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úvodní slovo

Telekomunikace čeká zásadní koncepční změna podnikání.
Ryzím telekomunikacím končí doba výjimečného postavení v podnikání.
Končí éra prodávání hlasových minut či impulsů, končí éra prodávání
jednoduchých telekomunikačních služeb či jejich balíčků, postupně bude
končit éra vysokých marží na zahraničním roamingu. Uživatelé telekomunikačních sítí chtějí data, nejlépe v nejvyšší možné rychlosti a jejich největší objem. Samozřejmě za co nejmenší měsíční paušál. Ti, kdo naopak
začínají vydělávat příjemné peníze, jsou poskytovatelé obsahu a aplikací.
Telekomunikační sítě potřebují jako vlaky koleje. Jde jen o to, co nejrychleji
dovézt kvalitní obsah-produkt na správné místo a napřímo inkasovat poplatek. Bez prostředníka.
Samozřejmě se dlouhodobě snaží provozovatelé telekomunikačních sítí
poskytovat další služby v oblasti IT a v oblasti tzv. služeb s vysokou přidanou
hodnotou. Je však logické, že není možné pokrýt celé portfolio různorodých
podnikatelských aktivit na síti internetu. Nemohou uzavřít své sítě pouze
pro své služby. Mohou koupit velké společnosti poskytující služby na internetu, nemůže tomu však být i naopak…?
V každém případě operátorům začíná období zásadně nových strategií,
kterak udržet svou hodnotu podnikání a jak maximálně využít nových výzev
v novém internetovém prostředí. Věřím, že na tom stratégové už nějakou
dobu pracují. Dominantními prvky takových strategií bude zajisté rychlost
a kvalita přenosu dat. A také bezpečnost sítě. Zajištění těchto tří věcí si bude
vyžadovat takové technologie, které budou „stíhat“ poptávku po zvyšujících se objemech dat v dlouhodobějším horizontu.
Pravidelné periodické obměny telekomunikačních zařízení v rozsahu několika let asi nebudou do budoucna úplně efektivní, zvláště když prognózy poptávky přenášených dat a regulační zásahy „shora“ jsou tak trochu nepředvídatelné. Ale
uvidíme jakými směry se provozovatelé sítí nakonec vydají.
Jednou z významných hnacích sil po zvyšování rychlosti přenosu dat bude Cloud Computing, chcete-li poskytování
sdílených služeb. Tento nový způsob poskytování IT služeb klientům vyžaduje zásadní mentální změnu myšlení nejen
profesionálních pracovníků v ICT, ale také uživatelů a hlavně ekonomů. V ICT Unii jsme si byli této skutečnosti vědomi
a vypracovali jsme poziční dokument „Sdílení ICT služeb ve veřejné správě (Návrh vybraných opatření pro snížení
rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek)“, který jasně a tzv. populárně-naučně popisuje
základní principy sdílení ICT služeb nejen ve veřejné správě. V tomto vydání TELEKOMUNIKACÍ vám tento dokument
předkládáme.
Cloud Computing bude mít stejně významný strategický důsledek pro IT ﬁrmy, jako pro telekomunikační operátory
provozování sítí nových generací. Asi se již opakuji, ale informační technologie a elektronické komunikace jsou více než
jen spojené nádoby…

Svatoslav Novák
vydavatel časopisu Telekomunikace
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ICT Unie

SDRUŽENÍ PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE
Pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR je nezbytné efektivní využívání informačních
a komunikačních technologií (ICT) ve všech sférách života. ICT Unie (ICTU) realizuje řadu
odborných projektů, pořádá nejrůznější společenské, diskusní a pracovní akce, připravuje
a vydává strategické dokumenty i stanoviska a připomínky k návrhům legislativních norem.
Na dubnové konferenci ISSS 2012 v Hradci Králové uspořádala ICT Unie druhý ročník
prestižního ICT Summitu, diskusního setkání zástupců ICT průmyslu a vrcholných představitelů
veřejného sektoru. ICTU zde představila poziční dokument „Sdílení ICT služeb ve veřejné
správě“ s podtitulem „Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových
nákladů v době ztížených ekonomických podmínek“ a také dokument
„Stavíme informační systém“. Ten má ambici usnadnit komunikaci
mezi zadavateli a dodavateli ICT zakázek.

Cíle a priority sdružení:
ICTU má za cíl významným
způsobem přispět k rozvoji české
ekonomiky tak, aby se ČR dostala
na špici v konkurenceschopnosti
a prosperitě.
ICTU reprezentuje ICT průmysl
České republiky a prosazuje efektivní
využívání ICT ve všech sférách života
v ČR, neboť v tom spatřuje podmínku
nutnou pro přechod ke společnosti
založené na znalostech a inovacích.
ICTU je spolutvůrcem návrhů
zásadních reforem, legislativy
a klíčových rozhodnutí zaměřených
na rozvoj ICT v České republice.

ICT UNIE o.s.
K Červenému dvoru 25a/3269
130 00, Praha 3
tel.: +420 222 582 880, fax: +420 222 585 278
e-mail: ictu@ictu.cz
www.ictu.cz
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 Členem ICT Unie se stala společnost HP Česká republika
Členskou základnu ICT Unie, sdružení ﬁrem z oboru
informačních technologií a elektronických komunikací,
rozšířila společnost HP Česká republika.
Ve spolupráci s dalšími ﬁrmami sdruženými v ICT Unii
se HP bude moci účinně podílet na budování informační
společnosti v ČR a směřování ke znalostní ekonomice.
Prioritní oblastí v tomto smyslu je efektivní fungování
veřejné správy spojené s její elektronizací (eGovernment)
a také elektronické zdravotnictví (eHealth).
„Vzhledem k širokému záběru aktivit, které ICT Unie již
realizuje a řadu dalších pro nejbližší období chystá, je příchod
ﬁrmy HP velmi vítaným posílením. Tato společnost má dostatek zkušeností ze svého podnikání v České republice i celosvětově, navíc udivuje rozsáhlým portfoliem pokročilých IT
produktů a služeb. To vše nepochybně dokáže zhodnotit i při
své činnosti v ICT Unii,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident
ICT Unie.
V rámci jednotlivých pracovních skupin a komisí ICT
Unie, které mj. připomínkují návrhy zákonů týkajících se
oblasti ICT či připravují vlastní stanoviska a strategické
dokumenty, může HP velmi dobře využít své odborné
kompetence a zkušenosti. Při společenských akcích ICT
Unie pak může navazovat kontakty a udržovat vztahy s IT
ﬁrmami, ale i telekomunikačními operátory, integrátory,
konzultačními ﬁrmami či odbornými vydavatelstvími. Ti
všichni tvoří členskou základnu ICT Unie.
„Cíle HP v mnoha ohledech zcela reﬂektují záměry ICT
Unie, přičemž tím nejdlouhodobějším je vytváření podnikatelského prostředí, které při respektování etických zásad
a ochraně otevřeného trhu povede k dlouhodobému rozvoji
informační společnosti. Jsem rád, že v podobném duchu podniká minimálně dalších téměř 80 členů ICT Unie,“ řekl Jan
Kameníček, generální ředitel HP Česká republika.
Kromě HP Česká republika již v letošním roce do ICT
Unie vstoupila také společnost SAP Česká republika.
 Počet uživatelů LTE překročil 12 milionů
Podle poslední zprávy Maravedis využívalo na konci roku
2011 služby LTE po celém světě 12,02 milionů komerčních uživatelů, což je skoro dvojnásobek, než na konci
3. čtvrtletí 2011. K 31. prosinci poskytovalo komerční služby
54 mobilních operátorů, z nichž 19 zahájilo služby během
4. čtvrtletí. Dalších 224 mobilních operátorů se zavázalo
poskytovat služby LTE v budoucnosti, a to 193 v režimu
FDD-LTE a 31 v režimu TD-LTE. „Podle odhadů Maravedis
by mělo koncem toku 2016 využívat služby LTE 469 milionů
uživatelů, 118 milionů TD_LTE (25 %) a 350 milionů FDDLTE (75 %),“ uvedla Cintia Garza z týmu 4GCounts.
Systémy TD-LTE jsou nejvíce rozšířené v regionu
APAC, kde je testuje 18 operátorů, následuje Evropa
s 5 zkušebními provozy. „Ačkoliv se objevily některé
komerční sítě TD-LTE i mimo Asii, největší nasazení se očekává letos v Číně a Indii,“ uvedl Basharat Ashai, spoluautor
zprávy.
V roce 2011 získaly mezi výrobci nejvíce kontraktů
NSN-Motorola a Huawei tj. 26 % resp. 23 %. Společnost
Nokia Siemens Networks (NSN) dodávala zařízení
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TD-LTE a USB klíčenky pro síť SKY v Brazílii, která se
stala první komerční sítí TD-LTE v latinské Americe.
Huawei v roce 2011 uzavřela 41 smluv.
Většina zařízení LTE na trhu podporuje pásmo
700 MHz, protože hlavní LTE operátoři jsou Verizon
Wireless a AT&T, kteří toto pásmo využívají. „Věříme, že
počet zařízení s pásmem 2,6 GHz rychle poroste, neboť toto
pásmo bylo celosvětově přiděleno pro služby LTE. Rovněž
věříme, že koncová zařízení s několika pásmy se postupně
stanou normou,“ uvedla Cintia Garza.
 Cisco nabízí mobilním operátorům první standardizované

řešení typu malých buněk
Společnost Cisco na barcelonském veletrhu Mobile World
Congress představila první kompletní (end-to-end)
WiFi infrastrukturu, která nabízí technologii přístupových bodů příští generace (Next-Generation Hotspots,
NGH). Společnost Cisco také oznámila, že spolupracuje
s několika předními globálními poskytovateli služeb, např.
s ﬁrmami AT&T, BT, PCCW, Portugal Telecom a Shaw
Communication, aby nabídla inovativní mobilní služby
založené na nové generaci inteligentních řešení typu
malých buněk (small cell).
Společnost Cisco nedávno jako první nasadila technologii NGH, která umožňuje roaming, jak jej známe
z mobilních sítí, provozovat také v sítích WiFi. Iniciativa
NGH poskytovaná v rámci Wireless Broadband Alliance
je založena na speciﬁkaci Hotspot 2.0 (standard WiFi
Alliance) a jejím cílem je nabídnout mobilním uživatelům
bezproblémovou práci v sítích WiFi. Cisco zatím zprovoznilo více než 12 miliónů přístupových bodů, z nichž
většina může být modernizována pro podporu NGH.
Společnost Cisco může díky tomu nabízet nejpokročilejší
a plošně použitelná WiFi řešení, od menších přístupových
bodů až po pokrytí sportovních stadionů či rozsáhlých
oblastí, včetně například WiFi v letadlech.
Nově byla představena také brána Cisco Small Cell
Gateway. Je založena na moderním páteřním směrovači
Cisco ASR 5000 Series Mobile Multimedia a umožní operátorům řídit uživatelské a servisní informace a zároveň
integrovat 2G/3G/4G LTE a femtocell s WiFi sítěmi. Ve
výsledku budou moci uživatelé ke službám přistupovat
přes heterogenní síťové prostředí.
„Vstupujeme do období, kdy buňky typu small cell
nahradí stávající technologii buněk makrocell. Technologie
small cells bude hrát důležitou roli pro poskytování nové
generace mobilního internetu,“ uvedl John Chambers, CEO
a předseda představenstva společnosti Cisco. „Existující
mobilní síťové infrastruktury jednoduše nemohou zvládnout
očekávaný růst. Mobilní internet zítřka musí dokázat vedle
sebe využívat různé sítě a nabídnout uživatelům prostředí
pro bezproblémovou a vysoce bezpečnou práci. Nová architektura bude mimo jiné vyžadovat nasazení inteligentních
síťových technologií na bázi cloudu.“
Očekává se, že technologické inovace a nejnovější řešení
společnosti Cisco v oblasti malých buněk pomohou operátorům vyřešit kapacitní limity dané omezením spektra,
umožní efektivní pokrytí oblastí, nabídnou bezproblémo-

 Technický test potvrdil připravenost ČR na standard

DVB-T2
Více než roční experimentální vysílání potvrdilo všechny
teoretické předpoklady a důležité vlastnosti systému DVBT2 a byla ověřena technologie pro vysílání v systému DVBT2. Zejména byla potvrzena realizovatelnost rozsáhlé SFN
sítě a vhodnost pro HDTV vysílání i další nové TV služby.
Vyplývá to ze zjištění Českých Radiokomunikací, které
výsledky testování DVB-T2 zpracovaly do podrobné studie.
Technický test nového vysílacího standardu DVB-T2, který
pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Český metrologický institut (ČMI) realizovaly České Radiokomunikace,
probíhal od listopadu 2010 do konce roku 2011.
„Pro experiment byl zvolen kanál 25 mezinárodně zkoordinovaný pro Prahu a České Budějovice a dočasně zkoordinovaný pro Jihlavu. Pro jeho technické zabezpečení
byla použita technologie připravená pro dokončení digitalizace TV vysílání. To umožnilo realizovat experiment
poměrně velkého rozsahu pokrývající více než 30 % území
ČR,“ říká Jiří Vykydal, manažer útvaru strategie Českých
Radiokomunikací.
„DVB-T2 standard umožní vysílání obrazu ve vysokém
rozlišení tak, aby bylo naplněno neustálé volání diváků po
vyšší obrazové kvalitě, který přechod na současné digitální
sítě nemohl nabídnout. Zároveň dojde ke srovnání vývoje
zemské platformy s okolními zeměmi, kde se již v DVB-T2
standardu vysílá. České Radiokomunikace jsou připraveny
zprostředkovat divákům vysílání ve vysokém rozlišení již
v polovině letošního roku. Za tímto účelem jsme již v únoru
požádali Český telekomunikační úřad o přidělení kmitočtové
sady pro nekomerční test, který by měl probíhat 18 měsíců,
tedy dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby se v mezidobí
připravila detailní strategie přechodu na DVB-T2 včetně
vyhlášení výběrového řízení na frekvenční sady ze strany
Českého telekomunikačního úřadu,“ uvádí Kamil Levinský,
generální ředitel Českých Radiokomunikací.
Výsledky provedeného experimentu mohou být využity všemi subjekty zabývajícími se problematikou digitálního TV vysílání. ČTÚ tyto výsledky použije v procesu kmitočtového plánování pro vysílací sítě DVB-T2
i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových
řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro
šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2.
ČMI využije výsledky v rámci řešení dalších úloh a studií. Pro výrobce TV přijímačů má největší význam návrh
nového D-Booku, který stanovuje minimální technické
požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb
v sítích DVB-T a DVB-T2 a zajišťuje tak jejich kompatibilitu s vysílacími sítěmi.
 Systém simko od T-Systems
Společnost T-Systems, která tvoří nedílnou součást koncernu Deutsche Telekom, představila třetí generaci sys-

tému „simko“, nového standardu pro bezpečnou práci
s mobilními zařízeními. Vývoj celého systému, který
odpovídá standardům nastaveným německými bezpečnostními autoritami, se dočká svého uplatnění i v zahraničí. V současnosti probíhají jednání v Holandsku,
Rakousku a Švýcarsku o nasazení pro vládní instituce.
Využití v komerčním sektoru již v těchto zemích běží.
„Firmy napříč odvětvími, především malé a střední velikosti, by měly pečlivě a kriticky zhodnotit stav své IT architektury a zaměřit se na hledání potenciálních rizik. Nebezpečí
útoků na infrastrukturu, špionáž a sabotáž jsou realitou
dnešního světa,“ říká Reinhard Clemens, generální ředitel
společnosti T-Systems. Tento pohled je součástí reportu
„IT Security“, který vydává Deutsche Telekom. Ve světle
rostoucího ohrožení pracuje celý koncern v úzké vazbě na
vládní organizace a představitele jednotlivých odvětví na
rozvoji bezpečnosti v IT.
Systém simko je více než jen extrémně bezpečný
chytrý telefon – jedná se o unikátní systém, který zajišťuje
ochranu dat a chrání běžné hovory před odposlechem
a záznamem. Zprávy, kontakty, schůzky, SMS, fotky a hlasové záznamy jsou kompletně šifrované a jsou uloženy
v infrastruktuře ﬁrmy nebo úřadu, který tento systém
používá. V samotném zařízení tak prakticky nezůstávají
žádné informace. V uplynulých měsících došlo k rozšíření funkcionality díky vývoji v inovačních laboratořích T-Systems a Deutsche Telekom (T-Labs), které měly
za účel ochranu dat v telefonu. Dva mikrosystémy jsou
schopné vytvořit dva bezpečné „světy“ v jednom zařízení:
jeden otevřený pro veřejné a běžné použití a druhý pro
ﬁremní účely. Díky šifrování jsou informace v telefonu
chráněny i v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Tento
způsob aplikace bezpečnosti je unikátní a umožňuje použití systému simko i v tabletech a přenosných počítačích.
Pracovní nástroje se dramaticky mění, ve vládních
institucích i ﬁrmách se dnes běžně využívají sociální sítě
a nová média pro komunikaci, mnoho uživatelů pracuje
s aplikacemi přes internet. V tomto prostředí je pak nutné
klást velké nároky na zabezpečení dat a komunikace.
Kancelář nebude v budoucnu reprezentována počítačem
a pevnou telefonní linkou, ale spíše „ﬁremním účtem“,
který bude propojen s tabletem nebo jiným přenosným
zařízením, případně chytrým telefonem.
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vou práci přes heterogenní přístupové sítě a ušetří investiční a provozní náklady. Výsledkem bude infrastruktura
schopná zvládnout pokračující nárůst mobilního provozu,
počtu mobilních zařízení i nových služeb.

 Děrovaný optočip prolomil hranici 1 Tb/s
Výzkumný tým společnosti IBM představil během konference Optical Fiber Communications, konané v Los
Angeles, novinku označovanou jako Holey Optochip
(česky bychom řekli děrovaný optočip). Jedná se o prototypovou čipovou sadu zahrnujíc první paralelní
optický transceiver, který je schopen vysílat a přijímat
až jeden Tb/s informací. Abychom se udělali představu
jak ohromná přenosová rychlost to je, tak přenesení 500
ﬁlmů ve vysokém rozlišení by
trvalo 1 sekundu a celý webový
archiv americké kongresové
knihovny jednu hodinu. Holey
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Optochip je 8krát rychlejší, než jakýkoliv další v současnosti komerčně dostupný paralelní optický komponent.
Přenosová rychlost optočipu je ekvivalentní 100 000
uživatelů s vysokorychlostním přístupem k internetu
10 Mb/s.
Jednou u speciﬁckých vlastností paralelních optických
čipů je, že mohou současně vysílat i přijímat a právě toho
Holey Optochip využívá k dosažení rekordní výkonnosti.
Výraz „Holey – dírkovaný“ je odvozen z faktu, že tým
využívá standardní křemíkový CMOS čip, ale udělal do
něj 48 děr. To umožňuje umístit na čip po 24 samostatných optických vysílačích a přijímačích. Každý z těchto
24 kanálů je vybaven laserem s vyzařováním kolmo od
povrchu rezonátoru (Vertical Cavity Surface, Emittint
Laser, VCSEL) a fotodetektorem, které slouží pro vysílání
a příjem dat. Jednotlivé kanály jsou potom pomocí optického systému mikročoček navázány na soustavu multividových optických vláken.
Všechny části jsou vyrobeny z komerčně dostupných
komponentů, jejichž ceny při masové výrobě ještě klesnou. Příkon optočipu je pouhých 5 W, takže 20 takových
zařízení má stejnou spotřebu jako 100W žárovka.
„Snažili jsme se zvýšit úroveň integrace a účinnost všech
jednotlivých optických komponentů zapouzdřených v optočipu,“ uvedl Clint Schon výzkumník IBM. „Naším cílem
společně partnerskými výrobci je během deseti let zdokonalit
tuto technologii pro komerční využití.“
í
 PMC uvedla na trh první SoC pro 10 GEPON
Přechod od EPON k 10GEPON umožňuje telekomunikačním operátorům zvýšit jednotlivým účastníkům
až desetinásobně přenosovou rychlost nebo při zacho-

vání stejné rychlosti připojit do optické přístupové sítě
10krát více účastníků, což sníží jejich investiční i provozní náklady na účastníka a zvýší konkurenceschopnost.
Řešení 10GEPON od společnosti PMC vzájemně spolupracuje s již nasazenými systémy EPON, což operátorům
umožňuje postupně modernizovat své sítě a zavádět systémy ONU (Optical Network Unit) 10GEPON společně
s EPON.
Systémy ONU od společnosti PMC patří díky vysokému stupni integrace k nejmodernějším systémům
na trhu. Integrované funkce synchronizace umožňují využití pro páteřní spoje v buňkových mobilních sítích, čímž se ušetří jedno zařízení. Integrované
režimy úsporného napájení snižují spotřebu až o 50 %,
což významnou měrou přispívá ke snížení ekologických dopadů. „Operátoři stále hledají cesty, jak uspokojit poptávku na služby triple play a vyšší přenosovou
kapacitu, odpovědí je 10GEPON, která poskytuje vyso-

6

telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

kou spolehlivost a snižuje provozní náklady,“ uvedl Ofer
Bar-Or, viceprezident a generální manažer společnosti
PMC divize Fibre to the Home. „PMC jako přední společnost na trhu určuje směr k sítím s vyšší přenosovou
kapacitou, nižší spotřebou a vyšší QoS. Naše vysoce
integrované SoC dovolují jednoduchou migraci z EPON
a GPON na 10GEPON.
Naše systémy 10GEPON plně odpovídají standardu IEEE
802.3av i speciﬁkacím čínských operátorů a jsou určeny pro
řešení zavedení optického vlákna do přístupové sítě typu
vlákno do kabinetu (Fibre-To-The-Curb, FTTCab), vlákno
do budovy (Fibre-To-The-Building, FTTB) a vlákno k účastníkům (Fibre-To-The-Home, FTTH). Všechna zařízení PMC
jsou vystavěna na architektuře GigaPASS, která umožňuje
přenosové rychlosti až 10 Gb/s a je využívána ve více než 20
milionech ONU po celém světě.“
„10GEPON poskytuje telekomunikačním operátorům
jednu z cenově nejvíce efektivních metod, jak ve svých přístupových sítích poskytovat, vzhledem k neustále rostoucím
nárokům uživatelů dostatek přenosové kapacity,“ uvedl
Jeﬀ Heyden, hlavní analytik pro širokopásmový přístup a obrazové služby společnosti Infonetics Research.
„Možnost vzájemné spolupráce EPON a 10GEPON
a dostupnost symetrických i asymetrickým režimů dělá
z PON založené na Ethernetu mnohem ﬂexibilnější a škálovatelnější řešení pro optické přípojky.“
Řada PAS9000 zahrnuje PAS9301 pro asymetrickou
ONU a PAS9401 pro symetrickou a asymetrickou ONU.
Obě zahrnují 10GEPON MAC, SERDES, výkonný kontrolér a komunikační most GigaPASS pro pokročilou
klasiﬁkaci, řazení a ﬁltrování. Integrované programové
vybavení poskytuje zvýšení kvality služby, které odpovídá
speciﬁkacím verze 3 od China Telecom, včetně podpory
IPv6. Uživatelské rozhraní (UNI) je konﬁgurovatelné na
až čtyři rozhraní gigabitového Ethernetu, až 2,5Gb/s rozhraní nebo až 10Gb/s rozhraní pro jednu domácnost nebo
panelový dům.
 Sony představuje vodotěsnou videokameru
Nový Handycam GW55VE je vodotěsný do hloubky
5 m a odolný proti prachu a nárazům při pádu z výšky
do 1,5 m, takže se není třeba se obávat nečekaného deště,
nebo že vám upadne u bazénu nebo na pláži. Vodotěsná
videokamera je stavěný na každodenní dobrodružství a je
vybavena pokročilými technologiemi pro ostré a stabilní
Full HD video i fotograﬁe v jakékoli situaci.
Jestli od videokamery Handycam můžete něco očekávat, je to obrazová kvalita. Snímač Exmor R™ CMOS
vytváří krásný, detailně prokreslený obraz s nízkým
obsahem šumu i za zhoršených světelných podmínek, se
kterými mají jiné videokamery problémy. Snímač doplňuje vysoce kvalitní objektiv Sony G, který dokáže dobře
zachytit vše od širokoúhlých záběrů až po dramatické
detaily. Technologie Extended Zoom (rozšířený zoom)
zvyšuje rozsah 10× optického zoomu až na maximální
17× přiblížení. Technologie zpracování obrazu By Pixel
Super Resolution zajišťuje velmi podrobné snímky při
velkém přiblížení.

Poprvé se u videokamer Handycam® nabízí funkce
Intelligent Sweep Panorama umožňující zachytit extra
široké scény s neuvěřitelným polem záběru. Stačí stisknout spoušť a plynulým pohybem zaznamenat i tu nejširší
scénu. Díky funkcím detekce obličeje a detekce pohybu
dokáže videokamera při tomto pohybu kamery přirozeně
nasnímat i pohybující se osoby a předměty.
Novinkou je také funkce samospouště Self Portrait
Timer, která zajistí správnou kompozici a dobré zaostření záběrů vás i vašich přátel, které pořizujete z natažené
ruky. O krásné autoportréty bez ořezaných hlav se postará
funkce detekce obličeje. Detailně prokreslené statické
fotograﬁe mají rozlišení až 20,4 megapixelů.
Nejste si jisti, jak dosáhnout nejlepších výsledků v každé
fotograﬁcké situaci? Technologie Intelligent AUTO rozezná až 99 typů scén a optimálně upraví nastavení videokamery. K dispozici je dokonce i speciální podvodní režim
Underwater, který zajistí, aby natočené video natáčené
pod hladinou mělo sytější, přirozenější barvy.
Jako dokonalý společník na cesty je vodotěsný
Handycam vybaven také GPS modulem, který zaznamenává polohu pořízení všech vašich videoklipů a fotograﬁí. Svou aktuální polohu můžete vidět na displeji, anebo
si záznam můžete prohlížet doma na počítači s využitím
skvělých internetových map.
Nová vodotěsná videokamera Handycam GW55VE od
Sony bude v České republice k dostání od června 2012.
 EC reviduje předpisy na ochranu dat
Evropská Komise (EC) navrhla zásadní reformu předpisů pro ochranu dat, jejímž cílem je jednak ušetřit
a jednak posílit důvěru zákazníků při jednání online.

Současná směrnice z roku 1995 podniky fungující online
a přes hranice značně zatěžuje, kromě toho rostoucí
množství osobních údajů používaných online vyvolává
bezpečnostní obavy. Nová směrnice předložená EC stanovuje obecný rámec EU pro ochranu údajů, zjednodušuje a sjednocuje současné předpisy, které jsou v každém
státě odlišné a pokrývá i využití osobních dat při prosazování práva. Tato nová pravidla pak mají platit nejen
pro společnosti a jednotlivce v rámci EU, ale také pro
subjekty, které sídli mimo EU, ale poskytují v regionu
EU nějaké služby. V návrhu je i to, že podniky nebudou
muset oznamovat všechny činnosti ohledně ochrany
dat inspektorům pro ochranu dat, ale místo toho bude
požadováno nahlásit národnímu regulátorovi jakékoliv
závažné narušení ochrany dat (pokud je to možné do
24 hodin). Firmy budou muset jednat pouze s regulátorem v zemi, kde sídlí a jsou oﬁciálně zapsány, a to i pro
činnosti mimo EU nebo data zpracované společnostmi
mimo EU. Národní regulátoři získají větší pravomoci,
včetně možnosti udělovat pokuty až do výše 1 milionu
euro nebo 2 % ročního obratu. Spotřebitelé získají širší
práva ohledně přenositelnosti dat na nového poskytovatele služeb a „práva zapomnění“, neboli aby poskytovatel
služby data povinně smazal, když už je nepotřebuje. EC
už pořádá k těmto otázkám veřejné konzultace a připravené návrhy jsou nyní na cestě do Parlamentu a Rady
k projednání. Jakmile budou tyto návrhy přijaty, členské
státy budou mít dva roky na jejich zapracování a provedení odpovídající změn.
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I když máte objektiv nastavený na velké přiblížení, nebo
se při natáčení pohybujete, zaznamenané video vypadá
ostřeji díky stabilizátoru Optical SteadyShot s režimem
Active, který koriguje rozmazání způsobené pohybem
kamery a stará se o stabilní obraz.

 Standardy pro IMT-Advanced schváleny ITU
V rámci jednání ITU Radiocommunication v Ženevě
byly schváleny speciﬁkace pro příští generaci mobilních
technologií IMT-Advanced. Po podrobném zhodnocení
přísných technických a provozních kritérií ITU rozhodna,
že LTE-Advanced a WirelessMAN-Advanced bude přiznáno oﬁciální označení IMT-Advanced. Systémy IMTAdvanced zahrnují nové funkce, přesahující rámec systémů IMT-2000, které jsou široce nasazovány od roku
2000 a označovány jako mobilní technologie 3G. ITU speciﬁkovala standardy pro IMT-Advanced, tj. příští generaci
globální rádiové širokopásmové komunikace poskytující
přístup k široké řadě telekomunikačních služeb založených na přepojování paketů a podporovaných v mobilních a pevných sítí. Systémy IMT-Advanced podporují
aplikace při nízkém i vysokém stupni mobility a také
široký rozsah přenosových rychlostí, tak aby bylo možné
co nejlépe vyhovět požadavkům koncového uživatelé či
přenosových nárokům dané služby.
IMT-Advanced bude poskytovat nejen dostatek přenosové kapacity pro kvalitní multimediální aplikace a to
v širokém rozsahu služeb a platforem, ale také významné
zlepšení výkonnosti a kvality služeb. V posledních
25 letech ITU vyvinula speciﬁkace pro systémy IMT
(International Mobile Telecommunications) určené pro
mobilní telefonování a i nadále zůstává ve vůdčím postavení v mezinárodním úsilí vlád a výrobců při vývoji příští
generace standardů pro globální mobilní komunikace.
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Pozice pevných a mobilních přístupových sítí
digitální komunikace

Přístupové sítě zajišťují propojení od posledního aktivního zařízení na straně provozovatele sítě k zákaznickému koncovému
zařízení. Představují tedy „poslední míli“ (někdy naopak označovanou jako „první míli“) cesty od telefonní ústředny k telefonu,
od DSLAM k síťovému zakončení, nebo od základnové stanice k mobilnímu telefonu. Investičně jsou přístupové sítě nejdražší
částí celé telekomunikační infrastruktury a současně jejich kvalita a technologické možnosti do značné míry determinují jaké
typy služeb a v jaké kvalitě mohou být zákazníkům poskytovány. Výstavba přístupových sítí je vždy hledáním kompromisu
mezi možnostmi technologie a očekáváním zákazníků na jedné straně a investiční náročností a od ní se odvíjející návratností
investic na straně druhé.
 Druhy a rozdělení přístupových sítí
Přístupové sítě je možné rozdělit podle mnoha kritérií.
Základní dělení je na sítě pevné (ﬁxní) a sítě radiové (bezdrátové). Pevné sítě je možné podle použitého přenosového media dále dělit na sítě metalické a optické, radiové
sítě podle podpory mobility zákazníka na sítě mobilní
a pevné (Fixed Wireless Access, FWA).
Méně známé, ale velmi důležité, je dělení přístupových
sítí podle způsobu využití přenosového media. Sítě mohou
pracovat buď s dedikovaným přenosovým mediem, např.
metalický pár sloužící pro jednoho zákazníka anebo se
sdíleným médiem, např. kapacita sektoru základnové stanice, která je sdílena všemi aktivními zákazníky v sektoru.
Obecně platí, že garantovat zákazníkovi rychlost a kvalitu služby je pro poskytovatele služby daleko jednodušší
v sítích s dedikovaným přenosovým mediem, zatímco
v sítích se sdíleným přenosovým médiem je garance rychlosti obtížná nebo úplně nemožná.
Dalším pohledem je dělení přístupových sítí podle
jejich populačního a geograﬁckého pokrytí. Některé sítě
byly od začátku budovány s ambicí dosáhnout téměř
100% pokrytí, příkladem může být metalická telefonní
síť anebo mobilní síť GSM. Od jiných sítí se naopak
celoplošné pokrytí neočekává, především proto, že není
technicky ani ekonomicky proveditelné. Příkladem
mohou být sítě WiFi nebo mobilní sítě UMTS v pásmu
2,1 GHz.
Všechny celoplošné sítě (metalická telefonní síť, GSM
síť) byly původně budovány především pro hlasovou
službu, dnes však prudce roste význam datových služeb,
které se stávají primární službou. Stále rostoucí požadavky zákazníků na objem přenášených dat jsou nejdůležitějším motivem pro budování nových přístupových
sítí, zatímco hlas je stále více jen doplňkovou službou
nad primárně datovým připojením. Objem přenášených
dat na zákazníka dnes roste v průměru o více než 40 %
ročně a pro tento nárůst provozu musí operátoři dimenzovat své sítě.
 Vývoj pevných přístupových sítí
Historicky nejstarší telekomunikační přístupovou sítí je
metalická síť vybudovaná původně pro analogovou telefonní službu v pásmu 300–3400 Hz. Síť byla postupně
budována po desítky let a je dostupná pro velkou většinu
domácností. Proto je logické, že se vývoj datových přístupových technologií na dlouhou dobu soustředil na využití
existujících metalických vedení.
V druhé polovině devadesátých let využívané analogové modemy dosahovaly rychlostí okolo 56 kb/s, technologie ISDN, která mimochodem nikdy nesehrála oče-
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kávanou roli, nabízela dva kanály 64 kb/s, celkem tedy
128 kb/s. V České republice kolem roku 2003 následoval
rozvoj technologií z rodiny xDSL, který probíhá doposud.
První služby ADSL startovaly s rychlostmi 256 kb/s, ale
velmi rychle se přiblížily prakticky využitelnému maximu
kolem 8 Mb/s, následovalo ADSL2+ s rychlostmi až
16 Mb/s a v roce 2011 startují v ČR služby VDSL, které
dovolují využívat stávající metalická vedení pro datovou
službu s rychlostmi 25 Mb/s, na velmi krátkých vedeních až 40–50 Mb/s. Zdá se ale, že tím jsou technologické
možnosti xDSL na telefonních vedeních téměř vyčerpány
a jediné co můžeme očekávat je mírná evoluce, např.
v podobě prostého sdružení (bonding) několika nezávislých systémů VDSL nebo vektorování, tj. koordinované
vysílání několika systémů VDSL, což umožňuje zcela
potlačit přeslechy.
Metalický pár je v podstatě vyhrazeným přenosovým mediem (i když je třeba brát do úvahy vzájemné
rušení jednotlivých párů v kabelu) a dosažitelná rychlost
je proto primárně závislá na vzdálenosti zákazníka od
telefonní ústředny respektive od přístupového multiplexoru DSL (Digital Subscriber Line Access Multiplexer,
DSLAM). Tato závislost představuje pro další rozvoj
služeb xDSL zásadní problém. Metalická přístupová síť
byla stavěna pro telefonní službu s úplně jinými technickými požadavky, než mají xDSL technologie. Průměrná
délka metalického vedení je v ČR kolem 1,7 km a ve
venkovských oblastech nejsou výjimkou ani vedení
dlouhá několik km. Pro plné využití možností technologie VDSL by přitom bylo potřeba mít účastnická vedení
dlouhá maximálně několik set metrů. Jedinou cestou ke
zrychlení VDSL by tedy bylo vysunout DSLAM od telefonních ústředen blíže k zákazníkovi. Problém je v tom,
že jde o řešení investičně mimořádně náročné. Pro vysunuté DSLAM musí být vybudovány venkovní kabinety
s optickým připojením a zajištěno jejich napájení, musí
být vyřešen souběh s xDSL službami na zpřístupněných
vedeních, např. instalací zesilovačů. Musí být také vyřešeno testování metalických vedení, které nyní provádějí
telefonní ústředny. Pro zrychlení služby významnému
množství zákazníků by takových venkovních kabinetů
muselo být v ČR vybudováno několik tisíc a přitom by
stále platila základní omezení xDSL služeb a to jejich
asymetričnost a omezení rychlosti na cca 25–50 Mb/s,
takže by toto řešení mohlo být již po několika letech vnímáno jako nedostačující.
Jedinou možností jak budovat pevné sítě schopné
vyhovět všem budoucím požadavkům je radikálně
opustit stávající metalickou infrastrukturu a začít stavět
optické přístupové sítě. Přitom vcelku nezáleží na tom,

digitální komunikace

přenosová kapacita na uživatele

jaká aktivní technologie (Ethernet to Ethernet, GPON,
DOCSIS) bude pro přenos na optických vláknech zvolena. Rozhodující část investic bude totiž spotřebována
na vlastní položení optických kabelů, resp. na výkopové
práce, protože náklady na aktivní technologii se na celkových investicích podílejí jen nepodstatně. Vysoká
investiční náročnost budování optických přístupových
sítí je důvodem, proč se operátoři při jejich výstavbě
soustřeďují pouze na atraktivní lokality a celoplošné
pokrytí místními optickými sítěmi je tváří v tvář ekonomické realitě v nedohlednu.

teoretická přenosová kapacita daná technologií
a šířkou rádiového kanálu
přenosová kapacita na uživatele se snižuje
s počtem aktivních uživatelů buňkyy
celková dostupná
přenosová
přenosová kapacita
kapacita na =
počet uživatelů
uživatele

přenosová kapacita na uživatele se snižuje
se vzdáleností od základnové stanice

Obr. 2 Výpočet přenosové kapacity na uživatele

 Vlastnosti mobilních přístupových sítí
Zatímco pevné přístupové sítě buď pracují s vyhrazeným
přenosovým mediem (xDSL) anebo je při využití sdíleného media jeho sdílení plně pod kontrolou operátora
(GPON, DOCSIS) a jejich operátoři tedy mohou zákazníkovi do značné míry garantovat přístupovou rychlost,
v radiových sítích je garance rychlosti daleko obtížnější.
Tak jako je u pevných metalických sítí dosažitelná maximální rychlost závislá na délce vedení, je u radiových sítí
(viz obr. 1) závislá na vzdálenosti zákazníka od mobilní
základnové stanice nebo přístupového bodu (hotspot)
WiFi. Základním axiomem pro radiové sítě je, že čím
vyšší kmitočet je pro přenos použit, tím rychleji klesá
reálná přenosová rychlost se vzdáleností od vysílače.
K tomuto omezení je třeba uvažovat ještě sdílení přenosové kapacity, protože o maximální kapacitu radiového
sektoru, která je dána šířkou pásma a vlastnostmi konkrétní radiové technologie, se dělí všichni aktivní zákazníci v sektoru (viz obr. 2).
GSM900
hlasové služby

vnější pokrytí
GSM900
hlasové služby

vnitřní pokrytí
pokrytí hlasové služby

3G

pokrytí datové služby

512 kb/s

1,8 Mb/s

3,6 Mb/s

7,2 Mb/s

Obr. 1 Závislost přenosové rychlosti na vzdálenosti od základnové stanice

Například technologie LTE má při šířce pásma rádiového kanálu 10 MHz podle ITU-R metodiky průměrnou kapacitu sektoru (Average Sector Throughput, AST)
15 Mb/s. Všichni aktivní účastníci rozmístění v různých
vzdálenostech od základnové stanice po celém sektoru se
tedy dělí o pásmo 15 Mb/s. Tato hodnota popisuje reálně
očekávatelný výkon technologie LTE daleko lépe, než

marketingově oblíbená hodnota 75 Mb/s „Single Peak“,
která ukazuje maximální rychlost dosažitelnou jediným
osamoceným zákazníkem v 10 MHz širokém sektoru za
výborných radiových podmínek.
 Role pevných a mobilních přístupových sítí
Velice diskutovanou otázkou je, zda se mohou mobilní
sítě stát náhradou pevných sítí. Pro hlasovou službu je
odpověď ano deﬁnitivní, jednoznačná a praxí potvrzená,
pro datovou službu ale odpověď zdaleka tak jednoznačná
není. Je to proto, že požadavky hlasové služby na síť jsou
jednoznačně dané a neměnné. Zákazník sice může provolat více minut, ale rychlost připojení potřebná pro hlasovou službu zůstává stále stejná anebo dokonce klesá při
použití efektivnějších kodeků.
U datové služby naproti tomu nepřetržitě rostou požadavky zákazníků na rychlost připojení a zastavení tohoto
trendu zatím nic nenaznačuje a zlom v doposud strmě
rostoucí poptávce po rychlosti a objemu přenášených dat
je ještě velmi daleko. Z pohledu zákazníka by optimální
datová služba měla zajistit přístup k datům uloženým na
síti minimálně stejnou rychlostí, jakou zákazník přistupuje k datům na svém pevném disku a samozřejmě bez
omezení objemu.
Poptávka zde ovšem naráží na limity nabídky.
Technologie xDSL jsou již dnes využívány téměř na hranici svých možností a neslibují žádný další prudký růst
svých možností. S mobilními technologiemi jsou spojována velká očekávání, která nemusí nutně dojít svého naplnění. Stačí si vzpomenout na cyklus očekávání a vystřízlivění, který před pár lety proběhl ve spojitosti s technologií
WiMAX. Technologie UMTS zklamala především malým
pokrytím, i když střízlivě vzato se na frekvenci 2,1 GHz
nedalo nic jiného čekat. Vybudovat na této frekvenci celoplošné pokrytí je ekonomicky nerealizovatelné.
Hlavním trumfem technologie LTE je to, že k šíření
bude využita frekvence 800 MHz, na které je skutečně
ekonomicky možné vybudovat celoplošné pokrytí.
K tomu přistupují vysoké špičkové rychlosti, které prvním zákazníkům LTE sítí dají zažít rychlosti předtím
i potom v mobilních sítích nevídané. Jakmile se síť LTE
zaplní zákazníky, průměrné rychlosti buď rychle klesnou na úroveň z doby začátků ADSL anebo budou operátoři nuceni v hustě osídlených oblastech budovat velké
množství malých buněk pro zlepšení kapacity sítě. Že jde
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o investičně velmi náročné řešení, není snad třeba dodávat (obr. 3).

Výstavba nových zákl. stanic
– femto/mikro buňky

Mobilní síť

Pevná síť

Náklady

– „Lineární“ náklady navyšování
kapacity transportu
Navyšování kapacity
– stávajících zákl. stanic
– transportu

Provoz

Obr. 3 Růst nákladů v závislosti na hustotě pokrytí

Ze všech přístupových technologií se jednoznačně vyděluje optické vlákno (technologie FTTx, GPON, DOCSIS)
které je schopné uspokojit všechny myslitelné budoucí
požadavky na rychlost i objem dat a současně je na něm
možné garantovat kvalitu služby.
Technologie LTE pro mobilní sítě a technologie ADSL
pro pevné sítě budou nabízet zhruba stejnou rychlost,
výhodou LTE bude samozřejmě především mobilita,
výhodou ADSL větší stabilita parametrů a možnost stahování větších objemů dat. Pro větší část „light“ uživatelů
ADSL by LTE mohlo být reálnou alternativou k pevnému
připojení a operátoři musí počítat s přechodem části
ADSL zákazníků na LTE.
Pozice VDSL je mezi optickými technologiemi na jedné
straně a ADSL/LTE na straně druhé. Budou-li si operátoři
chtít udržet své VDSL zákazníky, budou muset parametry
VDSL udržovat zřetelně výše, než bude výkon LTE sítě.
V mnoha lokalitách to bude pravděpodobně znamenat
budování vysunutých DSLAM.
 Řízení objemu dat v síti
Z pohledu struktury přenášených dat není velký rozdíl
mezi pevnými a mobilními sítěmi. V obou sítích generuje
kontinuálně přenášené video (streaming) přes 40 % provozu a prohlížení webových stránek dalších 40 % provozu.
Na všechny ostatní druhy dat zbývá méně než 20 % z celkového objemu provozu. Jinak situace vypadá při srovnání
objemu přenesených dat, mobilní sítě obecně mají řádově
menší kapacitu než pevné sítě a proto je nutné regulovat
v nich objem dat daleko výrazněji, než v pevných sítích.
Jaké jsou tedy vlastně potřeby a požadavky zákazníků?
Pokud zcela vynecháme ﬁremní zákazníky, je možné
maloobchodní zákazníky rozdělit podle požadavků do
dvou základních skupin.
Domácnost
Ve většině domácností se již najde minimálně jeden počítač, spíše ale několik počítačů doplněných datovým úložištěm (NAS) a propojených domácí sítí. Zákazníků stahujících velké objemy dat je naprostá menšina, cca 5 %, ale
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generují kolem 50 % veškerého datového provozu. Tento
poměr se ovšem může rychle a dramaticky změnit protože přibývá televizorů s přístupem k internetu a zařízení
typu mediaboxů, které umožňují online sledování videa
přes internet. Prognózy předpovídají, že po přesunu TV
diváků od zemského vysílání na satelit bude následovat
přesun od satelitu na internet a pak značně naroste datový
provoz průměrné domácnosti.
Celkový počet zákazníků typu „domácnost“ příliš
neroste, ale rostou jejich požadavky na rychlost a objem
přenesených dat. Již dnešní průměrné objemy dat na
domácnost s pevným připojením jsou větší, než je možné
poskytnout v sítích LTE.
Jedinec mimo domácnost
Octne-li se jedinec s potřebou datového připojení
mimo domácnost, připojuje svůj notebook obvykle buď
prostřednictvím WiFi anebo mobilních datových služeb. V mobilních sítích představuje dnes provoz „big
screenů“ tedy notebooků s datovým připojením kolem
80 % objemu provozu, ale rostoucí počet smartphonů
a tabletů může tento poměr změnit. Za zmínku stojí, že
rozšíření smartphonů vyžaduje změny v dimenzování
mobilních sítí nejen kvůli objemu přenášených dat, ale
především kvůli velkému počtu často sestavovaných
krátkých datových spojení, které kladou zvýšené požadavky na řízení sítí.
Počet zákazníků typu „jedinec“ může v budoucnu
růst poměrně výrazně, stejně jako jejich požadavky na
rychlost a objem dat. Mají-li být náklady na rozšiřování
kapacity sítě udrženy v přijatelných mezích, musí operátor přistoupit k regulaci datového provozu ve své síti. Pro
regulaci objemu dat v síti je možné použít několik základních metod a samozřejmě jejich kombinace. Je třeba mít
na zřeteli, že většinu provozu generuje menšina zákazníků
a proto by se regulace objemu dat měla týkat primárně
především těchto „heavy userů“
První metodou je prostě využívat limitů daných dimenzováním sítě. Objem provozu je pak omezen průchodností
sítě. Nevýhodou této metody samozřejmě je, že omezuje
všechny zákazníky stejně bez ohledu na to, zda už přenesli
svůj měsíční limit dat anebo ne. Pokročilejší metodou je
uplatňování mechanismu pro rovnocenný přístup (Fair
User Policy, FUP) spočívající v tom, že měsíční objem
dat každého zákazníka je sledován a po jeho překročení
je zákazníkovi rychlost služby výrazně snížena. Metoda je
transparentní a spravedlivá, ale zbytečně přísná. Zákazníci
s vyčerpaným limitem dat jsou omezováni i v době kdy síť
není zatížena a pro omezení není žádný důvod. Tuto nevýhodu odstraňuje inteligentní řízení provozu založené na
technologii DPI (Deep Packet Inspection). Při použití této
metody jsou průběžně analyzovány všechny přenášené
pakety, a pokud je to provozně nutné, jsou omezovány
méně citlivé druhy provozu. Řízení provozu přes DPI také
umožňuje brzdit provoz zákazníků s vyčerpanými datovými limity jen tehdy, pokud je to provozně nutné.
Další cestou jak snížit objem dat přenášených sítí je
využití technologie CDN (Content Delivery Network).
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Principem je přiblížení obsahu zákazníkovi, tak aby nebyla
zatěžována páteřní síť. Například v agregačních bodech
sítě mohou být umístěny servery, na kterých budou umístěny nejvíce stahované videa, aktualizace operačních systémů apod. Zákazník pak data stahuje z tohoto blízkého
serveru a nezatěžuje zbytek sítě. Využití CDN samozřejmě
předpokládá dohodu operátora a majitele obsahu.
 Shrnutí
Investice do přístupových sítí představují vždy největší
část investice operátora do zajištění služby zákazníkům
a je operátory vždy pečlivě zvažována. Jde o strategickou investici s dlouhodobou návratností. Snaha o snížení
nákladů na pokrytí území službou a na neustálé navyšování kapacity sítě může vést operátory k dohodě o společném vybudování přístupových sítí a sdílení jejich kapacit
(network sharing).
Využití existujících metalických telefonních přístupových sítí bylo nejlevnější cestou jak začít poskytovat širokopásmové datové služby. Rozvojový potenciál metalických vedení je ale po zavedení VDSL prakticky vyčerpán
a další významný nárůst rychlostí nelze očekávat.
Mobilní sítě vždy pracují se sdílením přenosových
kapacit. Přínos LTE bude především ve využití frekvence
800 MHz (TV dividenda), která dovolí vybudovat síť

oblast výkonnosti

FTTx

DOCSIS
oblast mobility
VDSL
LTE
přenosová
rychlost

3G

ADSL

cena za přenesený MB

Obr. 4 Role pevné a mobilní sítě

s celoplošným pokrytím. Kapacita sítě však bude vždy
omezená a nelze očekávat takový objem dat na zákazníka,
jako je dnes přenášen v pevných sítích.
Velmi pravděpodobně tak i v budoucnu budou mít mobilní
a pevné sítě odlišnou roli jak ukazuje obr. 4. Mobilní
síť bude primárně používána pro připojení jednotlivce
s limitovaným objemem dat a pevná síť bude zajišťovat
připojení domácností se stále rostoucími nároky na objem
přenášených dat.
Při realizaci datových služeb přes metalické nebo
rádiové přístupové sítě vždy narážíme na jejich fyzikální
limity. Jedinou přístupovou technologií, kde se nároky
současných služeb pohybují daleko pod fyzikálními limity
technologie, jsou optická vlákna.
Martin Škop, Richard Talač, Martin Parolek
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Sdílení ICT služeb ve veřejné správě
informační společnost

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek
 Úvod
Pojmy sdílené služby a Cloud Computing, mezi které je
v tomto článku kladeno rovnítko, jsou dnes používány
jako určité zastřešující termíny pro celou řadu efektů,
které přinášejí moderní technologie a inovované způsoby
jejich využívání. Včetně efektů ekonomických, jež znamenají dnes tolik potřebné úspory.
Charakteristickým rysem sdílených služeb je např.
možnost okamžitě je využívat, bez nutnosti budovat,
vlastnit či provozovat nezbytné technologické řešení,
či jen čekat na jeho zprovoznění. Může to být i podstatně levnější díky množstevnímu efektu: na rozdíl
od outsourcingu, kdy je určité řešení provozováno jen
pro jednoho konkrétního klienta a z jeho iniciativy,
mohou být sdílené služby nabízeny a také poskytovány více uživatelům současně.
Výhod sdílených služeb pro jejich uživatele je celá řada.
Kromě úspor a celkové ekonomické výhodnosti jde např.
o změnu struktury výdajů: ty jsou již jen provozní (a žádné
investiční). Díky tomu je lze i lépe predikovat a plánovat.
V neposlední řadě jsou sdílené služby dobře škálovatelné,
a lze je tedy přidávat či ubírat podle aktuálních potřeb.
Pro realizaci v podobě sdílených služeb se nejvíce hodí
takové agendy, aplikace či činnosti, které jsou univerzální
a využitelné co největším počtem zákazníků. Například
účetnictví, personalistika, spisové služby, všechny agendy
obcí s přenesenou působností atd.

Platná legislativa přitom využívání sdílených služeb
nijak nebrání, omezujícím prvkem v praxi bývají spíše
interní předpisy a směrnice toho subjektu, který chce
sdílené služby využívat. Pozornost je ale třeba věnovat
správnému nastavení smluvních vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem sdílených služeb, které by měly ošetřit
i takové otázky, jako je nakládání s osobními údaji či rozdělení odpovědnosti mezi poskytovatele a jeho zákazníka.
Pro veřejné zadavatele, kteří vynakládají veřejné prostředky pro ﬁnancování svých potřeb, jsou zakázky na sdílené služby klasiﬁkovány jako veřejné zakázky na služby.
Rozhodující právní rámec pro jejich poptávání proto
vytváří zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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Z pohledu ﬁnancování připadají v úvahu především
strukturální fondy a v jejich rámci Integrovaný operační
program (IOP). Jeho stávající programové období, končící
rokem 2013, ale již není možné využít a je nutné počkat
na pravidla fungování nového období v letech 2014 až
2020. Ačkoli tato pravidla nejsou dosud známa, je pravděpodobné, že zachovají dosavadní možnost ﬁnancovat
z fondů pouze jednorázové aktivity související se sdílenými službami (např. migraci, zaškolení apod.), ale nikoli
průběžný provoz neboli průběžné využívání sdílených
služeb.
 Sdílené služby neboli cloud computing
Mnoho lidí dnes hovoří o Cloud Computingu či o sdílených službách. Vysvětlit jejich podstatu několika slovy je
ale prakticky nemožné. Již jen proto, že tyto pojmy představují určité zastřešení pro více dílčích trendů, myšlenek
a přístupů, které samy o sobě nemusí být úplně nové – ale
teprve nedávno se z nich mohly stát prakticky použitelné
služby.
Ba co více, tyto dílčí trendy se začaly spojovat a využívat vzájemné synergie, čímž se ještě znásobil jejich
výsledný efekt. Ten bylo třeba také nějak pojmenovat –
a právě k tomu se vžil nový termín: Cloud Computing. Ve
stejném významu se ale můžeme setkat i s jinými zastřešujícími termíny, konkrétně s pojmem sdílené služby.
Klíčem k pochopení sdílených služeb neboli Cloud
Computingu je tedy pochopení oněch dílčích trendů,
myšlenek a přístupů. Zajímavé a příznačné je, že většina
z nich nám bude připadat zcela banální, protože je dobře
známe z každodenního života. Ale jejich analogie ve světě
počítačů a informačních technologií už tak samozřejmé
být nemusí.
Když doma otočíte kohoutkem, očekáváte, že z něj
poteče voda. Že si můžete natočit, kolik vody potřebujete, aniž byste museli dopředu nějak odhadovat či
dokonce přesně plánovat, kdy budete mýt nádobí, kdy
se budete sprchovat či si jen oplachovat ruce. Zkrátka
pustíte si tolik vody, kolik právě potřebujete, a podle
toho, kdy ji vy potřebujete. Ve světě počítačů takováto
možnost zdaleka není samozřejmostí – abyste mohli
využít tolik paměti, výpočetní kapacity, přenosové
kapacity a dalších zdrojů, kolik právě potřebujete.
Pokud takovouto možnost máte, hovoří se o ní jako
o principu utility computing.
Některé věci jsou libovolně „nafukovací“, ale jiné už
méně a některé vůbec. Třeba již zmiňovaná voda je příkladem suroviny, která „nafukovací“ je úplně libovolně:
když jí máte málo, můžete jí přilít, kolik jen chcete.
Trochu jiné je to třeba s krájeným salámem, plátkovým sýrem a dalšími potravinami: můžete je přidávat
po určitých kvantech (plátcích), která mohou být dosti
malá (tenká), ale ne úplně libovolně malá. Ale můžete
jich přidávat tolik, kolik potřebujete. Jenže co ve
světě počítačů? Můžete i zde libovolně přidávat třeba
výpočetní kapacitu po dostatečně malých kvantech?

S možností práce na dálku a s konceptem softwaru
jako služby souvisí ještě jeden důležitý aspekt: že
ffyzické umístění přestává být relevantní. Tedy, že
uživatel služeb – až na výjimky, které jakoby potvrzují
pravidlo – nepotřebuje vědět, z jaké fyzické lokality je
mu služba poskytována. Přesněji, kde se nachází ten
počítač, na kterém příslušná aplikace právě běží – a to
v geograﬁckém slova smyslu (ulice, město, stát atd.).
Místo toho si uživatel může představovat, že jím využívaná služba se nachází v jakémsi pomyslném oblaku
(anglicky cloud), jehož vnitřní strukturu nepotřebuje
znát.
Co uživatel potřebuje znát, je logická adresa, na které
je služba pro něj dostupná. Nejčastěji je takovouto
adresou URL odkaz, např. www.gmail.com, a oním
oblakem veřejný internet. Ale rozhodně to nemusí být
pravidlem: oblak vůbec nemusí být veřejný. Může být
i ryze privátní, určený jen úzkému a přesně vymezenému okruhu uživatelů. Případně nějak poloveřejný či
poloprivátní. Podstatné je stále to, že „dovnitř oblaku“
nemusí být vidět, tj. nezáleží na konkrétním umístění
(v rámci oblaku).
Pro poskytovatele služby je koncept oblaku (cloudu)
výhodný také v tom, že fyzické umístění si může volit
on sám, podle toho, co je pro něj aktuálně nejvýhodnější. Dokonce může toto fyzické umístění i podle
potřeby měnit – aniž by to zákazníka muselo zajímat či bylo pro něj vůbec viditelné. Již avizovanou
výjimkou z pravidla (o tom, že fyzické umístění není
relevantní) je ale situace, kdy uživatel sám má nějaké
konkrétní požadavky na volbu fyzického umístění.
Například při práci s osobními údaji může být podstatné, zda se tato data uchovávají a zpracovávají na
serverech v jurisdikci toho či onoho státu. Pak je na
uživateli, aby si předepsal, jaké fyzické umístění požaduje či jen připouští.
Významným předstupněm k tomu, co je dnes označováno
jako sdílené služby či Cloud Computing, je outsourcing.
Ten také využívá právě naznačených trendů, konceptů
a přístupů, ale přece jen v určitém užším slova smyslu než
sdílené služby.

telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

informační společnost

Podobně další zdroje, jako je paměť, disková kapacita,
přenosová kapacita apod.? Pokud ano, říká se tomu
škálovatelnost.
Říká se, že peníze hýbou světem. Jenže co jsou vlastně
peníze? Co když v obchodě neplatíme bankovkami či
mincemi, ale platební kartou? Nebo převodem z účtu
na účet? Jsou to také peníze? Určitě ano – a dokládá
to, že konkrétní věci mohou fungovat úplně stejně,
i když mají zrovna odlišnou podobu. Tak proč ne také
počítače? Co když by to už nemusela být ona fyzická
zařízení, ale také „něco jiného“, co ale funguje úplně
stejně? Pak se tomu říká virtualizace.
Virtuálním může být třeba i celý počítač: může to být
ve skutečnosti program, který si pouštíte a používáte
podle potřeby, a dokonce i „v míře“ podle své potřeby
(viz „utility computing“), s různou velikostí operační
paměti, disků, výkonnosti procesorů atd. Protože
i virtuální počítač je něčím, co je libovolně „nafukovací“ neboli škálovatelné. A navíc může být i snadno
přenositelný, abychom ho mohli přenášet a používat –
vlastně spíše spouštět – kdekoli, kde právě potřebujeme. Takovéto virtuální počítače jsou dnes už celkem
běžnou realitou. Třeba v provedení Microsoft Virtual
PC, které je běžnou součástí vyšších verzí operačního
systému MS Windows.
K tomu, abyste něco mohli používat či využívat, to
ještě nemusíte vlastnit. Představte si třeba, že přiletíte do vzdálené země na místní letiště a potřebujete
se dopravit do hotelu. Koupíte si kvůli tomu na místě
vlastní auto? Asi ne, raději pojedete taxíkem. Svezete
se stejně, spíše pohodlněji a bez starostí o samotné
auto, o jeho technický stav, opravy, pojištění, registraci či další využití atd. Pouze zaplatíte za svou jízdu
a o více se nemusíte starat.
Obdobný princip existuje i ve světě počítačů
a počítačových aplikací a je znám pod více různými názvy. Dnes převažuje jeho chápání ve smyslu „softwaru jako služby“, zkratkou SaaS, neboli
Software as a Service. To pro zdůraznění skutečnosti, že uživatelé si aplikační soft ware nekupují
do svého vlastnictví, ale využívají ho jako službu.
K tomu pochopitelně potřebují někoho, kdo jim
takovouto službu, spočívající v možnosti využívat
příslušný soft ware, bude poskytovat. Pro takovýto
subjekt se již dříve vžil název Application Service
Provider, zkratkou ASP.
Aby celý koncept „softwaru jako služby“ měl smysl
a mohl být reálně využíván, musel být nejprve splněn
jeden důležitý předpoklad: možnost práce s aplikacemi na dálku. Dříve, dokud počítačové sítě nebyly
ještě tak všudypřítomné, dostupné a rychlé jako
dnes, museli mít uživatelé své aplikace bezprostředně
„u sebe“, aby s nimi mohli pracovat. Dnes, v době
internetu, už umístění aplikací prakticky nehraje roli.
Uživatelé mohou plnohodnotně pracovat na dálku
i s takovou aplikací, která se nachází třeba na druhém konci světa a běží na nějakém hodně vzdáleném
počítači.
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Outsourcing totiž spočívá v tom, že si někdo nechá
provozovat své řešení někým jiným. Nejčastěji také „na
dálku“ a „někde v oblaku“, ale není to podmínkou – outsourcingové řešení může být i ryze „místní“, provozované
u svého zadavatele, který je současně i uživatelem outsourcovaného řešení. Podstatný je spíše aspekt poskytované
služby: zadavatel přestává být provozovatelem „svého“
řešení a zůstává již jen jeho uživatelem. Nemusí se tak starat o provozní aspekty, včetně průběžné správy a administrace, různých modernizací a aktualizací atd., a může se
plně soustředit na svou vlastní práci, na podstatu svého
podnikání, využívání svého know-how či naplňování
svého poslání atd.
Outsourcing je ze své podstaty vztahem „na míru“. Vzniká
tak, že zadavatel již má nějaké vlastní a speciﬁcké řešení, které
předává poskytovateli outsourcingových služeb. Nebo pokud
jej nemá, poskytovatel outsourcingu mu jej vytvoří na míru,
podle jeho potřeb. Což také mimo jiné znamená, že iniciativa
při outsourcingu vychází od zadavatele – a poskytovatel se
následně přizpůsobuje jeho potřebám.
Poskytovatelé outsourcingu ale časem zákonitě zjistili, že by jejich podnikání mohlo fungovat i obráceně: že
by iniciativa mohla být i na jejich straně a že by mohli
dopředu připravit a pak nabízet k okamžitému využití
taková řešení a takové služby, které by mohly oslovit více
zájemců současně. Mělo by to totiž řadu dalších výhod.
Jednou z nich by byla rychlost nasazení: zatímco outsourcing musí být „šit na míru“ a jeho zavedení tudíž
nějakou dobu trvá, u předem připravených služeb lze
začít s jejich využitím okamžitě. A nejen to: potenciální zájemce si nabízené služby může nejprve nezávazně
vyzkoušet a teprve pak se pro ně závazně rozhodnout. To
u outsourcingu dost dobře nejde.
Nejvýznamnější výhodou a přínosem je ale něco
ještě jiného: když poskytovatel poskytuje stejnou službu
více zákazníkům, má s jejím zřízením a provozem nižší
náklady než v situaci, kdy by pro každého zákazníka zřizoval a provozoval samostatné služby, byť třeba nějak
podobné.
Představme si to na příkladu: ﬁrmy, ale i úřady (orgány
veřejné moci) dnes provozují spisové služby. V praxi přitom existuje celá řada spisových služeb, ve smyslu samostatných IT řešení. Některé z nich si uživatelé provozují
sami, jiné si nechávají outsourcovat – ale veškeré změny,
aktualizace, upgrady atd. se musí provádět v každé
z nich znovu a samostatně. Tedy vícekrát, a nikoli jen
jednou. Stejně tak musí být pro každou z nich speciﬁcky
školeni jejich uživatelé, protože obsluha těchto spisových
služeb není stejná. Pokud by ale existovala jedna spisová služba, kterou by sdíleli (a využívali) všichni, prováděly by se veškeré změny, aktualizace atd. jen jednou.
Výrazně by se tak šetřily náklady, a to včetně nákladů
personálních. Protože uživatelé, kteří mění zaměstnavatele, by byli „přenositelní“ a nemuseli by se znovu zaškolovat na novou spisovou službu, ale pracovali by stále
s tou samou.
Právě tento úsporný efekt, vyplývající ze sdílení jednoho
řešení více uživateli, je posledním chybějícím kaménkem
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do námi postupně skládané mozaiky – jejímž složením
nám teprve vzniká obrázek o tom, co vlastně znamená
a co obnáší fenomén, kterému se v počítačové branži říká
Cloud Computing.
Jelikož ale uživatelé hodnotí určité řešení především
podle jeho efektu a přínosů, a navíc jej vnímají jako službu
a již méně jako nějaké technologické řešení, používají spíše
pojem sdílené služby. A to ve stejném kontextu, v jakém
počítačoví odborníci hovoří o Cloud Computingu.
 Přínosy a výhody pro zákazníka (Business Case)
Fenomén sdílených služeb neboli Cloud Computing přináší mnoho novinek a změn, daných již samotnou podstatou a způsobem fungování těchto služeb. Samozřejmě to
zcela zásadním způsobem ovlivňuje poskytovatele těchto
služeb – ale konkrétní dopady se projevují i na straně
jejich zákazníků, ať již ﬁremních, či z řad soukromníků. Ti
totiž přecházejí na využívání sdílených služeb právě proto,
aby mohli oněch dopadů využít. Aby z nich mohli těžit
a proﬁtovat: aby mohli fungovat efektivněji, rychleji, plánovitěji. Aby se mohli lépe soustředit na podstatu svého
podnikání, na své poslání či svěřené úkoly a nemuseli se
rozptylovat provozními či jinými podružnými aktivitami.
Jak ale sdílené služby v tomto ohledu zákazníkům
pomáhají? Shrňme si alespoň ty nejvýznamnější přínosy:
Zpoplatnění podle užití, nikoli podle nákladů: sdílené služby jsou skutečně službami a podle toho jsou
také skutečně zpoplatňovány – jako služby. Tedy průběžně, podle toho, jak jsou využívány a jaký výkon,
přínos či efekt poskytují. Konkrétních možností konstrukce ceny za jejich využití je pochopitelně více:
může se jednat o měsíční paušál za celou organizaci či
za jednoho uživatele, nebo o cenu odvozenou z počtu
hodin, kdy byla služba využívána, z počtu provedených transakcí či jiných význačných úkonů, případně
i jinak. Vždy ale jde o ceny, které přímo odrážejí míru
využívání služeb, a tím zprostředkovaně i jejich přínos
a efekt pro zákazníka. Nejde o ceny „nákladové“, dané
náklady nutnými k provozování příslušných technických řešení a k jejich využití pro poskytování služeb.
Změna struktury nákladů na straně zákazníka: při
původním řešení svých potřeb, ještě bez sdílených
služeb (Cloud Computingu) a bez případného outsourcingu, kdy si zákazník také provozoval své vlastní
řešení, byly jeho náklady určitým způsobem rozloženy na investiční (CAPEX) a provozní (OPEX). Při
využití sdílených služeb ale investiční složka odpadá
a veškeré náklady zákazníka jsou již pouze provozního charakteru. To pak samo o sobě přináší další
výhodné změny:
– Linearizace nákladů: zatímco hlavně investiční
složka původních nákladů byla hodně „nárazová“
a její linearizace vyžadovala velmi pečlivé plánování, u sdílených služeb jsou celkové náklady na
straně zákazníka lineární již ze své podstaty.
– Lepší predikovatelnost nákladů: eliminací investiční složky nákladů na straně zákazníka se jeho
náklady stávají mnohem lépe predikovatelné.

ností, zahrnutých v rámci poskytovaných služeb. Nadále
potřebuje zaměstnávat pouze profese, jež jsou nezbytné
pro výkon vlastních agend, úkolů, poslání atd. Tedy pro to,
co je jeho „základním byznysem“ a co využívá jeho vlastní
know-how.
S delegováním konkrétních činností na poskytovatele
služby souvisí i odpovědnost za jejich zajištění, řádné fungování a dostupnost: i tuto odpovědnost lze delegovat na
poskytovatele služby, stejně jako je tomu i v případě outsourcingu: v rámci svých smluvních vztahů s poskytovatelem služby, typicky zahrnujících i smlouvy SLA (Service
Level Agreement). Zákazník ale musí přesně deﬁnovat,
jaké má v tomto ohledu konkrétní požadavky a jaké konkrétní odpovědnosti deleguje na poskytovatele, za jakých
podmínek, s jakými zárukami a také s jakými sankcemi
v případě jejich nedodržení.
Stejně tak může zákazník, v rámci svých smluvních
vztahů s poskytovatelem služeb i v rámci smluv SLA,
požadovat určité speciﬁcké řešení či vlastnosti poskytovaných služeb. Může si např. vymínit, aby jeho data, která
jsou v rámci sdílených služeb zpracovávána, byla vždy
umístěna a zpracovávána jen na serverech nacházejících
se v určité lokalitě či lokalitách. Například jen na území
EU, kvůli právní úpravě na ochranu osobních dat. Stejně
tak si zákazník může předepsat, že jemu poskytované
služby musí být poskytovány pomocí prostředků, které
neslouží k poskytování služeb žádným jiným zákazníkům.
Fakticky je to požadavek na to, aby pomyslný „oblak“
(Cloud), jehož služby využívá skrze sdílené služby, měl
privátní charakter.
Všechny takovéto požadavky, jakkoli jsou možné
a také plně legitimní, však mají i svou zápornou stránku.
Omezují totiž poskytovatele služeb ve výběru toho, jak
poskytované služby zajistí. Již nemůže vybírat mezi všemi
variantami, které připadají v úvahu, ale musí při jejich
výběru respektovat požadavky zákazníka. To se obvykle
projeví i vyšší cenou za poskytované služby.
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To ještě umocňuje i jejich „výkonový“ charakter,
který může být lineárně závislý na míře konzumace využívaných služeb (pokud není rovnou
paušální, a díky tomu konstantní).
– Měření spotřeby zdarma: jedním z beneﬁtů pro
zákazníky je i to, že poskytovatelé sdílených služeb
průběžně vyhodnocují míru využívání svých služeb, aby je mohli korektně zpoplatnit. Pokud není
zpoplatnění paušální, poskytovatel měří např. čas
strávený používáním aplikace, počet provedených
transakcí atd. Zákazník díky tomu získává dobrý
přehled o tom, co a jak jeho uživatelé dělají.
– Znalost nákladů na jednotlivé agendy: dokud
byly náklady zákazníka rozloženy mezi investiční a provozní, bylo obtížné rozpočítávat je na
konkrétní agendy, pokud jich zákazník vykonává
více. Díky způsobu zpoplatnění sdílených služeb je
naopak velmi snadné mít detailní přehled o tom,
kolik stojí provozování té které dílčí agendy. To se
při klasickém provozu většinou nevyčíslovalo.
– Větší přehlednost nákladů: díky sdíleným
službám se také výrazně zlepšuje přehlednost
nákladů. Mají totiž jen jednu logickou složku,
reprezentující samotné využití služeb. Původně
měly náklady celou řadu složek investičního
i provozního charakteru, z nichž některé mohly
být poněkud skryté, až zcela nepredikovatelné –
jako např. náklady na neplánované opravy, na
změny kvůli úpravám legislativy, náklady na
obnovu po havárii apod.
Odpadá detailní prognózování vlastních IT potřeb:
změny ve způsobu zpoplatnění, spolu s dalšími základními vlastnostmi sdílených služeb, zbavují zákazníka
nutnosti detailně prognózovat své potřeby dlouho
dopředu. Nemusí přesně plánovat, kolik zaměstnanců bude mít za rok, dva či tři roky, aby podle toho
dopředu dimenzoval své IT řešení. Místo toho využije
škálovatelnosti sdílených služeb a používá je v takové
míře, jaká odpovídá jeho aktuálním potřebám.
Další významné změny, vyplývající z využití sdílených
služeb, se týkají „dělby práce“. Původně si totiž zákazník
musel zajišťovat všechny činnosti sám: od těch, které realizují jeho vlastní agendy, přes činnosti provozní (např.
péči o své IT, systémovou správu, správu aplikací), až
po aktivity více či méně podpůrné, jako je např. zálohování, zajištění bezpečnosti, auditing atd. Tomu pak také
musela odpovídat skladba jeho zaměstnanců: kromě
lidí, kteří zajišťovali vlastní agendu či agendy, bylo třeba
zaměstnávat zejména IT techniky, správce, specialisty na
bezpečnost atd. Se všemi důsledky, které toto přináší –
jako jsou např. problémy se získáváním IT specialistů na
trhu práce.
Díky sdíleným službám se toto dosti zásadně mění:
obdobně jako u outsourcingu jsou i zde provozní a podpůrné aktivity fakticky delegovány na poskytovatele
služby. Jeho zákazník tak již nepotřebuje zaměstnávat
IT specialisty, správce, odborníky na bezpečnost a další
„počítačové“ profese – ale pouze využívá jejich schop-

 Jak maximalizovat efekt sdílených služeb
Využití sdílených služeb může přinášet výrazné ekonomické úspory na straně zákazníka. Ty pramení zejména
z množstevního efektu, který ostatně zdůrazňuje i adjektivum „sdílené“ u sdílených služeb: čím je nabízené řešení
univerzálnější a využívané více zákazníky – tedy čím více
je sdílené – tím je větší šance rozprostřít mezi zákazníky
všechny pořizovací a provozní náklady, a tak co nejvíce
snížit cenu za jednotku poskytovaných služeb. Naopak
čím více je takové řešení speciﬁcké, tím méně může být
sdílené a tím vyšší budou ceny za jeho využití.
Tento aspekt také dává odpověď na otázku, které agendy,
aplikace či činnosti jsou vhodné pro řešení pomocí Cloud
Computingu a poskytování formou sdílených služeb:
Nejvhodnější jsou takové agendy, aplikace či činnosti, které jsou univerzální a využitelné co největším počtem zákazníků, resp. jejich uživatelů. Což jsou
obvykle aplikace, kde není obsaženo žádné úzce specializované know-how, ale naopak „univerzální“ a vícenásobně využitelné know-how. Příkladem mohou být
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agendy účetnictví, personalistika a mzdová agenda,
spisové služby či všechny agendy vykonávané obcemi
s přenesenou působností apod. – které se všechny
musí řídit jednotnou metodikou a respektovat stejnou
legislativu.
Méně vhodné jsou naopak takové agendy, aplikace či
činnosti, které jsou speciﬁcké či jinak úzce specializované, vázané na speciﬁcké know-how, bez potenciálu využití dalšími subjekty, resp. pro širší okruh
uživatelů. Jako třeba nějaký systém pro řízení konkrétní výroby v reálném čase, šitý na míru konkrétní
továrně, jejímu speciﬁckému sortimentu, výrobním
postupům a danému strojovému vybavení. Na druhé
straně i takovéto agendy, aplikace či činnosti mohou
být realizovány jako sdílené služby – ale míra jejich
„sdílení“ bude minimální, a proto celkový přínos –
oproti běžnému outsourcingu – bude také jen minimální, ne-li zcela nulový.
Efekt sdílení, tak charakteristický pro sdílené služby, může
kromě ekonomického efektu přinášet i zajímavý efekt personálního charakteru. Činí totiž jednotlivé zaměstnance
lépe „přenositelnými“. V tom smyslu, že pokud se zaměstnanec naučí pracovat s jednotnou aplikací, např. se sdílenou spisovou službou, může změnit zaměstnavatele, aniž
by se musel nákladně přeškolovat na použití jiné spisové
služby (jelikož bude i u nového zaměstnavatele používat
stejnou sdílenou spisovou službu).
S tím souvisí i jiný zajímavý efekt, který by se dal označit jako přebírání těch nejlepších postupů (best practices). U sdílených služeb se totiž případné procesní či
výkladové problémy a nejasnosti – např. jak postupovat
v rámci určité agendy, jak řešit tu či onu situaci – řeší jen
jednou. Výsledky se ihned promítají do způsobu fungování sdílené služby, a tedy společně (a stejně) pro všechny
její uživatele. Ti se tak nemusí zabývat vlastním a opakovaným hledáním správných postupů a řešení, ale rovnou
je využívají.
Všechny tyto přínosy sdílených služeb, včetně efektu
ekonomického, však paradoxně mohou působit i „jiným
směrem“. V kombinaci s tím, jak snadné je navyšovat
„konzumaci“ takto poskytovaných služeb, to může zákazníka svádět k jisté obdobě „přejídání“: tomu, že zákazník
si objednává a také konzumuje více služeb, než kolik jich
skutečně potřebuje.
 Právní aspekty sdílených služeb
Fenomén sdílených služeb neboli Cloud Computingu je
nový i v tom smyslu, že na něj existující právní úprava
explicitně nepamatuje. Stávající zákony neobsahují žádná
ustanovení, která by se konkrétně týkala sdílených služeb
a říkala něco jako „při
„ využití sdílených služeb to musí být
tak a tak …“. Stejně tak nemáme ani žádný zákon, který by
se cíleně věnoval právě sdíleným službám. Tedy něco jako
„zákon o sdílených službách“. Stejně tak ale nemáme např.
žádný „zákon o outsourcingu“.
Přesto outsourcing i sdílené služby v praxi mohou
fungovat a také fungují – přitom rozhodně nestojí mimo
platný právní rámec či dokonce „proti němu“. Absence
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speciﬁcké právní úpravy, zaměřené výhradně na sdílené
služby či outsourcing, totiž neznamená, že by takovéto
služby nemohly či nesměly existovat a být využívány.
Důležité je, že stávající právní úprava (s jednou výjimkou)
sdílené služby výslovně nevylučuje. Touto výjimkou je
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a bezpečnostní způsobilosti, zejména z hlediska požadavků na splnění podmínek pro přístup k utajovaným
informacím.

Speciﬁcká právní úprava sdílených služeb přitom není
nutná, stejně jako není nutná speciﬁcká právní úprava
outsourcingu či dalších forem poskytování služeb. Právní
rámec pro poskytování, ale i pro poptávání takovýchto
služeb je totiž dán již existujícími právními předpisy.
V praxi bývá problémem spíše správné zmapování těch
právních předpisů, které se u sdílených služeb uplatňují –
a pak také samotné přesvědčení, že bez speciﬁcké právní
úpravy takovéto služby nemohou být ve veřejné správě
využívány. Mohou být a také jsou využívány.
Omezující bariérou pro rozšíření a implementaci sdílených služeb tak mohou být spíše interní směrnice a zavedené postupy subjektů veřejné správy či ﬁrem, které chtějí
sdílené služby využívat.
Které právní předpisy se uplatní při poptávání, sjednávání a využívání sdílených služeb? Zejména, ale nikoli
pouze tyto zákony a vyhlášky:
– zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
– zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy,
– zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
– zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (vč.
vyhlášky 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby),
– zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a bezpečnostní způsobilosti,
– zákon 563/1991 Sb., o účetnictví (včetně prováděcích
vyhlášek).
Zřejmě nevýznamnější dopady na fungování a používání
sdílených služeb má zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Které jeho konkrétní požadavky jsou
z pohledu sdílených služeb nejdůležitější?
– Povinnosti správce a zpracovatele zpracovávat údaje
v souladu s § 5 a 7 zákona, tj. z hlediska předem stanoveného účelu, prostředků, nezbytného rozsahu, aktu-

Licenční podmínky: speciﬁkace licenčních podmínek
na software, který je v rámci sdílených služeb využíván
či poskytován, včetně ošetření případu, kdy poskytovatel
není dodavatelem softwaru. Určení rozhodného práva
pro licenční otázky (tuzemské či zahraniční právní řády),
včetně vlivu umístění hardwaru, na kterém tento software
běží (umístění serverů databází v různých částech světa),
vliv škálování (změny rozsahu odebíraných služeb) na
licenční podmínky.
Zajištění konektivity: zda je poskytnutí síťové konektivity přímou součástí poskytovaných sdílených služeb
nebo zda jsou tyto služby poskytovány jiným subjektem,
ošetření situací, kdy zákazník nemůže využívat jinak
dostupné sdílené služby z důvodu výpadku konektivity,
vazba smlouvy SLA týkající se konektivity na SLA týkající
se sdílených služeb.
Migrace: na začátku využívání sdílených služeb je
nutné migrovat stávající data a provozní údaje zákazníka k novému poskytovateli. Smluvní vztah zákazníka
s poskytovatelem by měl detailně stanovit odpovědnost za
provedení migrace i podrobný časový plán migrace, eventuální přizpůsobení (customizaci) poskytovaných sdílených služeb konkrétním potřebám zákazníka i sankce za
nedodržení. Zákazník, který přechází na využití sdílených
služeb, musí také včas a řádně vyřešit své smluvní vztahy
a závazky s eventuálním dosavadním dodavatelem služeb
a řešení.
Exit strategie: i když poskytování sdílených služeb
je obvykle sjednávané s předpokladem dlouhodobého
trvání a dlouhodobého vztahu s poskytovatelem, přesto
je nutné i zde dopředu počítat s tím, že vztah jednou
skončí – a dopředu ošetřit vše, co je k ukončení vztahu
nutné, zejména vlastnictví dat a formáty jejich vydání při
ukončení vztahu. Včetně požadované součinnosti poskytovatele, která právě při „exitu“ nemusí být zdaleka tak
samozřejmá a automatická jako při „vstupu“.
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álnosti údajů, legálnosti zpracování (danou zákonným
důvodem nebo souhlasem subjektu údajů).
– Dodržovat speciální režim pro zpracování citlivých
údajů (§ 9).
– Povinnost správce a zpracovatele uzavřít písemnou
smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude
výslovně uvádět účel, rozsah a dobu zpracování, ale
také záruky zpracovatele o technickém a organizačním
zabezpečení ochrany osobních údajů (§ 6). Tato povinnost se uplatní jak pro případy, kdy poskytovatelem sdílených služeb (a tedy zpracovatelem) je český subjekt,
tak pro případy, že poskytovatelem sdílených služeb je
zahraniční subjekt; v případě, že jde o zpracování dat
v zahraničí, nastupují dále povinnosti související s předáváním údajů do jiných států (§ 27).
– Informační povinnost vůči subjektu údajů (§ 11, 12 a 21).
– Povinnosti při zabezpečení osobních údajů (§ 13 až 15).
– Oznamovací povinnost správce vůči Úřadu pro ochranu
osobních údajů (§ 16).
– Povinnosti související s předáváním údajů do jiných států
(§ 27): v rámci členských států Evropské unie nemůže
být omezován pohyb osobních údajů. Při předání údajů
mimo EU (do třetích zemí) je nutná volba správného
režimu pro předání (např. standardní smluvní doložky
EU, Safe Harbor – USA apod.), popř. s povolovacím
režimem Úřadu pro ochranu osobních údajů.
K tomu, aby využívání sdílených služeb splnilo očekávání zákazníka a současně odpovídalo možnostem
jejich poskytovatele, musí jejich smluvní vztah ošetřovat
zejména následující oblasti.
Poskytování služeb poskytovatelem: je nutné
přesně vymezit předmět poskytovaných služeb a jejich
funkčnost, případně i s uvedením cílů a očekávání
zákazníka, která s využitím sdílených služeb spojuje.
Dále speciﬁkovat postupy škálování služeb (rozšíření či
zúžení objemu poskytovaných služeb), dobu poskytování služeb (např. nepřetržitě nebo jen v pracovní dny
apod.), přesné vymezení ceny a její změnu při škálování
(resp. změně rozsahu) odebíraných služeb. Důležitá je
také speciﬁkace úrovně poskytovaných služeb, obvykle
řešená formou smlouvy o úrovni poskytovaných služeb
(SLA).
Rozdělení odpovědnosti mezi poskytovatele a zákazníka: co má ve své moci a za co odpovídá poskytovatel
služby a za co zákazník, právo zákazníka požadovat součinnost od poskytovatele, jaký je právní status případných
hmotných složek sloužících k poskytování služeb (jejich
vlastnictví, údržba, obnova, odpovědnost).
Ochrana osobních a dalších údajů: smluvní vztah
mezi zákazníkem, který zůstává správcem údajů, a poskytovatelem sdílených služeb, který se stává zpracovatelem
osobních údajů, musí naplnit (výše citované) požadavky,
vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů. Kromě
toho – a nad rámec požadavků zákona o ochraně osobních údajů – může zákazník požadovat od poskytovatele
ještě vyšší ochranu osobních údajů či speciﬁckou ochranu
dalších údajů, které nejsou osobními z pohledu zákona
o ochraně osobních údajů.

 Poptávání sdílených služeb (Procurement)
Pro veřejné zadavatele neboli pro orgány veřejné moci
a další subjekty, které vynakládají veřejné prostředky
při ﬁnancování svých (taktéž veřejných) potřeb, jsou
zakázky na poskytování sdílených služeb klasiﬁkovány
jako veřejné zakázky na služby a platí pro ně zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Právě tento
zákon tedy vytváří základní právní rámec pro poptávání
(tzv. Procurement, resp. zadávání dle ZVZ) sdílených služeb – stejně jako je tomu u dalších služeb, včetně služeb
charakteru outsourcingu a dalších.
Vedle tohoto zákona se u konkrétních zadavatelů
ještě mohou uplatnit také jejich vlastní směrnice a další
předpisy.
Samotný zákon č. 137/2006 (ZVZ) v jednom důležitém aspektu ovlivňuje způsob poptávání sdílených služeb: požaduje, aby zadavatel již ve fázi poptávání služeb,
v příslušné zadávací dokumentaci, určil předpokládané
objemy ﬁnančního plnění za poptávané služby. Zadavatel
tedy nemůže do důsledku využít škálovatelný charakter
sdílených služeb a poptávat blíže neurčený objem služeb.
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Místo toho musí mít zcela konkrétní představu o výši
peněžitého závazku za poptávané služby, kterou zahrne
do své poptávky, resp. zadávací dokumentace. (Pokud
ﬁnanční objem veřejné zakázky činí alespoň 500 mil. Kč
a smlouva bude uzavírána nejméně na pět let nebo na
neurčito, musí si veřejný zadavatel vyžádat předchozí stanovisko Ministerstva ﬁnancí.)
Může však využít práva opce (dle § 99 ZVZ) na další
služby, jejichž zadání si vymínil v zadávacích podmínkách
původní veřejné zakázky.
Také ohledně dalších požadavků, které jsou důležité pro poptávané služby – např. požadavků na zdroje
kapacitního charakteru, na prognózování jejich potřeby
a na další rozvoj, obecně platí, že musí být již v poptávce
a v zadávací dokumentaci popsány natolik dostatečně
a přesně, aby vůbec bylo možné sestavit nabídku a aby
jednotlivé nabídky byly vzájemně porovnatelné.

S ohledem na právní rámec dané problematiky lze konstatovat, že míra určitosti veškerých informací obsažených v zadávací dokumentaci musí být natolik konkrétní, aby nevznikaly
pochybnosti mezi potenciálními zájemci nebo mezi uchazeči
a zadavatelem. Případné nejasnosti mohou vést k nemožnosti
realizace veřejné zakázky z důvodu obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek uchazečů či až k případnému „vysoutěžení“ veřejné zakázky, která neodpovídá představám, resp.
potřebám zadavatele.

Na druhou stranu zákon o veřejných zakázkách (ZVZ)
nijak neomezuje možnosti zpoplatnění sdílených služeb – např. paušálně, podle počtu uživatelů, podle objemu
transakcí apod. Stejně tak neomezuje budoucího zákazníka a jeho poskytovatele v tom, jakým způsobem bude
cena za poskytované služby proplácena.
Důležité je ale také to, že kvůli charakteru zakázky
(jde o veřejnou zakázku na služby) jsou náklady na
straně zadavatele a posléze i zákazníka náklady provozními, nikoli náklady investičními. To má bezprostřední
důsledky jak pro plánování těchto nákladů, tak např.
i v oblasti daňové (tyto náklady jsou odepisovány okamžitě a v plné výši).
Již při poptávání sdílených služeb je důležité pamatovat také na smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA), která by měla být uzavřena po akceptování nabídky od vybraného dodavatele, spolu s dalšími
smlouvami. Smlouva SLA je tradičně vnímána jen jako
soupis poskytovaných technických parametrů a úrovně
jejich dostupnosti. Správně by ale její obsah měl být širší
a stejně tak i její účel: smlouva SLA by měla být přesnou
speciﬁkací toho, co jedna strana požaduje a co druhá
strana nabízí. A přijetí této smlouvy by mělo zajišťovat,
že každá ze stran porozumí požadavkům a očekáváním
strany druhé. Díky tomu pak smlouva SLA může předcházet chybovosti, sporům a nejasnostem při poskytování sdílených služeb, pramenících z rozdílnosti vzájemných očekávání. Stejně tak má smlouva SLA motivovat
obě smluvní strany k rozvoji a vzájemné podpoře „win-win agreement“.
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Co by měla obsahovat smlouva o úrovni poskytovaných služeb (smlouva SLA)?
Smlouva SLA by měla zahrnovat formalizovaný popis poskytovaných služeb, způsobu řešení podpory, komunikačních kanálů,
způsobů řešení krizových situací, rychlostí reakce a odstranění
poruch, stanovení odpovědností za škody a dalších služeb.
SLA musí zejména obsahovat takové určení vzájemných vztahů
mezi zadavatelem (odběratelem) a uchazečem (dodavatelem), aby
napomohla vytvořit transparentní prostředí s jasně vymezenými
právy a povinnostmi a výrazně zlepšila komunikaci mezi oběma
stranami smlouvy. SLA se tedy budou lišit podle typu a účelu sdílených služeb.
Součástí SLA by měla být i speciﬁkace monitorovacích a kontrolních mechanismů i pravidelných hlášení.

 Financování
Pro řešení charakteru sdílených služeb připadají v úvahu
dvě základní možnosti ﬁnancování: z vlastních zdrojů
a z fondů. V praxi, pokud je využita i druhá možnost –
tedy ﬁnancování z fondů, jde prakticky vždy o určitou
kombinaci obou možností, kdy vlastní zdroje zajišťují tzv.
koﬁnancování v takové výši, jakou požadují pravidla příslušného fondu.
Obecně lze konstatovat, že pro potřeby veřejné správy,
týkající se sdílených služeb, připadají v úvahu jak strukturální fondy EU, tak tzv. programy EU, dříve označované
jako komunitární programy, které zatím nabízejí spíše
doplňkovou možnost ﬁnancování.
V rámci strukturálních fondů nabízí největší prostředky Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF),
který byl v ČR implementován mj. prostřednictvím
Integrovaného operačního programu (IOP). Ten byl
vyhlašován na konkrétní programová období, ve kterých
byly postupně vypisovány konkrétní výzvy zaměřené na
určitou konkrétní oblast. V současné době, přesněji do
konce roku 2013, trvá stávající programové období IOP,
jehož využití pro nové projekty ale již nepřipadá v úvahu
(vzhledem k časovým lhůtám a termínům i vypisovaným
výzvám).

Pro projekty veřejné správy, které mají charakter
řešení na bázi sdílených služeb, připadá v úvahu programové období na roky 2014 až 2020. V současné době
se ale teprve formulují jednotlivé operační programy
a jejich cíle. Dalším krokem pak bude formulovat jejich
konkrétní vymezení, stejně jako detailní pravidla fungování a podmínky čerpání ﬁnančních prostředků. Proto
nelze ještě s určitostí říci, jaké podmínky nové programové období přinese a jak konkrétně budou prostředky

Lze si však velmi dobře představit využití peněz z nového programu pro vytvoření technologické základny sdílených služeb.
Tato technologická základna by mohla vzniknout integrací
stávajících infrastrukturních systémů do jednoho komplexu,
poskytujícího sdílené služby infrastruktury (IaaS) dalším vrstvám (PaaS atd.). Přímo se nabízí propojit do jednoho logického celku sdílejícího výkon a služby současná technologická
centra, existující na regionální či místní úrovni, fungující dnes
zcela odděleně. Tato centra se budou v budoucnu samostatně
potýkat s potížemi s ﬁnancováním a nalezení modelu sdíleného
ﬁnancování provozu jednoho celku by mohlo přinést potřebné
snížení nákladů oproti součtu nákladů samostatně provozovaných center ve veřejné správě.
Obdobně u „vyšších“ vrstev Cloud Computingu (PaaS, SaaS) si
lze představit využití evropských peněz na vybudování centrálních systémů a potřebných souvisejících mechanismů, nabízejících v konečné podobě informační systémy jako centrálně
sdílené služby.

Vzhledem k celkovému vývoji situace v ekonomice
lze jen doufat, že budoucí programové období a jeho
jednotlivé výzvy budou vstřícné právě vůči řešením na
principu sdílených služeb – jako bylo dosavadní progra-

mové období zaměřeno hlavně na budování vlastní infrastruktury. Přechod na řešení formou sdílených služeb je
totiž společnou nadějí – ne-li přímo nutnou podmínkou – zachování plné funkčnosti provozovaných agend
a dostupnosti poskytovaných služeb i v době vynucených
výrazných úspor.
Bude ale nutné vyřešit i některé otázky týkající se ﬁnancování provozu sdílených služeb. Například způsob placení sdílených služeb v případě, kdy tyto služby poskytují
státní orgány jiným orgánům, resp. úřadům a institucím.
V rámci programů EU se na podporu sdílených služeb
a Cloud Computingu zaměřuje Sedmý rámcový program
pro vědu a výzkum (FP7) a dále Rámcový program pro
konkurenceschopnost a inovace (CIP), konkrétně jeho
část zaměřená na podporu politik v oblasti ICT (CIP ICTPSP). Zatímco prostředky FP7 jsou určeny především na
vědecké projekty a do jejich řešení jsou zahrnuty hlavně
univerzity (např. projekt Cloud4All zaměřující se na
infrastrukturu a testování jednotlivých aplikací s důrazem
na potřeby zdravotně postižených občanů), prostředky
CIP ICT-PSP se zaměřují na implementaci jednotlivých
řešení a jejich uvedení do praxe a jsou pro potřeby veřejné
správy mnohem snadněji dosažitelné.
Na rozdíl od strukturálních fondů je však třeba si
uvědomit, že projekty předkládané v rámci evropských
projektů se nesmí zaměřovat pouze na národní úroveň,
ale musí prokázat tzv. „evropskou přidanou hodnotu“,
která v praxi znamená zapojení partnerů minimálně ze
čtyř členských zemí EU (vedle členských států EU se
projektů může účastnit rovněž Island, Lichtenštejnsko,
Norsko, Chorvatsko, Turecko, Srbsko a Černá hora). Další
podmínkou pro účast v tomto programu je již existence
národního řešení, které se v rámci projektu propojí přes
hranice, případně dále rozvine.
Tato podmínka může být výhodou právě pro řešení
založená na principu Cloud Computingu a sdílení, ať již
se jedná o sdílení infrastruktury či služeb.
Poslední z klíčových podmínek pro podání úspěšného
projektu představuje jeho propojení se strategickými
dokumenty EU, zejména Digitální agendou pro Evropu,
kdy je vhodné vybrat si jedno či více opatření a to zahrnout jako klíčovou komponentu projektu. (Byť se prostředky programu CIP iCT-PSP mohou zdát na první
pohled nedosažitelné, první „vlaštovky“ z ČR ukazují, že
se nejedná o věc nemožnou – např. Plzeňskému kraji se
v rámci výzvy v roce 2011 podařilo dostat do projektu
SEED (Speeding “Every European Digital”), kde jedním
z klíčových aspektů je opakované využití informací veřejného sektoru (PSI).) V rámci pracovního programu pro
rok 2012 pak Evropská komise plánuje podpořit rozvoj
mobilních aplikací pro podnikání, využívajících principu
Cloud Computingu.
Z hlediska budoucího vývoje je pak podobně jako
u strukturálních fondů nutné se dívat za horizont roku
2014, kdy CIP ICT-PSP a jeho jednotlivé akce se pravděpodobně stanou součástí nového ﬁnančního nástroje
Connecting Europe Facilityy (CEF), kde přeshraniční
služby tzv. jednotného digitálního trhu budou hrát
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z Integrovaného operačního programu (bude-li tak opětovně nazván) využitelné.
Téměř s jistotou ale lze předpokládat, že zůstane zachováno omezení současného IOP jen na ﬁnancování jednorázových aktivit charakteru budování, zřizování, uvádění
do provozu, přechodu na jiné řešení, migrace, zaškolení
atd., zřejmě i s koﬁnancováním ve výši 15 procent. Naproti
tomu samotný provoz (využívání) nejspíše nebude možné
z nového programu ﬁnancovat, stejně jako to není možné
ani ve stávajícím programovém období.
Pro řešení na bázi sdílených služeb je toto omezení
velmi významné, jelikož sdílené služby minimalizují či
spíše úplně eliminují investiční náklady, když předpokládají jen průběžné hrazení provozních nákladů. Nicméně
investiční náklady, např. na vybudování datových center,
nejsou jedinými náklady jednorázového, a nikoli průběžného (provozního) charakteru.
Konkrétně u sdílených služeb mohou být určité jednorázové náklady spojené např. s migrací stávajících dat do
nového řešení či se zaškolením uživatelů na nové řešení
formou sdílených služeb apod. Tyto jednorázové náklady
mohou jít k tíži samotného zákazníka nebo být poskytovatelem zahrnuty do zpoplatnění sdílených služeb,
které je typicky „výkonové“, a tím i přímo závislé na míře
a objemu konzumace sdílených služeb – ale kvůli jednorázovým aktivitám může mít nelineární průběh a jednorázově vykazovat určité vyšší náklady na počátku využívání,
např. formou nějakého „startovacího poplatku“.
U těchto jednorázových nákladů, spojených s jednorázovými aktivitami při přechodu na sdílené služby, je
šance na možnost jejich úhrady z IOP. Bude ale záležet na
konkrétním vymezení podmínek pro nové programové
období (od roku 2014) i na zaměření jednotlivých vypisovaných výzev – protože teprve ty s určitostí odpoví na
otázku, které konkrétní aktivity v rámci sdílených služeb
bude možné ﬁnancovat z IOP.
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významnou úlohu a řešení na bázi sdílených služeb
mohou nabídnout vhodná řešení, která by veřejná správa
neměla opomíjet.
 Bezpečnost sdílených služeb
Dostupnost sdílených služeb neboli Cloud Computingu
otevírá diskusi ohledně bezpečnosti tohoto řešení.
Zájemci o využití sdílených služeb si zcela pochopitelně
kladou otázky jako: „jak bezpečná jsou moje data v rukou
poskytovatele sdílených služeb?“ či „co se stane v případě,
kdy poskytovatel sdílených služeb zkrachuje?“ apod.
Nejasnostem kolem bezpečnosti sdílených služeb lze
kontrovat konstatováním, které na první pohled může
působit poněkud paradoxně: že sdílené služby mohou
být výrazně bezpečnější než tradiční řešení. Zajištění
bezpečnosti je totiž standardní součástí sdílených služeb,
bez které by si je seriózní poskytovatel ani nedovolil nabízet. Toto zabezpečení se přitom týká celého životního
cyklu informací a dat – od jejich pořízení až po zničení
či zveřejnění: zákazníkova data musí být stále pod jeho
kontrolou či alespoň prokazatelným dozorem.
Zabezpečení sdílených služeb může být navíc ještě
efektivnější a účinnější než zabezpečení budované jen
pro potřeby jednoho konkrétního řešení, které nemá sdílený charakter. Důvodem je jak efekt sdílení, kdy je stejné
zabezpečující opatření využíváno více zákazníky stejného
poskytovatele, tak i aspekt personální a kapacitní: poskytovateli sdílených služeb se vyplatí najmout si dostatečně
kvaliﬁkované odborníky na problematiku bezpečnosti
a pořídit si takové prostředky, jaké by se provozovateli
vlastního řešení již nemusely vyplatit.

Řešení v podobě sdílených služeb je také již ze své
samotné podstaty odolnější vůči útokům typu DOS
(Denial of Service). Takovéto útoky spočívají v zasílání
enormně zvýšeného množství (jinak zcela legitimních)
požadavků vůči serverům s cílem zahltit je a zabránit jim
řádně poskytovat jejich služby (proto DOS, resp. Denial of
Service, doslova „odepření služby“). Distribuovaná varianta DOS využívá jako zdroje takovýchto požadavků velkého množství různých (různě distribuovaných) počítačů.
Poskytovatel služby totiž může podle potřeby měnit
konkrétní umístění svých serverů v tzv. cloudu, přesouvat
aplikace a data z jednoho místa na druhé nebo je rozkládat mezi více míst (serverů), což mu dává podstatně větší
manévrovací prostor oproti řešení bez sdílených služeb,
které je typicky vázané na jedno konkrétní umístění v síti,
a tudíž i mnohem snáze napadnutelné tímto druhem
útoků.
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Pokud má zákazník sdílených služeb obavu o důvěrnost svých dat (důvěrností je míněno, aby se data nedostala do nepovolaných rukou, v praxi dosahuje zejména
šifrováním dat), může je šifrovat. Například u služeb
charakteru správy dokumentů (třeba u sdílené spisové
služby) může samotné dokumenty zašifrovat ještě dříve,
než je předá poskytovateli služby – a v nezašifrované
podobě mu poskytne pouze příslušná metadata popisující charakter dokumentu, nikoli jeho obsah. Podobně lze
šifrovat data předávaná poskytovateli i v rámci jiných služeb. Ovšem s výhradou těch situací, kdy je součástí poskytované služby nějaké zpracování samotných dat, protože
pak je poskytovatel potřebuje získat v nezašifrované
podobě. I v těchto konkrétních situacích mu ale zákazník
může vyhovět a data v nezašifrované podobě poskytnout,
resp. dočasně je odšifrovat – a mít tak svá data a jejich
zpracování stále pod svou kontrolou.
Standardní součástí sdílených služeb je dnes také
nevratné zaznamenávání (žurnálování) všech úkonů, které
poskytovatel provádí s daty svého zákazníka, i s případným elektronickým podepisováním těchto záznamů pro
zajištění konzistence a nepopiratelnosti úprav. Příslušné
záznamy lze následně využít pro kontrolu (auditing) provedených operací, a tím pro eliminaci rizika, že poskytovatel provádí se svěřenými daty takové operace, o kterých
zákazník neví nebo si je nepřeje. Stejně tak mohou tyto
záznamy posloužit jako podklad pro kontrolu toho, zda je
řádně dodržována smlouva SLA.
Jiným příkladem může být obava zákazníka z úplné
ztráty jeho dat v případě závažného technického výpadku.
Tomu lze čelit pravidelným zálohováním, které je také
zcela standardní součástí sdílených služeb a jehož četnost
i další parametry by měly být zakotveny i ve smlouvě SLA.
Zákazník si ale může vymínit poskytování kopií těchto
záloh, pokud mu tak např. ukládají jeho vnitřní předpisy, obává se krachu poskytovatele či z jakéhokoli jiného
důvodu.
Konkrétní zákazník využívající sdílených služeb ale
může mít ještě vyšší požadavky na zabezpečení poskytovaných služeb, než jaké je jejich standardní součástí. Pak
si může jejich implementaci vyžádat, přesně speciﬁkovat
a zakotvit v rámci smluvního vztahu s poskytovatelem služeb, včetně smlouvy SLA. Musí ale počítat s tím, že každý
takový požadavek zvyšuje náklady na straně poskytovatele a zmenšuje jeho prostor pro vlastní volbu nejvhodnějšího (obvykle i nejlevnějšího) řešení. V důsledku toho je
pak nutné očekávat i vyšší cenu pro koncového zákazníka
sdílených služeb, který zvýšenou bezpečnost požaduje.
 Příklad

sdílené služby ve veřejné sféře – spisová služba

ELAK
ELAK (Federal Electronic File Management) je „základním kamenem“ rakouské vládní strategie v oblasti eGovernmentu: přináší komplexní změnu v komunikaci mezi
federálními úřady a zavádí elektronické vyřizování procesů ve všech oblastech federální správy. Tím se dosahuje
významného zvýšení efektivity a současně zlepšení kvality veřejných služeb.

ELAK lze charakterizovat jako kombinaci správy dokumentů a
workﬂow systému, tj. součástí řešení není pouze změna formy
dokumentů z papíru do digitální podoby, ale je zde zároveň
řešena i podpora procesů probíhajících napříč rakouskou federální
správou. Aby tento cíl mohl být naplněn, musí implementovaný
systém mít interface pro informační systémy všech zainteresovaných stran. Tyto podmínky předurčují takové řešení, které má
formu sdílených služeb a je založeno na principech „Cloud
Computingu“.

Řešení systému ELAK je postavené na platformě
Fabasoft eGov-Suite, provozované jako tzv. cloud ve federálním počítačovém centru (centrální hardwarová a softwarová infrastruktura). Služby jsou dostupné pro všechny
federální orgány. Pravidelné aktualizace pro zvýšení uživatelského komfortu a doplnění systému o nové funkce
se provádí centrálně a je k dispozici všem uživatelům
systému.
Dnes má systém ELAK více než 9500 uživatelů, je
dostupný nepřetržitě (24/7) a je provozován na základě
deﬁnovaných smluv SLA. Objem dat elektronických
dokumentů zpracovávaných systémem ELAK přesahuje hodnotu 10 terabajtů. Jde o více než 120 milionů
záznamů, rozdělených mezi dvě datová centra a jedno
záložní datové centrum (100 terabajtů úložného prostoru). Poskytuje úplnou funkci DMS a zprostředkovává
i výměnu dokumentů mezi centrálními (federálními)
úřady v bezpapírové podobě. Jeho nasazením došlo ke
zkrácení doby potřebné k vyřízení úředních postupů
o 10 až 15 procent.

– zasílání objednávek obchodními řetězci svým
dodavatelům,
– zasílání katalogů zboží dodavateli obchodním řetězcům,
– elektronickou fakturaci,
– další typy zpráv (sledování dodávek, upozorňování na
události atd.).
S přechodem na toto řešení se komunikace v rámci daných
obchodních podmínek stává jednotnou, což znamená, že
ji lze řídit, kontrolovat, nastavovat jednotné kontrolní
mechanismy atd.
Zákazník, který je uživatelem služby ORION, nemusí
investovat do rozvoje vlastní infrastruktury, do nákupů
hardwaru ani softwaru. Jeho data jsou uložena na úložištích centra ORION a klientům jsou k dispozici, aniž by
museli investovat do budování a rozvoje těchto úložišť.
Řešení přitom garantuje maximální bezpečnost, zachování původu a pravosti dokumentů, 24hodinovou dostupnost a důvěryhodnou archivaci těchto dat.
Cena je deﬁnována formou měsíčního tarifu dle množství přenesených dokumentů a cena služby tak začíná
řádově ve výši stokorun za měsíc. Řešení nevyžaduje jednorázové investice na straně zákazníka ani náklady spojené s provozem a dohledováním komunikační platformy.
Přímým dopadem přechodu na řešení ORION je tedy
úspora ﬁnančních prostředků, která plyne jednak z toho,
že nejsou nutné investice na straně hardwaru a softwaru,
ale především z možnosti řídit jednotlivé obchodní případy, kontrolovat kvalitu dodržování sjednaných podmínek, zrychlovat obrátkovost zboží atd.
Na místě není ani obava z přílišné závislosti zákazníka
na výše popsaném řešení. Pokud se zákazník rozhodne
přestat využívat službu ORION, učiní tak ve smluvní
výpovědní lhůtě a jeho data jsou mu předána.
Za deset let provozu získalo EDI řešení ORION již více
než tisíc tuzemských zákazníků v rozsahu od malých podniků po velké obchodní řetězce, a díky využití principu
sdílených služeb a Cloud Computingu se stalo zásadním
hráčem na tuzemském trhu EDI s vysokým tržním podílem. Každý měsíc konsolidační centrum ORION přenese
více než milion obchodních a logistických elektronických
dokladů tisícům protistran z celého světa.
Klub ICTU 2012
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Hlavním cílem projektu „ELAK im Bund“ bylo převedení správy a výměny dokumentů mezi úřady na federální úrovni z klasické, pouze papírové formy, na formu
čistě elektronickou. To znamená, že rakouské federální
úřady si nyní mezi sebou vyměňují informace zásadně
prostřednictvím elektronických dokumentů, dostupných
v systému ELAK, dále že veškerá podání jsou prováděna
elektronicky a veškeré papírové evidence a archivace na
všech ministerstvech Rakouska jsou převedeny do elektronické formy. Zároveň jsou podporovány úřední procesy mezi jednotlivými úřady.

 Příklad sdílené služby v privátní sféře – EDI ORION
Obchodní řetězce potřebují komunikovat se svými
partnery elektronicky a především jednotně. Dříve byla
takováto komunikace řešená vesměs proprietárně, dle
možností a technické zdatnosti jednotlivých obchodních
partnerů, a v důsledku toho byla nejednotná.
Již před deseti lety se konkrétní řešení takovéto komunikace, založené na mezinárodních standardech EDI
(Electronic Data Interchange) a vzniklé pro potřeby
jednoho obchodního řetězce, ukázalo jako vhodné i pro
ostatní společnosti. Dnes jej v podobě služby EDI ORION
využívá více než tisíc zákazníků.
Služba EDI ORION má charakter sdílené služby a slouží
pro přenos elektronických informací mezi obchodními
partnery, konkrétně především pro:
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Počty širokopásmových přípojek
rostou nejrychleji od roku 2007
 Širokopásmové přípojky
Podle posledních údajů analytické společnosti Point
Topic rostly v roce 2011 počty širokopásmových přípojek
a uživatelů IPTV nejrychleji od roku 2007. Během roku
2007 bylo přidáno 69,6 milionu širokopásmových přípojek a poté došlo k poklesu, kdy v letech 2008 a 2009 bylo
přidáno 59,8 resp. 56,1 milionu přípojek. V roce 2010 bylo
přidáno 64,9 milionu přípojek, což znamenalo opětovný
růst, který pokračoval i v roce 2011, kdy bylo přidáno celkem 65,494 milionů přípojek.
„Toto je vzrušující okamžik návratu k vyššímu růstu
na trhu širokopásmových přípojek,“ uvedl Robin Mersh,
výkonný ředitel Broadband Forum. „Jak roste počet a využívání nových služeb a aplikací poskytovaných online, které
se rychle stávají obecným standardem, vidíme, že širokopásmové přípojky vstupují do běžných životů více a více lidí
po celém světě. Dobrým příkladem je mimořádný nárůst
na některých východoevropských trzích, jako Rusko, Polsko
a Ukrajina.“
Počet širokopásmových přípojek na konci roku 2011
ve světě dosáhl 597,323 miliónů, což v porovnání s rokem
2010, kdy tento počet dosáhl 531,829 miliónů, znamenalo
nárůst o 12,3 %. Během 4. čtvrtletí roku 2011 pak přibylo
16,114 miliónu širokopásmových přípojek, což činí čtvrtletní nárůst 2,6 %. Z hlediska regionů přibylo za rok 2011
v regionu Asie 35,896 milionu přípojek, v Evropě 16,52
milionu, v Americe 11,057 milionu a v oblasti Středního
východu a Afriky 2,0 milionu. Celkové počty širokopásmových přípojek v jednotlivých regionech a roční nárůst
je v tabulce 1.
Region

2010Q4
[mil.]

2011Q4
[mil.]

Roční nárůst

Asie

218,825

254,721

16,40 %

Evropa

160,170

176,690

10,31 %

Amerika

136,099

147,157

8,12 %

16,686

18,686

11,99 %

531,780

597,254

12,30 %

Střední východ
a Afrika
Celkem

Zdroj: Point Topic
Tabulka 1 Počty širokopásmových přípojek v jednotlivých
regionech

Z pohledu jednotlivých zemí došlo v žebříčku Top 20
k významnějším změnám, když Rusko poskočilo o dvě
příčky, Indie o jednu a do dvacítky se poprvé dostala
Ukrajina. Nejvíce širokopásmových přípojek má stále
Čína – 158,192 milionu a svůj náskok neustále zvyšuje.
Následuje USA – 91,633 milionu, Japonsko – 36,695 milionu a Německo – 28,511 milionu. Mimochodem tyto čtyři
země zahrnují více než třetinu všech širokopásmových
přípojek na světě. V tabulce 2 je žebříček Top 20 zemí,
který nabízí podrobnější údaje. Největší roční nárůst za
rok 2011 vykázalo Rusko (36,85 %) a Ukrajina (31,59 %),
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následuje Indie (24,46 %), Čína (20,35 %) a Brazílie (19,33
%). Z hlediska počtu přidaných širokopásmových přípojek byla nejúspěšnější Čína s 26,744 miliony, Rusko s 5,584
miliony a USA s 4,435 miliony přípojek.
2010Q4
[mil.]

2011Q4
[mil.]

Roční nárůst

Čína

131,448

158,192

20,35 %

USA

87,198

91,633

5,09 %

Japonsko

34,170

36,695

7,39 %

Německo

26,706

28,511

6,76 %

Francie

21,169

22,837

7,88 %

Rusko

15,156

20,741

36,85 %

Velká Británie

19,608

20,737

5,76 %

Jižní Korea

17,224

17,976

4,36 %

Brazílie

13,812

16,483

19,33 %

Itálie

13,273

13,733

3,47 %

Indie

10,714

13,334

24,46 %

Mexiko

11,402

12,587

10,40 %

Španělsko

10,558

11,135

5,47 %

Kanada

10,547

11,042

4,69 %

Turecko

7,075

7,508

6,12 %

Nizozemí

6,207

6,622

6,69 %

Austrálie

5,539

5,756

3,91 %

Polsko

5,304

5,708

7,62 %

Taiwan

5,209

5,589

7,30 %

Ukrajina

3,950

5,198

31,59 %

Země

Zdroj: Point Topic
Tabulka 2 Top 20 zemí podle počtu širokopásmových přípojek

Z hlediska realizovaných technologií pokračuje dominance DSL, ačkoliv na další technologie začíná v poslední
době trochu ztrácet. Dobré vyhlídky má hybridní řešení
optické vlákno/DSL, které je poskytováno stále více uživatelům. Toto hybridní řešení umožňuje poskytovat
významně větší přenosovou kapacitu, přičemž umožňuje
efektivnější využití stávající přístupové infrastruktury.
Rovněž po řešení optické vlákno do domácností (FTTH)
je stále větší poptávka jak se zvyšuje jeho dostupnost,
ovšem analytici Point Topic očekávají, že v následujících
pěti letech nejrychleji porostou počty hybridních přípojek.
Z celkového počtu 597,254 miliónů širokopásmových přípojek bylo 363,13 miliónů realizováno pomocí
technologie DSL, 115,867 milionů kabelovými modemy
(DOCSIS) a 99,741 milionů řešeními FTTx. Z řešení FTTx
bylo 15,528 milionů realizováno řešeními FTTH a 84,213
milionů pomocí FTTB/C včetně technologie VDSL.
Z dalších technologií jsou to pak zejména rádiové a družicové prostředky, jimiž bylo realizováno 11,205 milionu
přípojek a na zbývající technologie připadá 7,828 milionu.

další
3,20%
FTTx
16,70%

DSL
61%

DOCSIS
19,40%

 IPTV
Poslední čtvrtletí roku 2011 bylo pro IPTV s 3,8 miliony
přidaných uživatelů zatím nejlepším čtvrtletím. Celkový
počet uživatelů IPTV na konci roku 2011 dosáhl 58,2
miliónů, v porovnání s koncem roku 2010, kdy tento
počet dosáhl 45,36 miliónů, to představuje nárůst o 28,3
%. Z pohledu jednotlivých zemí má nejvíce širokopásmových přípojek Čína – 12,15 milionu uživatelů IPTV, která
se poprvé dostala do čela žebříčku a přeskočila tak Francii.
Následují Francie – 11,72 milionu, USA – 8,94 milionu
a Jižní Korea 4,96 milionu. Za zmínku stojí také nárůst
uživatelů IPTV v Rusku ze 495 tisíc v roce 2010 na 1,145
milionu v roce 2011. Obr. 3 ukazuje desítku zemí s nejvíce
uživateli IPTV v Top10.

informační společnost

Podíly jednotlivých technologií ukazuje obr. 1 a počty
a roční nárůst tabulka 3.

Zdroj: Point Topic
Obr. 1 Podíly jednotlivých technologií ve světě

■ 2010 Q4 ■ 2011 4
14
Roční nárůst

FTTx (VDSL/LAN)

62,014

83,937

35,35 %

FTTH

12,883

15,662

21,57 %

mobilní/družicové

9,456

11,205

18,20 %

další

6,160

7,828

27,09 %

Zdroj: Point Topic
Tabulka 3 Počty přípojek podle technologií

8
6
4
2
0

Nizozemí

9,29 %

Taiwan

115,621

Rusko

105,796

Belgie

DOCSIS

10

Německo

8,21 %

Japonsko

363,069

Jižní
Korea

335,520

USA

DSL

12

Francie

2011Q4
[mil.]

Čína

2010Q4
[mil.]

Počet IPTV [mil.]

Technologie

Zdroj: Point Topic
V ČR na konci roku 2011 dosáhl počet širokopásmových přípojek cca 2,533 milionů, což v porovnání s koncem
roku 2010, kdy bylo cca 2,392 milionu přípojek, představuje
nárůst 5,9 %. Z celkového počtu 2,533 milionu širokopásmových přípojek bylo 919,1 tisíc realizováno prostřednictvím technologie DSL, 508 tisíc kabelovými modemy, 190
tisíc řešeními FTTx/LAN, cca 770 rádiovými systémy WiFi
a WiMAX (WLL) a 146 tisíc pomocí CDMA. Podíly jednotlivých technologií v ČR jsou na obr. 2. Největšími poskytovateli přístupu k internetu jsou společnosti Telefonica
Czech Republic (980,8 tisíc) a UPC Česká republika
(432,3 tisíc), jejichž společný podíl činí 55,79 %. Do celkového počtu širokopásmových přípojek nejsou započítány
mobilní technologie (UMTS, HSPA a HSPA+), které konci
roku 2011 využívalo přes 700 tisíc uživatelů.
CDMA
5,8 %
DSL
36,3 %

WLL
30,4 %

FTTx
7,5 %

DOCSIS
20 %

Obr. 2 Podíly jednotlivých technologií v ČR

Obr. 3 Top 10 zemí podle uživatelů IPTV

„Čína se nyní usadila v čele žebříčku a lze očekávat,
že její dominance bude pokračovat, protože je to trh s velkými požadavky a celkově největším potenciálem,“ uvedl
Oliver Johnson, výkonný ředitel Point Topic. „Mimo země
Top 10 patří mezi progresivní trhy také Malajsie, Vietnam
a Bělorusko, kde jsou dobré podmínky pro masové rozšíření IPTV. Pro rozvoj služeb IPTV je důležitá dostupnost
dostatečné přenosové kapacity a nastavení přijatelné ceny
pro koncové uživatele. Jakmile jsou tyto podmínky na určité
úrovni splněny, můžeme vidět reálný růst.“
Řešení IPTV nabízí ﬂexibilní způsob pro poskytování služeb placené televize, nicméně poskytovatele se
již nesoustřeďují jen na „čisté“ IPTV, ale využívají i další
způsoby jako nabízet obsah svým zákazníkům (video
na požádání, HbbTV), které jim poskytnou větší ﬂexibilitu a nové obchodní modely. Služby IPTV jsou již
dobře zavedeny v regionech Evropy a Severní Ameriky,
naopak velké rezervy mají v regionech Latinské Ameriky
a jihovýchodní Asie. V následujících třech letech by měl
pokračovat stávající nárůst uživatelů, podle odhadů analytické společnosti Multimedia Research Group by měl
na konci roku 2014 dosáhnout počet uživatelů IPTV
101,7 milionů.
Jaroslav Hrstka
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Telefónica pomáhá s orientací v digitálním světě
mobilní sítě

Moderní digitální technologie se v současné době rozvíjejí velmi rychle a nabízejí stále více možností, takže
pro běžného uživatele začíná být velmi obtížné udržet
s nimi krok. Ve snaze nabídnout uživatelům co nejvíce, se
z mobilních telefonů staly vysoce soﬁstikované přístroje,
jejichž konﬁgurace je poměrně složitá a studium výčtu
možností a nastavení popsaných v manuálu zabere několik hodin. Navíc pro netechnicky zaměřené lidi jsou tyto
manuály často nesrozumitelné a matoucí.
Společnost
Telefónica Czech
Republic proto
od
počátku
dubna
zavádí
2
do prodejen O2
speciálně vyškoV prodejnách, na webu i facebooku
lené
zaměstnance nazývané
O2 Guru, jejichž
úkolem není prodávat, ale pomáhat lidem řešit
jejich problémy
s mobilními zařízeními a nadchnout či inspirovat je pro využívání nových služeb a aplikací v mobilních
sítích. Předností O2 Guru je, že nemluví technickým jazykem a jsou schopni poradit opravdu každému. Zájemcům
na praktických příkladech ukazují, jak mohou nové technologie a možnosti usnadnit život a přinést zajímavé
výhody. Pomáhají s nastavením mobilního telefonu tak,
aby to danému uživateli co nejvíce vyhovovalo a mohl
využívat funkce a aplikace, které opravdu chce.
Poskytnout radu však není jedinou úlohou O2 Guru.
Všichni O2 Guru byli mimo jiné vyškoleni pro práci
s handicapovanými zákazníky. Jsou připraveni jim
pomoci najít takové nastavení mobilního telefonu, jež
umožní, aby výhody nových technologií mohli vyzkoušet
skutečně všichni.
O2 Guru je průlomová služba, která méně technicky
nadaným lidem (ale nejen jim) poskytuje zdarma průvodce a poradce ve světě digitálních mobilních technologií. Pomáhá jim jak co nejefektivněji využívat svůj
mobilní přístroj a rovněž je nenásilnou formou vzdělává
a informuje o novinkách z mobilního digitálního světa.
Kromě toho Služby O2 Guru jsou dostupné opravdu pro
každého, tedy nejen pro kmenové zákazníky O2, ale i pro
zákazníky konkurence.

75 % ze všech prodaných mobilních telefonů. Koneckonců
když navštívíte jakoukoliv prodejnu, tak výběr chytrých
telefonů je daleko větší, než výběr obyčejných mobilních
telefonů.
Tomuto trendu odpovídá i skladba dotazů, s nimiž se
zákazníci obracejí na operátory. „Během posledního roku
došlo k zdesetinásobení počtu dotazů v našich call centrech,
jež se týkají chytrých telefonů, zejména nastavení internetu
v mobilu či konﬁgurace MMS. Nejen to nás vedlo ke zjištění, že na českém
trhu stále chybí
odborníci, kteří
by lidem pomohli
a zároveň je inspirovali k využívání
nových technologií. Chceme veřejnost přesvědčit,
že O2 prodejny
jsou jediným místem, kam si lidé
mohou zajít pro
radu nebo pomoc
s nastavením přístroje nebo aplikace, kterou právě
využívají,“ uvedl Jiří Dvorjančanský, ředitel Divize marketing společnosti Telefónica Czech Republic.
Právě proto se Telefónica Czech Republic rozhodla
nabídnout O2 Guru na prodejnách. Společnost již nabízí
O2 Guru na sociálních sítích, kde odpovídají na dotazy
uživatelů Facebooku a Twitteru. Vedle toho existují
instruktážní videa O2 Guru na Youtube, kde O2 Guru
přehledně ukazují, jak nastavit nejpoužívanější služby
a aplikace v mobilních sítích. Instruktážní videa O2
Guru od loňského srpna již shlédlo přes 300 tisíc uživatelů a O2 Guru na sociálních sítích již zodpověděli přes
25 tisíc dotazů.

Jsme tu, abychom
vám poradili. O Guru

 Proč právě O2 Guru?
Jak ukázal aktuální průzkum společnosti Datank, pouze
pětina českých uživatelů využívá všech možností, které
jim přístroje a aplikace nabízejí. Přitom téměř 40 % dotázaných uvedlo, že již nyní používají chytré telefony, ale
nejčastěji jen k telefonování či posílání SMS zpráv. Objem
prodeje chytrých telefonů raketově roste a O2 očekává, že
v roce 2012 bude v České republice tvořit jejich podíl až
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 Jak se sejít s O2 Guru?
Zájemci o radu si mohou termín schůzky s O2 Guru
v nejbližší prodejně předem rezervovat přes internet
na webové stránce na www.o2.cz/guru. Rezervace však
nejsou povinné, jednoduše stačí navštívit nejbližší prodejnu s O2 Guru a domluvit se přímo na místě. Poznáte
je snadno podle modrých triček s logem „Poradím vám
O2 Guru“.
O2 Guru jsou již od začátku dubna k dispozici na
třiačtyřiceti O2 prodejnách v celé České republice. Na
začátku května přibude dalších osmdesát O2 Guru ve
všech značkových a ve vybraných franšízových O2 prodejnách. Celkem jich tedy bude k dispozici 123.
„Všichni O2 Guru prošli náročným výběrovým řízením
a důkladným školením. Dosavadní pozitivní reakce zákazníků z pilotního projektu nás ujistily, že s touto službou přicházíme v pravý čas,“ vysvětlil Jan Karas, ředitel pro reálové
prodejní kanály společnosti Telefónica Czech Republic.
Jaroslav Hrstka
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