou Ekonomický vliv ICT: důkazy a otázky [2]. V této

studii je mj. konstatováno, že  EU dosud nebyla schopna

plně využít ICT pro růst produktivity, a  to jak na  straně

spotřebitelů, tak na  straně výrobců. (Ve  srovnání s  USA)

EU investuje do  ICT méně a  sektor ICT není dostatečně

efektivní. Nižší výkonnost přináší rozčarování v ostatních

sektorech [2].

Granadská deklarace stanoví 29 aktivit, které by vlády 

měly zvážit při vytváření podmínek pro plné využití ICT

průmyslu. Tyto návrhy jsou dány a odsouhlaseny na úrovni

ministrů. Na místě je srovnání rozsahu takto formulované

evropské politiky se situací v České republice.

Základní politický dokument, kterým se v tomto směru

vláda ČR řídí, je tzv. Strategie rozvoje služeb pro informační

společnost z  dubna 2008. Při představování této strategie

v dubnu 2008 předseda vlády mj. prohlásil:

Vytyčujeme strategii rozvoje služeb pro otevřenou

demokratickou společnost, nikoli strategii rozvoje „infor-

mační společnosti“ jako takové. Ta může vzejít jedině

ze svobodné iniciativy občanů a podnikatelů. Úkolem vlády 

však je vytvořit systém služeb, který bude stát „informační

společnosti“ poskytovat. Jinými slovy: cílem a  smyslem

předložené strategie je reformovat veřejnou správu a služby 

poskytované státem a samosprávami.

Vláda prostřednictvím své Rady vlády pro informační 

společnost tak výrazně zredukovala cíl vládní politiky 

na reformu veřejné správy a na služby poskytované státem 

a  samosprávami. Vše ostatní, co s  rozvojem informační 

společnosti souvisí, tedy rozvoj telekomunikační infra-

struktury a  průmyslu informačních technologií, stejně 

jako informační gramotnost obyvatel a  překonávání tzv. 

„digitální propasti“ (digital divide) či spolupráce veřejného 

a privátního sektoru při řešení těchto a dalších „problémů“, 

ponechává strategie stranou.

Elektronizace a  reforma státní správy a  služeb státu 

jsou nepochybně priority státní správě vlastní, v  jejichž 

řešení a  implementaci ji nikdo nemůže zastoupit. Je také 

mimo vší pochybnost, že pokračující elektronizace služeb 

státu vyvíjí tlak na  zrcadlovou elektronizaci soukromého 

sektoru (po  vzoru datových schránek). To přinese multi-

plikační efekty – např. s využitím konceptu služeb „cloud 

computingu“ – a  povede k  rozvoji celého hospodářství 

a společnosti.

Cílem tohoto dokumentu není vyhodnocení úspěšnosti 

vládní „strategie rozvoje služeb pro informační společnost“. 

Být v oblasti eGovernmentu do pěti let v první pětce států 

EU představuje cíl velmi ambiciózní. Je úzké pojetí anga-

žovanosti státu v rozvoji informační společnosti v reálných 

podmínkách postačující? Má svobodná iniciativa občanů 

a podnikatelů dostatečný prostor a podmínky k tomu, aby 

se skutečně mohla realizovat?

Představa neangažovaného státu tam, kde má hrát prim 

svobodná iniciativa občanů a podnikatelů, zní konzervativ-

nímu a liberálnímu politikovi lákavě. Nicméně při formu-

lování strategie informační společnosti je lépe být pragma-

tický než ideologický. Můžeme se totiž tisíckrát zapřísahat, 

že vládní protekcionismus a přetahování investorů pomocí

vládních pobídek je v rozporu s hlásanými principy volné 

soutěže, pokud však budou okolní vlády tato opatření 

uplatňovat a  s  úspěchem umísťovat na  svém území nejen 

nové investice do  informačního průmyslu, ale dokonce 

i stěhovat kapacity, které už byly v České republice usazeny 

(konkrétně např. velká datová centra), potom je jakýkoliv 

ideově čistý přístup neobhajitelný.

V  tomto dokumentu se  snažíme zmapovat úzká místa 

a bariéry, které rozvoji informační společnosti brání, a ana-

lyzovat, kdo může tyto bariéry nejrychleji a nejefektivněji 

odstranit. Občan, podnikatel, či vláda? Nebo každý něco? 

Hledáme tedy odpověď, kde jsou rezervy v soukromé inici-

ativě občanů a podniků a kde naopak chybí (nebo přebývá 

v negativním smyslu slova) iniciativa veřejné správy.
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technologií a návrhy na řešení
V dalším textu jsou písmenem B a pořadovým číslem ozna-

čeny bariéry rozvoje tak, jak byly identifi kovány týmem ICT 

Unie a písmenem Ř a pořadovým číslem jsou označena navr-

žená řešení, jak identifi kovanou bariéru odstranit. K  jedné 

bariéře může být vztaženo i více řešení. 

Elektronické komunikace
Neuspokojivý rozvoj širokopásmových (vysokorychlostních) připojení

Plně dostupná (pokrytí až 100 % obyvatelstva!) širokopás-

mová síť je základní podmínkou pro aplikaci informačních

technologií ve všech sektorech společnosti. Bez této konek-

tivity se  veškeré projekty informační společnosti stávají

pouhými torzy původního záměru s dopady nejen na jejich

efektivnost (a omezenou účinnost), ale zejména na důvěry-

hodnost, s jakou jsou přijímány občany.

Pro občana, který nemá širokopásmový přístup

k internetu, jsou veškeré e-produkty nedostatečně ucho-

pitelné, jen omezeně nebo vůbec nevyužitelné a  tato

situace pouze prohlubuje jeho nezájem o ně a  stlačuje

poptávku po  nich (včetně poptávky po  konektivitě).

Nelze říci, že  by si  politická reprezentace států EU 

včetně České republiky tento problém neuvědomovala.

Význam konektivity je dostatečně zvýrazněn ve  všech

politických dokumentech zabývajících se  informační

společností. Tyto politické dokumenty se  promítly 

do směrnic EU k novému regulačnímu rámci a aplikace

těchto zásad do českého právního řádu musí být ukon-

čena v prvním pololetí roku 2011. Z tohoto důvodu jak 

bariéry, tak opatření k jejich odstranění jsou v následu-

jícím textu konfrontovány s  principy nového regulač-

ního rámce.

Situace

 v současné době převládá v ČR širokopásmové připojení

na  bázi ADSL, rádiové připojení pomocí technologie

WiFi a CATV;

 i přes obecné deklarace priority budování nových broad-

bandových sítí je situace ve výstavbě přístupových optic-

kých sítí (NGA) v ČR v počátcích;

  poslední data zveřejněná ČTÚ dokládají, že k budování

NGA dochází pouze v omezených geografi ckých oblas-

tech (nikoliv výlučně v Praze) a pro investice se rozhodli

pouze menší hráči s lokální působností;

  vysokorychlostní mobilní přístup k internetu má posta- 

čující pokrytí, ale již naráží v  dalším rozvoji na  nedo-

statek dostupných frekvencí, vzhledem k  nastupujícím

technologiím je nutné podpořit rozvoj přídělem dalších

frekvencí zejména pro nové širokopásmové technologie; 

  pro zlepšení pokrytí venkovských oblastí se nevyužívají

možnosti dané fondy EU, a  to i  z  důvodů neadekvátně

nastavených pravidel, pro operátory není vždy snadné

podmínkám vyhovět;

  vládní projekt „Národní program vysokorychlostního 

internetu“ byl ukončen, aniž byl řádně vyhodnocen; 

  orgány územní samosprávy přistupují k místním projek-

tům bez jasné koncepce;

 podnikání v elektronických komunikacích je v rámci EU 

významně regulováno a  v  ČR ještě přistupuje zbytečná 

administrativní a  fi nanční zátěž, která zvyšuje náklady 

tohoto podnikání a  odpovídajícím způsobem i  návrat-

nost investic.

Bariéry (B) a jejich řešení (Ř)

 Bariéry rozvoje přístupových sítí nových generací (NGA) a jejich řešení:

 B 1 Vzhledem ke značné výši nákladů na budování NGA 

stojí privátní sektor před značným investičním rizikem.

   B 1.1 Je obtížné odhadnout poptávku po  připojení 

o vysokých rychlostech, jakými disponují sítě NGA. 

  Ř 1.1.1 S řešením této zásadní otázky by měla pomoci

vláda, vzhledem k  tomu, že  průzkumy privátních

investorů nejsou dostupné třetím stranám a  též

s  ohledem na  to, že  vláda a  její aktivity představují

významný faktor ovlivňující poptávku po  široko-

pásmovém přístupu (e-governance apod.). Odpověď 

na  otázku reálné poptávky a  možnosti jejího vývoje

by tak měla poskytnout nezávislá studie, která roze-

bere potenciál poptávky ve  všech souvislostech. ICT

Unie navrhuje, aby se tato studie vypracovala v rámci

připravovaného dokumentu MPO Digitální Česko.

Vedle připravované mapy nabídky širokopásmového

připojení, která by ukázala stav pokrytí území široko-

pásmovou konektivitou (bílá, šedá a černá místa), by 

měla být zpracována i mapa poptávky, která by uká-

zala potenciální zájem o  pokrytí ze  strany uživatelů,

ale též poskytovatelů obsahu včetně státu jako posky-

tovatele služeb e-governance apod. 

 Ř 1.1.2 Vláda by mohla přistoupit k  přímé podpoře

budování NGA v  souladu s EC regulatory guidance,

vydanými v roce 2009. Přímá podpora budování NGA

(resp. širokopásmové konektivity v  širším smyslu

slova) je objektivně kontroverzní téma. Jednak zde

hrozí riziko neefektivně vynaložených veřejných pro-

středků, jednak riziko distorze cen a  tím deformace

tržních impulsů obecně. Na druhé straně může vláda

při rozhodování o podpoře NGA využít širší přínosy 

než pouze přínosy z prodaných služeb. Stát nevytváří

v daném případě pouze nabídku (konektivity), ale je

také významným činitelem tvorby „naproti jdoucí“

poptávky (spillover eff ect). Dle OECD by stát mohl

dosáhnout 10leté návratnosti investice do FTTH pří-

stupové sítě, pokud by do kalkulace zahrnul následné

zlepšení efektivity zejména v  oblastech jako energe-

tika, doprava, zdravotnictví, školství a další. 

 B 1.2 Odstranění legislativních bariér spojených s výstav-

bou sítí může snížit náklady a  tím zefektivnit investice 

do NGA. 

 Ř 1.2 Řešení je na  straně vlády, regulačních orgánů

a  zákonodárců. Jde o  komplexní problém zahrnu-

jící nejen zákon o  elektronických komunikacích, ale

zejména stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu) a zákony upravující

infrastrukturu (zákon o  pozemních komunikacích,

energetický zákon, zákon o drahách a další). ICT Unie
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v dokumentu MPO Digitální Česko a současně před-

pokládá, že  bude řešena (zřejmě i  formou nepřímých

novel zmíněných zákonů) v  novele zákona o  elektro-

nických komunikacích (transformace směrnic nového

regulačního rámce). Stát by měl podpořit budování

NGA zajištěním otevřeného přístupu k  obecní infra-

struktuře a snížením poplatků za její využívaní, stejně

jako snížení či odpuštění poplatků za zřizování věcných

břemen na majetku státu a regulaci poplatků za zřizo-

vání věcných břemen na majetku obcí.

 B.2 Orgány územní samosprávy vstupují do  výstavby 

NGA, popř. jiných širokopásmových sítí (zejména WiFi)

často nepromyšleně a  kontraproduktivně a  ve  svém

důsledku tak snižují investiční potenciál území pro NGA.

 B 2.1 Účast orgánů územní samosprávy na  projektech

výstavby NGA (účast může mít nejrůznější podobu,

od  bezplatného užívání obecních pozemků a  bezplat-

ného sdílení nejrůznější infrastruktury v  majetku obcí

až  po  fi nanční účast typu PPP) je často málo transpa-

rentní, ovládnutá předem určenou skupinou a nekoordi-

novaná se záměry telekomunikačních operátorů.

 Ř 2.1 Součástí dokumentu Digitální Česko by mělo

být i  řešení tohoto problému. Vláda by mohla pod-

pořit tyto aktivity vzorovými projekty (modely, jak 

výstavbu NGA v typových podmínkách organizovat).

Určitá pravidla by měla být stanovena zákonem.

Bariéry rozvoje rádiového (mobilniho) přístupu k internetu a jejich řešení

 B 3 Rádiové spektrum jako omezený přírodní zdroj

je jednou z  bariér v  případě jeho neúčelného využí-

vání. Rozvoji mobilních širokopásmových služeb však 

brání nedostatek spektra a vysoké ekonomické náklady 

na budování sítí včetně poplatků za využívání spektra.

 Ř 3.1 Zásadní úpravy ve  správě spektra jsou vyža-

dovány směrnicí k  novému regulačnímu rámci. ICT

Unie nenavrhuje žádná další opatření.

  Ř 3.2 Využití nově uvolněných částí kmitočtového 

spektra přinese významný prospěch a  neopakovatel-

nou příležitost pro rozvoj mobilních a  jiných rádi-

ových širokopásmových služeb. Vzhledem k  fyzi-

kálním vlastnostem kmitočtů z  digitální dividendy 

by tyto kmitočty měly být využity pro rychlý rozvoj

širokopásmového přístupu zejména ve  venkovských

a  odlehlých oblastech. Naopak kmitočty z  vyšších

pásem by vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem

měly být využity pro rychlý rozvoj širokopásmového

přístupu zejména v  urbanizovaných oblastech.To je

jedna z  možností jak podpořit cíle EU Internet pro

každého a překonat digitální propast. 

Administrativní a fi nanční zátěž podnikatelů

 B 4 Podobné opakující se  statistiky zasílané různým

tazatelům z řad státních orgánů a institucí zbytečně zvy-

šují administrativní zátěž podnikatelů v  elektronických

komunikacích.

 Ř 4.1 Při zpracování dokumentu Digitální Česko iden-

tifi kovat problém a jeho rozsah.

 Ř 4.2 Iniciovat společné jednání zainteresovaných

s cílem zmírnit administrativní agendu podnikatelů.

 B 5 Platba za univerzální službu (US) je ve skutečnosti

sociálním příspěvkem hrazeným soukromými podni-

kateli za služby, které jsou poskytovány státem různým

skupinám osob. Jinou skupinou fi nanční zátěže jsou

platby předem za  příděl čísel a  frekvencí, které jsou

faktickým úvěrováním státu.

 Ř 5.1 Návrh na  úpravu plateb za  univerzální službu

ze  státního rozpočtu byl schválen novelou zákona 

o  elektronických komunikacích, a  proto není nutné

iniciovat další řešení. Nicméně hrozí riziko rozší-

ření US na  další služby elektronických komunikací.

ICTU považuje tuto snahu za  velmi nebezpečnou

a kontraproduktivní.

 Ř 5.2 ICTU bude prosazovat úpravu příslušné vyhlášky.

 B 6 Poplatky za využívání rádiových kmitočtů a čísel sta-

novené Nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše 

a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmi-

točtů a čísel ve znění pozdějších změn, jsou mnohdy neo-

důvodnitelně vysoké, a to např. v případě využití kmitočtů 

novými technologiemi, které vyžadují široké pásmo.

 Ř 6.1 Snížit poplatky za využívání čísel. 

 Ř 6.2 Snížit poplatky za využívání rádiových kmitočtů

pro celoplošné rádiové sítě.

 Informační technologie

 Nedostatečné vnímání konkrétních přínosů ICT

Přes poměrně široce sdílené pochopení významu infor-

mačních technologií a v  širším kontextu fenoménu infor-

mační společnosti uniká konkrétní obsah vlivu ICT na roz-

voj společnosti a ekonomiky. Pro posun tohoto „vnímání“ 

je klíčová informace o  konkrétních přímých i  nepřímých 

efektech ICT na rozvoj ekonomiky a také o dopadech „stag-

nace“ ICT. Je úkolem sdružení, jakým ICT Unie je, aby bylo 

schopno vybavit politiky (bez ohledu na  jejich stranickou 

příslušnost) konkrétními a přitom pravdivými a střízlivými 

argumenty.

Situace:

  ICT průmysl nemá v současné exekutivě adekvátní zastou-

pení, kompetence jsou roztříštěny mezi více ministerstev, 

na  MPO nemá průmysl zastoupení v  úrovni náměstka 

ministra jako jiná významná průmyslová odvětví.

  Chybí silná osobnost, která by si  propagaci a  podporu 

ICT průmyslu vzala jako svou „vlajku“.

  Klesá zájem státu o podporu investic do ICT, jak jsme již 

uvedli výše. Podle studie společnosti A. T. Kearney klesla 

ČR ve srovnání s jinými státy v zahraničních investicích

do ICT za posledních pět let ze 4. na 32. místo.

  Podpora investic realizovaná v  rámci Rámcového pro-

gramu pro podporu technologických center a  center 

strategických služeb organizací CzechInvest byla v  roce 

2009 zrušena. Nadále existuje pouze podpora prostřed-

nictvím fondů EU (program ICT a  strategické služby).

Na úrovni státu chybí jasná strategie podpory ICT prů-

myslu a investic do této oblasti.
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IC
T   Neexistuje dostatečná a  ucelená prezentace ICT prů-

myslu v  rámci ČR. ICT průmysl se  neumí prezentovat 

vůči ostatním oborům jako celek, což snižuje míru celko-

vého vnímání ICT (je viděn spíše fragmentárně, po jed-

notlivých fi rmách).

  Podpora ICT ve formě vládní účasti na výstavách a veletr-

zích exportu je nedostatečná. V roce 2009 podpořila vláda

účast na  41 veletrzích a  výstavách, z  toho pouze jedna

se týkala ICT. V roce 2010 je schválena podpora pro účast

na 24 veletrzích a výstavách, z toho žádná pro ICT. 

Bariéry a jejich řešení

 B 7 Nedostatečné povědomí o vlivu ICT na ekonomiku

  Ř 7.1 Spočítat ekonomickou výkonnost ICT průmyslu

především ve  formě daně ze  zisku, daně z  příjmu

a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to v součtu

odvody fi rmou a  zaměstnanci – tato data by měla být 

u členských fi rem ICT Unie k dispozici, měla by být pub-

likována a poskytnuta představitelům politických stran.

  Ř 7.2 Provést srovnání podmínek pro investice/inves-

tory v oblasti ICT u nás a ostatních státech EU s důra-

zem na  okolní země (Německo apod.), zejména pro

investice typu technologická (datová) a vývojová cen-

tra; iniciovat zadání pro CzechInvest.

 B 8 Nedostatečná podpora ICT průmyslu

  Ř 8.1 Získat vládu pro trvalou podporu jediné klí-

čové akce, která bude tvořit trvalou platformu setkání

vrcholných představitelů ICT fi rem ze  všech oblastí

ICT, jež bude prezentována v mezinárodním měřítku,

nabídne přehlídku toho nejlepšího, co ICT průmysl

nabízí a představí ČR jako zemi s vysokým ICT poten-

ciálem. Zapojit tyto instituce: MPO (Operační pro-

gram Podnikání a Inovace), CzechTrade, CzechInvest,

ICT Unii a další. 

  Ř 8.2 Zapojit se  do  projektu nové exportní strate-

gie ČR na  léta 2011–2016, která je připravována

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

  Ř 8.3 V  rámci prosazování podpory exportu ICT

se zaměřit na:

  a)  organizaci vlastních ICT meetingů a  prezentací

v různých zemích v součinnosti s vládními institu-

cemi ČR,

  b)  zajišťování informací z oblasti exportu (informační

servis pro členy ICT Unie),

  c)  prosazování státní fi nanční podpory účasti

na výstavách a veletrzích v zahraničí, uzavření úzké

spolupráce s exportními organizacemi v ČR a vyu-

žívání jejich služeb i know-how.

 B 9 Nedostatečná ucelená prezentace ICT průmyslu

  Ř 9.1 Zlepšit komunikaci ICT fi rem směrem

ke  „zbytku“ průmyslu, iniciovat PR kampaně úspěš-

ných projektů, zviditelnit a lépe využít „propagačních“

akcí (IT projekt roku).

  Ř 9.2 Nalezení „tváře ICT“, přirozené autority, která

by propagovala ICT průmysl.

  Ř 9.3 Sjednotit politické řízení roztříštěných agend

informačních a komunikačních technologií pod jednu

„střechu“ nebo jednoho gestora.

 Ř 9.4 Využít expertní kapacitu ICT Unie ve výše uve-

deném a v dalších poradních orgánech vlády.

 B 10 Negativní vnímání (korupčního pozadí) ICT zaká-

zek – především ve  veřejném sektoru, státní správa 

nemůže být (nebo jen velmi těžko) stejným odbor-

níkem jako její dodavatelé, a  proto se  řada projektů 

potýká s problémy

  Ř 10.1 Iniciovat spolupráci s  příslušnými orgány 

na  vytvoření vzorových postupů, příp. etických

kodexů zajišťujících maximální transparentnost prů-

běhu veřejných zakázek ze strany dodavatelů.

  Neuspokojivé využívání potenciálu ICT služeb poskytovaných sektorem 

veřejné správy

Situace

  jen malá část registrů je zpřístupněna (z  těch hlavních 

pouze Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík a Katastr), 

totéž se  týká jiných zdrojů informací v  držení veřejné 

správy, kde je přístupnost prakticky nulová;

  praktická využitelnost registrů v denním životě občana, 

fyzické nebo právnické osoby je omezena tím, že mají jen 

informativní charakter;

  nevyužitý potenciál elektronických daňových dokladů 

ve veřejné správě;

  celkově nízký stupeň e-governance;

  nevyužitý potenciál ICT v  oblasti zdravotnictví – např. 

zajištění lepšího přehledu o  léčbě pro všechny články 

zdravotnického systému, zejména pro pacienta, lékaře, 

pojišťovny i ministerstvo zdravotnictví. 

Bariéry a jejich řešení:

 B 11 Nízký stupeň přístupnosti registrů

  Ř 11 Vláda by měla urychleně přijmout opatření, která

umožní rozšířit počet veřejně přístupných registrů jak 

na úrovni národních resortů, tak na úrovni podříze-

ných organizací.

 B 12 Pouze informativní charakter výstupů z eRegistrů

  Ř 12 V souvislosti s řešením 10 by měla vláda překla-

sifi kovat výstupy z  eRegistrů z  kategorie „jen infor-

mativní charakter” do  kategorie „právně závazný 

charakter”.

 B 13 Nevyužitý potenciál elektronických daňových 

dokladů. Přestože zástupci veřejné správy deklarovali 

v  roce 2008 správnost a  potřebnost elektronické fak-

turace, tak dnes, kdy jsou příslušné formáty vyvinuty 

a jejich posílání datovou schránkou je legislativně umož-

něno, ministerstva a další úřady tuto možnost využívají 

zatím jen okrajově. 

  Ř 13 Zavést pilotní projekt na  příjem elektronic-

kých faktur do  ekonomického systému některých

ministerstev tak, aby jejich dodavatelé mohli posílat 

elektronické doklady. V  návaznosti pak příslušnými

instrumenty zajistit povinnost používání napříč celou

veřejnou správou, protože elektronizace fakturačního

procesu prokazatelně vede k  šetření veřejných pro-

středků a souvisí i s efektivnějším využíváním systému

datových schránek.
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IC
T B 14 Omezený přístup ke  službám e-governance pouze

prostřednictvím terminálů CzechPoint

  Ř 14 V  návaznosti na  řešení 10 a  11 přenést kon-

cept CzechPoint přímo domů, do „domácí tiskárny“.

Zapojit ve  větší míře registry na  úrovni národních

resortů a  ostatních organizací státní správy a  umož-

nit tak transparentně ovlivňovat strategie obchod-

ních a průmyslových resortů hospodářství v projektu

e-governance.

 Problematice registrů veřejné správy, jejich dalšímu

vývoji i  úskalím jejich využití subjekty privátní sféry 

se  ICT Unie podrobně věnuje v  pozičním dokumentu

Klubu ICT Unie „Služby eGovernmentu pro privátní

sféru“ [3], který byl zveřejněn v dubnu 2010.

 B 15 Uvedení věcných záměrů realizace projektů eHe-

alth Ministerstva zdravotnictví do praxe naráží na nepři-

pravenost společnosti pro zavedení eHealth, překážky 

v legislativě a nekoncepčnost jednotlivých kroků kompe-

tentních orgánů.

  Ř 15.1 Připravit informační kampaň, zvyšující moti-

vaci dotčených skupin společnosti k zavádění eHealth

v České republice.

  Ř 15.2 Provést revizi stávající legislativy a  připra-

vit právní úpravu vedení elektronické zdravotní

dokumentace.

  Ř 15.3 V  návaznosti na  řešení č. 14.1 ministerstvo

zdravotnictví zveřejní implementační harmonogram

realizace projektů eHealth, zejména týkající se  elek-

tronických záznamů o pacientech, elektronické iden-

tifi kace pacienta a e-preskripce (elektronické evidence

o předepisování a  spotřebě léků). Spolupracovat při-

tom bude s ICT Unií a CNF eHealth.

 B 16 Systémové překážky outsourcingu

  Ř 16.1 Změna metodiky ekonomického hodnocení

alternativních modelů ICT služeb (odpisy).

  Ř 16.2 Benchmarking efektivity státní správy, vytvá-

řející tlak na  její zvyšování prostřednictvím lepšího

využití ICT včetně outsourcingu.

  Ř 16.3 Rozšířit uznatelné náklady pro využití fondů

EU též na služby outsourcingu.

Omezení rozvoje ICT lidskými zdroji

Česká republika stagnuje, pokud jde o  hodnocení kva-

lifikace a  dostupnosti kvalifikované pracovní síly, a  to

přesto, že vysoké školy každoročně opouští množství IT

specialistů. Ukazuje to na  potřebu mnohem strukturo-

vanějšího chápání problematiky ICT vzdělanosti, než je

pouhá výchova IT specialistů. Jde o  úroveň a  zaměření

našeho vzdělávacího systému jako takového, o základní

vybavenost absolventů ZŠ, středních a  vysokých škol,

o potřebnou výbavu absolventů z pohledu ICT průmyslu

(„hard skills“ vs. „soft skills“). Možnosti ICT jsou vyu-

žívány pouze částečně a  neefektivně. ICT ve  školách

neumožňuje bez problémů využívat současné aplikace

e-learningu, komplikuje pedagogům práci s  digitál-

ním obsahem a  nemotivuje studenty k  jeho používání

ve  škole, protože jsou z  domova zvyklí na  vyšší ICT 

standard. 

Situace

  přesto, že  školy připravují mnoho IT oborů, chybí užší 

specializace v  IT, zejména v oblasti „programátor zpra-

cování dat“;

  chybí dostatek kvalitních pracovníků pro ICT průmysl, 

což má dopad přímo na kvalitu plnění, vede k přetěžo-

vání (a přeplácení) kvalitních lidí i k nedostatku kapacit/

prostoru pro rozvoj domácích inovativních řešení;

  chybějí odborníci na aplikované ICT a vůbec kvalifi ko-

vaní lidé u uživatelů ICT. Při poptávce zadání neodpo-

vídá potřebám, zadavatelé nemají odborné kompetence 

při vyjednávání/předávání plnění, chybí přehled o stan-

dardních/moderních postupech;

  všeobecné vzdělání neodpovídá potřebám informační 

společnosti, existuje malé propojení s  praxí, úroveň 

přenositelnosti teoretických znalostí do  praxe je nízká, 

(někdy) zastaralé postupy neodpovídající současným 

trendům;

  ICT infrastruktura regionálního (základního a  střed-

ního) školství je v nevyhovujícím stavu. Tam, kde exis-

tuje, je až na výjimky nesystematicky budována v závis-

losti na  schopnostech ředitelů jednotlivých základních 

škol.

Bariéry a jejich řešení:

 B 17 Nedostatek kvalitních pracovních sil v ICT průmyslu

  Ř 17.1 Ministerstvo školství ve spolupráci se zástupci

ICT průmyslu by mělo upravit koncepci vzdělávání

tak, aby přiblížilo výuku reálným potřebám trhu.

  Ř 17.2 Na úrovni průmyslu vytvořit:

 • koncepci interního vzdělávání,

 • defi novat kompetence pro jednotlivé role,

 •  systém přenositelnosti vzdělávání mezi fi rmami.

 B 18 Nedostatek kvalitních lidí u zadavatelů ICT řešení, 

často ve veřejné správě

  Ř 18.1 Zvýšení kvalifi kační úrovně zadavatelů pro-

střednictvím:

• interního vzdělávání,

• defi nice kompetencí pro jednotlivé role.

  Ř 18.2 zvýšení role zástupců ICT průmyslu:

• edukační činnost u zadavatelů,

• propagací nových přístupů/produktů.

 B 19 Neodpovídající všeobecné (formální) vzdělání

  Ř 19.1 Zástupci ICT průmyslu musí zintenzivnit:

 •  dialog se  vzdělávacími institucemi o  potřebách 

praxe,

 •  spolupráci s univerzitami (vlastní kurzy, předměty, 

vedení diplomových prací),

 • praxi pro studenty/absolventy.

  Ř 19.2 Vysoké školy musí zahájit:

 • dialog s fi rmami o potřebách praxe,

 •  spolupráci s  fi rmami (vedení diplomových prací, 

praxe pro studenty/absolventy).

Globalizace a její hrozby pro ICT

Informační a komunikační technologie jsou jedním z hlav-

ních prostředků umožňujících globalizaci současného světa. 

Svět se díky ICT stává mnohem fl exibilnějším a právě tato 
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IC
T fl exibilita umožňuje přesuny center ICT z místa na místo

mnohem snáze, než tomu kdy bylo u jiných technologií, aniž

to spotřebitel těchto služeb vůbec pozná. Uvedená „hrozba“

pohyblivosti spojená s  příslovečnou „plachostí investic“

ukazuje, jak je důležité vytvářet příznivé podmínky pro

podnikání v oblasti ICT. Neméně důležité z hlediska setr-

vání ICT center v České republice je vytváření podmínek 

pro tzv. „cloud computing“, tedy technologie a  postupy,

které datová centra používají pro aplikace dodávané přes

internet. Přístup k těmto aplikacím musí být rychlý, spoleh-

livý, právně ošetřený a garantující vysokou bezpečnost dat.

Situace

 chybí státní koncepce „ochrany“ ICT služeb proti jejich

přesouvání do jiných zemí,

 cloud computing: produkční prostředí (kvalitní datová

centra) jsou reálně většinou v  zahraničí, čímž dochází

k modelu importu ICT služeb namísto kýženého exportu.

Bariéry a řešení

 B 20 Odliv ICT služeb mimo ČR

  Ř 20 Vytvoření státní koncepce ochrany národních

zájmů pro oblast ICT.

 B 21 Nízká připravenost ČR pro vytváření kvalitního

produkčního prostředí „cloud computingu“

  Ř 21.1 V rámci ICT průmyslu vypracovat informační

kampaň objasňující zákazníkům výhody cloud com-

putingu (mohou zaměřit své síly na  rozvoj nového

obsahu a služeb). 

  Ř 21.2 Novelizovat legislativu [4] upravující ochranu

proti kybernetickým útokům, bezpečnostní certifi -

kace apod). 

  Ř 21.3 V  rámci ICT průmyslu nabídnout expertizu

pro aktivity vlády v  zájmu zajištění kybernetické

bezpečnosti

 Bariéry rozvoje konkrétních projektů
Jednou ze  slabých stránek činnosti státní správy je malá

pozornost věnovaná ICT projektům EU. Tyto projekty jsou

realizovány, byly realizovány nebo jsou ve  fázi přípravy 

(clearingové centrum zdravotního pojištění EU, projekt

Galileo a  řada dalších), aniž by o  ně, tj. jejich podporu,

projevila vláda zájem. I kvůli tomu zatím ani jeden z těchto

projektů nebyl realizován v ČR.

Příkladem takového projektu je projekt inteligentních

dopravních systémů. Aktivitou EU je zpracován projekt

Inteligentní dopravní systémy (Intelligent transporta-

tion systems, ITS), který bude zahrnovat všechny typy 

dopravy lidí , materiálů, surovin a zboží. Zahrnuje všechny 

typy dopravy, silniční, železniční, vnitrozemskou plavbu,

námořní plavbu a  leteckou dopravu. Smyslem projektu

je využít integrace stávajících ICT technologií počítačů,

elektroniky, satelitů, senzorů, pevných i mobilních sítí atd.

pro vytvoření nových služeb v oblasti dopravy. Tyto služby 

budou představovat zvýšení efektivity dopravy z  pohledu

jejího lepšího řízení, poptávky a  kapacity, bezpečnosti,

podpory logistiky, zvýšení pohodlí při přepravě, menšího

zatížení životního prostředí, el. mýtného, městské veřejné

i privátní dopravy a dalších služeb. Rozsah projektu bude 

vyžadovat masové nasazení nejrůznějších ICT systémů, 

a to i do vozidel (navigační telematické systémy), vytvoření 

ICT dopravní infrastruktury využívající všechny typy tele-

komunikačních sítí, pevných i mobilních, včetně vytvoření 

nových pro tyto účely. Vytvoření center pro řízení dopravy 

atd. Rozsahem co do nároků na ICT průmysl se tento pro-

jekt z dlouhodobějšího hlediska vyrovná nárokům v době 

boomu mobilních sítí.

Bariéry a řešení

  B 22 Nezájem vlády ČR o projekty ICT

  Ř 22 Na  úrovni vlády vypracovat ucelený systém

zapojování České republiky do  evropských projektů

ICT, vymezující prioritní oblasti zájmu, defi nující

a vytvářející atraktivní podmínky pro získání projektů

a  nezbytné aktivity na  úrovni vlády (politická pod-

pora) a průmyslu k získání projektů včetně určení ges-

tora na úrovni ministra (národní plán implementace

projektu ICT).
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Zvýhodněná cena mobilních telefonů platí při uzavření 
či prodloužení závazků na IČ na 24 či 36 měsíců a min. měsíčním plnění. Více na www.o2.cz 

O2 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Přijďte si pro telefon, který funguje naplno na Chytré síti.
Nabídka platí do 16. 1. 2011.

Chytré Vánoce
nekončí

Praktický telefon s qwertz 
klávesnicí za speciální cenu 
pro podnikatele

NOKIA E5 již od NOKIA E52 již od495,- 695,-
Navigace 
navždy zdarma


