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oLze se poučit z problematických ICT projektů?

Nejfrekventovanějšími tématy posledních prázdninových týdnů byl pro-
blematický Centrální registr vozidel a aukce volných kmitočtů. Do výčtu 
samozřejmě nezařazuji Letní olympijské hry, které se opravdu vydařily.

Kauza Registr zasadila další ránu českému ICT průmyslu a řadí se do 
fronty problematických projektů, jako je výplata sociálních dávek, Opencard, 
IZIP, Bezdrátová Praha (neboli Internet pro Pražany přes WiFi). Média roze-
bírala nefunkčnost Centrálního registru vozidel ze všech stran a celkový 
mediální dojem odpovědnosti směroval na dodavatele uvedeného systému. 
V dalších kauzách je to obdobné.

Samozřejmě se můžeme podivovat nad postupem Ministerstva dopravy 
při procesu určení dodavatele bez výběrového řízení, ale „zakopaný pes“ je 
pravděpodobně někde jinde. Lze konstatovat, že na počátku všech těchto 
projektů je téměř vždy dobrá myšlenka a přínos. Ve státní správě se pak věci 
nějak rozběhnou, schválí, zajistí fi nancování, provede či neprovede výbě-
rové řízení atd. Vlastní realizace pak může vykazovat klasické problémy, 
které doprovázejí projekty v oblasti IT a nejsou ničím ojedinělým. Později 
se však začnou dít věci, které se v soukromém sektoru většinou nevy-
skytují. Začnou se mediálně napadat různá rozhodnutí ohledně daného 
projektu. Začnou se objevovat kritické chyby většinou v procesní oblasti 
a občas i ve vlastním IT systému. Nestihnou se řádné testovací procedury, 
protože zákonné termíny jsou již na spadnutí. Nový projekt je vystaven 
významné kritice. Potom se objeví zákulisní zapojení některých politiků či vysokých úředníků do projektu. Začnou 
fungovat vyšetřovací komise a kontroly. Po čase se rozhodne o zastavení či zrušení problematického projektu.                                                                                        

Nakonec tím utrpí stejně jen občan – daňový poplatník, protože se utratilo mnoho veřejných fi nancí a vlastní nová 
služba, občanovi prospěšná, neexistuje. Je to podivné. Pokud by stát měl realizovat například elektronické bankovnictví, 
které by pak všechny banky používaly, tak dodnes chodíme s papírovými příkazy do bank. 

Jak tomu obvykle bývá, všechno zlé je pro něco dobré. Poučit se z dané kauzy musejí jak někteří dodavatelé, kteří 
neodvedli či neodvádějí dostatečně kvalitní práci, tak i – a to zejména – zadavatelé ICT zakázek na straně veřejné správy. 
ICT Unie v tomto směru chystá další aktivity, zaměřené mimo jiné přímo na vládu ČR. Ta by se měla touto oblastí, 
např. prostřednictvím Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), začít opravdu koncepčně 
zabývat. Čím dříve, tím lépe. 

Uvedená situace je pro ICT průmysl zároveň vhodnou příležitostí k prosazení logických procesů a standardů v budo-
vání informačních systémů ve státní správě. Této kritické kauzy je třeba využít ku prospěchu ICT v ČR.

Svatoslav Novák
vydavatel časopisu Telekomunikace
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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.

ICT Unie
SDRUŽENÍ PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE

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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y   ČTÚ rozhodl o snížení velkoobchodní ceny za ukončení 

volání v mobilních sítích
Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla dne 
3. července 2012 o nové maximální výši regulované vel-
koobchodní ceny pro mobilní operátory Telefónica, 
T-Mobile a Vodafone. Rozhodnutí snižuje od 15. července 
velkoobchodní cenu za terminaci (ukončení) volání 
v mobilních sítích z 1,08 Kč/min. na 0,55 Kč/min. u nově 
uzavíraných smluv. U již existujících smluv musí být nová 
cena použita nejpozději od 15. září 2012.

ČTÚ v konečné fázi přípravy rozhodnutí zohlednil 
názor Evropské komise a rozhodl se uspíšit účinnost nově 
stanovené ceny. Současně urychlí dokončení modelu 
LRIC tak, aby nová cena na jeho základě mohla být v sou-
ladu s požadavkem Doporučení o regulaci sazeb za ukon-
čení volání v pevných a mobilních sítích v EU stanovena 
od počátku roku 2013.

Přesná znění rozhodnutí pro jednotlivé mobilní operá-
tory budou k dispozici na webových stránkách ČTÚ.

Velkoobchodní cena za terminaci (ukončení) volání 
v sítích operátorů vyjadřuje náklady na volání, jež si ope-
rátoři účtují mezi sebou. Představuje jeden ze vstupů, 
který se může následně promítnout i do maloobchodních 
cen. ČTÚ snížil maximální úroveň této velkoobchodní 
ceny za období 2005–2011 o 65,3 %.

Nákladový model LRIC (Long Run Incremental Costs) 
umožňuje stanovení regulované velkoobchodní ceny 
zohledněním pouze nezbytných dlouhodobých přírůstko-
vých nákladů efektivního operátora. Model je pro každou 
zemi EU zpracováván zvlášť, protože modelovaná síť musí 
respektovat její geografi cké a demografi cké podmínky.

  Telefónica nasazuje technologii IPv6 v xDSL síti
Všichni uživatelé pevných internetových služeb od O2 
mohou nově využívat jak adresování protokolem IPv6, 
tak i zaběhnutého adresování pomocí protokolu IPv4 
(tzv. dual stack). Všem novým zákazníkům je IPv6 adresa 
přidělena zcela automaticky při zřízení služby. Stávající 
zákazníci mohou o IPv6 požádat společně se službou 
„pevná IP adresa“ za zvýhodněnou cenu 1 Kč měsíčně. 
Spuštění IPv6 protokolu zajistí dostatečný počet IP adres. 
V praxi to znamená, že bude možné v budoucnu napří-
klad připojit větší počet zařízení v domácnosti k internetu 
s vlastní veřejnou IP adresou, což může být výhodou pro 
nově zaváděné doplňkové telekomunikační služby.

Společnost O2 na zpřístupnění služeb přes interne-
tový protokol verze 6 (IPv6) pracuje již od roku 2010. 
„Jako jeden z prvních operátorů v České republice spouštíme 
IPv6 v plném provozu. Až dojde k širšímu nasazení IPv6 
ze strany provozovatelů internetových služeb, naši zákazníci 
na to budou připraveni.“ vysvětluje Aleš Veselý, marketin-
gový ředitel segmentu domácností společnosti Telefónica 
Czech Republic. Zatím však provozovatelé web serverů 
zajišťují, aby jejich služby byly dosažitelné jak prostřed-
nictvím IPv4, tak i prostřednictvím IPv6 adresy.

Na technickém webu O2techzona.cz jsou pro zákaz-
níky připravené srozumitelné návody, které ukazují, jak 
nastavit koncové zařízení pro využívání IPv6. O2 Guru 

jsou připraveni zájemcům pomoci také prostřednictvím 
Facebooku, Twitteru, e-mailu i přímo na prodejnách.

Koncová zařizení VDSL pro domácnosti Comtrend 
VR-3026e a Huawei EchoLife HG622u podporují proto-
kol IPv6 po aktualizaci fi rmwaru. ADSL modem ZyXEL 
Prestige 660HN-T3A (ADSL) bude mít aktualizovaný 
fi rmware s podporou IPv6 dostupný ve 4. čtvrtletí letoš-
ního roku. Koncová zařízení internetových a datových 
služeb pro fi remní zákazníky podporují IPv6 již od loň-
ského roku.

Kvůli rychlému úbytku adres IPv4 nasazuje Telefónica 
pro nové zákazníky služby Internet na doma vedle IPv6 
také NAT, tedy překlad síťových adres (Network Address 
Translation). „Běžní uživatelé změnu nijak nezaregistrují. 
Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu potřebuje vlastní 
adresu IPv4, může si ji při zřízení služby, nebo kdykoliv poz-
ději na prodejně O2 nebo na telefonickém centru objednat. 
Samozřejmě může využít také adresy IPv6,“ dodává Aleš 
Veselý.

S bouřlivým rozvojem internetu rychle ubývá adres 
systému IPv4, které jsou k jeho fungování nezbytné. Aby 
mohl internet po celém světě nadále růst, byl vytvořen 
systém IPv6. Zatímco stávající systém nabízí teoreticky 232 
adres (zhruba čtyři miliardy adres), nový jich nabídne 2128.

  Televízia Magio už aj na počítači, tablete alebo mobile
Slovak Telekom posúva sledovanie digitálnej televízie 
Magio ešte ďalej – po novom ju bude možné pozerať 
nielen na televízore v obývačke, ale aj na ďalších zariade-
niach v domácnosti. Vďaka technológii Multiscreen môžu 
zákazníci Magio TV sledovať vybrané slovenské a české 
kanály na zariadeniach ako je desktopový počítač, note-
book, tablet alebo mobil prostredníctvom fi xného resp. 
mobilného internetového pripojenia.

Služba je spustená od 2. 7. v pilotnej prevádzke s mož-
nosťou sledovať živé vysielanie desiatich TV kanálov 
v podobe Jednotky, Dvojky, TA3, TV Markíza, TV Doma, 
JOJ, JOJ Plus, Film Europe, Viasat Nature a TV Óčko. 
Kvalita jednotlivých streamov je závislá od rýchlosti 
internetového pripojenia a pohybuje sa od 256 kb/s pre 
mobilný internet až po 2,6 Mb/s pre fi xný internet. Po 
vyladení služby postupne pribudnú rôzne interaktívne 
funkcie, na ktoré sú zákazníci Magio TV zvyknutí.

Pre využívanie služby je potrebné si aktivovať balí-
ček Magio TV Go, priamo v službe Magio TV (Menu > 
Extra > Viac TV programov), telefonicky na 0800 123 456 
alebo na predajnom mieste. Po aktivácii je možné sledo-
vať vybrané TV kanály cez fi xný alebo mobilný internet, 
resp. WiFi, pričom služba funguje na mobilných telefó-
noch, tabletoch alebo počítačoch. Vysielanie je možné 
sledovať aj paralelne na všetkých registrovaných zariade-
niach (k jednej službe Magio TV je možné naraz pridať 
max. 3 zariadenia). Pre prihlásenie ďalšieho zariadenia je 
potrebné jedno odhlásiť.

Zákazník sa prihlasuje svojím účtom cez eSprievodcu 
na www.magio.tv. Pre sledovanie televízie môže využiť 
prístup z fi xného internetu cez portál www.esprievodca.
magio.tv alebo z mobilného internetu na m.magio.tv. Pre 

prístup z iPhone, iPad je dostupná natívna aplikácia v App 
Store, nechýba ani aplikácia pre operačný systém Android 
v Google Play (Android Market). Funkčnosť služby na 
zariadeniach s iným operačným systémom ako je Android 
alebo iOS nie je garantovaná.

  T-Mobile spustila v Praze rychlostní test LTE
Společnost T-Mobile zahájila začátkem července v Praze 
rychlostní test sítě LTE. Technologie od společnosti 
Samsung umožňuje stahování dat rychlostí až 150 Mb/s.
Hlavním cílem je otestovat chování LTE v reálných pod-
mínkách, aby byl operátor dobře připraven na samotnou 
výstavbu sítě poté, až dojde k aukci volných kmitočtů. 
Ještě před ní navíc T-Mobile pokryje LTE sítí jedno město 
v ČR.

„Tento test rychlosti je velmi důležitý nejen pro T-Mobile 
Czech Republic, ale i pro celou skupinu Deutsche Telekom. 
V jeho rámci totiž vyzkoušíme výhody novinky ‘Smart LTE’ 
z dílny Samsungu,“ uvedl Frank Meywerk, technologický 
ředitel společnosti T-Mobile, a dodal „Už nyní poskytu-
jeme našim zákazníkům nejrychlejší mobilní síť. Rychlostní 
zkouška LTE sítě tak velmi dobře zapadá do naší strategie 
a je pro nás důležitým odrazovým můstkem pro budování 
sítě další generace.“

„Ve společnost T-Mobile Czech Republic jsme našli ide-
álního partnera, který se, stejně jako Samsung, intenzivně 
věnuje zajištění inovativních LTE služeb a řešení pro své 
zákazníky,“ říká Youngky Kim, výkonný viceprezident 
a generální ředitel divize telekomunikačních systémů spo-
lečnosti Samsung Electronics. „Jeden ze čtyř uživatelů LTE 
na vyspělých světových trzích používá LTE sítě z dílny spo-
lečnosti Samsung. Díky tomuto testu přináší nyní Samsung 
výsledky svého třicetiletého působení v telekomunikačním 
průmyslu i na evropský trh.“

 

LTE síť v pražské čtvrti Kamýk bude sestávat z 12 
vysílacích stanovišť využívajících rádiový kanál o šířce 
20 MHz v rámci frekvence 2,6 GHz. Maximální teore-
tická rychlost stahování může činit až 150 Mb/s, odesílání 
pak až 50 Mb/s. Oproti běžné LTE infrastruktuře bude síť 

rozšířena o technologii Smart LTE vyvinutou společností 
Samsung, která je díky použití pokročilé technologie při-
dělování zdrojů schopná navýšit kapacitu každé buňky až 
o 30 % a zároveň omezit negativní vlivy interferencí mezi 
sousedními buňkami. Zkušební provoz proběhne od čer-
vence do září letošního roku. 

Navíc do konce roku plánuje T-Mobile vybudovat 
v jednom z měst v České republice kompletní LTE síť. 
„Ještě před uvedením LTE sítě do komerčního provozu 
bychom chtěli dát možnost tuto technologii otestovat i široké 
veřejnosti. K tomu jsme zvolili Mladou Boleslav, kde máme 
jednoho z našich největších zákazníků, a registrujeme zde 
značnou poptávku po vysokorychlostních datových služ-
bách,“ vysvětluje Meywerk. Společnost T-Mobile je při-
praven zahájit budování LTE sítě v roce 2013, pokud 
operátor získá v rámci aukce vhodné spektrum. Podle 
nezávislých testů má T-Mobile nejrychlejší mobilní pří-
stup k internetu. Jako jediný operátor nabízí připojení 
s rychlostí až 21 Mb/s v celé síti. V dubnu letošního roku 
navíc ve vybraných městech zahájil spouštění technologie 
HSPA+ 42 umožňující stahování dat rychlostí až 42 Mb/s.

  Flexibilní ceny pro velkoobchodní FTTH
Evropská komisařka Neelie Kroesová prezentovala 
nedávno svou vizi regulace v oblasti telekomunikačních 
služeb na příštích deset let. Nejdůležitějším bodem, který 
byl předmětem dvou konzultací Evropské Komise (EK) 
loni na podzim, byla regulace velkoobchodního přístupu. 
Aby bylo možné dosáhnout jeden z cílu cílů Digitální 
agendy, tj. do roku 2020 přinejmenším polovina domác-
ností v EU s širokopásmovou přípojku 100 Mb/s nebo 
rychlejší, zabývala se EK otázkami jak může regulační 
prostředí podporovat a stimulovat investice do sítí příští 
generace. Nejdůležitějším závěrem je podle Kroesové to, 
že aby mohli poskytovatelé plánovat efektivní investice, 
potřebují stabilní a jasnou regulační politiku.

Regulace klade důraz na nediskriminační postup, kde 
budou mít všichni zúčastnění stejný přístup k sítím, ať 
už stávajícím nebo novým. Kroesová doporučuje, aby 
národní regulační úřady zajistily rovné podmínky pří-
stupu pro všechny prvky přístupu. To zahrnuje ukazatele 
výkonnosti (KPI) v oblastech jako objednávání, poskyto-
vání, opravy poruch či kvalita služby, což bude zajišťovat 
smluvní ujednání o úrovni garantované služby (SLA) 
a také test snížení ziskového rozpětí, aby poskytovatel vel-
koobchodního přístupu prokázal, že jeho maloobchodní 
produkty konkurují na základě stejných podmínek.

Druhé doporučení je zaměřeno na harmonizaci cen 
velkoobchodního přístupu pro celou EU. Kroesová opus-
tila myšlenku na snížení cen velkoobchodního přístupu 
ke stávajícím metalických sítím s cílem podpořit investice 
do sítí nové generace. Nyní klade důraz na harmonizaci 
metodiky nákladů pro stanovování regulovaných cen, 
průměrná cena účastnického vedení podle ní vychází na 
9 EUR měsíčně.

Pokud jde o velkoobchodní přístup do nových 
optických sítí, tradiční operátoři zdá se lobují úspěšně. 
Kroesová navrhla, aby ceny v některých případech 
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a je optimalizováno pro práci se směrovačem EA6500. 
Tato kombinace je tak ideální pro kontinuální přenos HD 
nebo 3D HD videa. Zařízení využívá pásmo 5 GHz, ve 
kterém dochází k minimu rušení a signál je stabilnější, a je 
vybaveno čtyřmi porty RJ45 o rychlosti 1 Gb/s.

Stejně jako všechny ostatní směrovače řady Linksys 
Smart WiFi Router přichází i EA6500 s podporou nové 
platformy Cisco Connect Cloud, která umožňuje přístup 
k připojeným zařízením odkudkoliv. Uživatelům jsou 
k dispozici nové mobilní aplikace (iOS, Android) pro 
ovládání domácí sítě a připojených zařízení a další budou 
přibývat. EA6500 také nabízí funkci SimpleTap pro jedno-
duché připojení kompatibilních zařízení

  Sony Xperia go – stylovost a odolnost
Společnost Sony představila nový chytrý mobilní komu-
nikátor, který v sobě spojuje stylový vzhled řady Xperia 
s vysokou odolností vůči vodě a prachu. To ostatně potvr-
zuje certifi kát IP67, takže komunikátor by měl bez pro-
blémů vydržet tekoucí vodu i přímé ponoření, stejně jako 
velmi prašné prostředí. Navíc má zvýšenou odolnost díky 
mineralizovanému sklu, takže by bez problémů měl vydr-
žet i pád na dlažbu.

Model Xperia go má rozměry 111 × 60,3 × 9,8 mm, 
hmotnost 110 g a je vybaven dvoujárdovým procesorem 
NovaTh or U8500 s taktem 1,0 GHz, 512MB RAM, gra-
fi ckým procesorem ARM Mali 400, 3,5palcovým TFT 
displejem s rozlišením 320 × 480 pixelů, zadním 5mega-
pixelový fotoaparátem s automatickým ostřením a LED 
bleskem a operačním systémem Android 2.3 Gingerbread 
(aktualizace na Android 4.0 Ice Cream Sandwich později). 
Z dalšího vybavení zmiňme přední VGA fotoaparát, ste-
reo FM rádio s RDS, Java MIDP emulator, A-GPS, geota-
gging, detekce obličeje, digitální kompas, akcelerometr či 
senzor přiblížení.

 
Možnosti připojení zahrnují automatické pře-

pínání mezi dostupnými mobilními sítěmi GSM/
EDGE (850/900/1800/1900 MHz) a UMTS/HSPA 
(850/900/1900/2100 MHz), datové rychlosti HSPA mohou 
být až 14,4 Mb/s směrem k uživateli a 5,76 Mb/s smě-
rem od uživatele. Mimoto se lze připojit prostřednictvím 
WiFi (802.11b/g/n) v pásmu 2,4, Bluetooth 3.0 s A2DP, 
přes microUSB 2.0 nebo 3,5mm jack. Multimediální 

a další obsah lze ukládat na 8GB interní paměť, kterou 
lze rozšířit kartou microSD až o 32 GB. Napájení zajišťuje 
Li-Ion baterie s kapacitou 1350 mAh, která umožňuje až 
6,5 h volání v síti 2G a 5,5 h v sítí 3G, přehrávání hudby 
45 h a přehrávání videa 6 h. V pohotovostním režimu pak 
520 h resp. 460 h. Telefon bude v prodeji během 3. čtvrtletí 
2012, a to v černém, bílém nebo žlutém provedení. Cena 
by se měla pohybovat okolo 7 600 Kč.

  Akční kamera pro adrenalinové sporty
Společnost JVC představila novou akční kameru GC-XA1 
ADIXXON, která se vyznačuje vysokou kvalitou, optimál-
ními rozměry a zejména značnou odolností, takže je maxi-
málně vhodná pro akční záznam různých adrenalinových 
sportů. Kamera o rozměrech 74 × 53 × 35 mm a hmotnosti 

126 g umožňuje zaznamenávat video v rozlišení 1080p tj. 
1920 × 1080 pixelů při 30 snímcích za sekundu nebo 720p 
tj. 1280 × 720 pixelů při 60 snímcích za sekundu ve for-
mátu MPEG-4 AVC/H.264. Kamera je odolná vůči vodě 
až do hloubky 5 m, přežije pád z výšky 2 m a rovněž je 
odolná vůči prachu a mrazu. Hodí se tedy pro všechny 
sporty, ať už na zemi, ve vzduchu nebo ve vodě.

Akční funkce kamery zajišťuje 5megapixelový sen-
zor CMOS, zaostřovací čočky 170°, 5násobný digitální 
zoom, boční 1,5palcový LCD displej či stabilizace obrazu. 
Z dalších funkcí pak automatické i manuální vyvážení 
bílé, automatická expozice, funkce samospouště a časové 
sběrné nahrávání.

Možnosti připojení GC-XA1 zahrnují USB a HDMI 
a pro zvýšení fl exibility také WiFi, takže ji lze propojit 
s chytrým telefonem a vzdáleně monitorovat nebo řídit 
obraz prostřednictvím iOS a Android Apps a také pře-
nášet data do PC bez kabelů. Uživatelé mohou odesílat 
obrázky přímo do sociálních sítí prostřednictvím PC 
nebo mohou použít živé záběry přímo z kamery prostřed-
nictvím funkce USTREAM.

Akční kamera JVC GC-XA1 ADIXXION bude k dis-
pozici během třetího čtvrtletí za 349,95 USD a součástí 
je např. úchyt na brýle, dva chrániče objektivu, ochranný 
povlak na LCD displej, USB kabel, dobíjecí baterie a také 
soft ware Wi-Video. Kromě toho volitelné příslušenství 
zahrnuje stabilizátor, úchyt na řídítka, napájecí adaptér 
a plovoucí popruh když kamera plave ve vodě.
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ynebyly založeny na nákladech, za předpokladu že velko-

obchodní přístup zůstane nediskriminační. Nový směr 
politiky bude nastíněn v rámci formálních doporučení, 
která mají být předložena do konce letošního roku. Ty 
by pak měly platit do roku 2020, což by operátorům 
mělo zaručit dostatečné právní jistoty pro plánování 
investic do svých sítí.

  Profesionální LCD monitor ASUS PA248Q ProArt
Společnost ASUS představila LCD monitor PA248Q 
ProArt s věrným barevným podáním a kvalitním zob-
razením. ASUS PA248Q je vhodným řešením pro profe-
sionální využití v grafi ckém průmyslu či designu. Je již 
z výroby kalibrován tak, aby zobrazoval věrné barvy ihned 
po vybalení z krabice. Využívá IPS panel s LED podsví-
cením, poměrem stran 16:10 a rozlišením 1920 × 1200 
bodů. Monitor pokrývá 100 % sRGB barevného prostoru 
a nabízí široké pozorovací úhly.

Doba odezvy pouhých 6 ms zajišťuje velmi plynulé 
zobrazení, takže sledování fi lmů i hraní her se obejde bez 
rušivého trhání či zpožďování obrazu. Model PA248Q má 
ergonomické provedení, takže ho lze bez problémů naklá-
nět, překlápět, otáčet a měnit jeho výšku. Za svůj design 
byl monitor oceněn prestižní reddot a IDEA (International 
Design Excellence Awards).

PA248Q je prvním monitorem, který je vybaven 
čtyřmi porty USB 3.0. Uživatelé mohou snadno připojit 
svá externí zařízení a využívat datové přenosy, které jsou 
v porovnání s předchozím standardem USB 2.0 až 10krát 
rychlejší. Ve výbavě modelu PA248Q nechybí ani řada 
dalších konektorů a rozhraní, včetně DisplayPort, HDMI, 
DVI a D-sub. Monitor PA248Q lze rovněž využít v konfi -
guracích se dvěma nebo třemi monitory současně.

Monitor PA248Q je vybaven speciální funkcí QuickFit 
Virtual Scale, která pochází z dílny společnosti ASUS. 
Umožňuje zobrazit náhled fotografi e či dokumentu 
v jejich reálné velikosti. QuickFit Virtual Scale podporuje 
formát A4, letter a rozměry 8" × 10", 5" × 7", 4" × 6", 3" × 5" 
a 2" × 2". Nechybí možnost zarovnání nebo pomocná 

měřítka v centimetrech či palcích. Funkci QuickFit lze 
snadno aktivovat speciálním tlačítkem. 

O optimalizovanou věrnost barev i zobrazení se stará 
technologie ASUS Splendid Video Intelligence, která zpra-
covává obrazová data pomocí A/D převodníku. K vylep-
šení obrazu dochází úpravou ostrosti, barev a kontrastu. 
Nabízí rovněž šest přednastavených režimů (krajina, kino, 
standard, sRGB a dva uživatelské), které slouží k rychlé 
optimalizaci barevného podání podle aktuální situace.

K ovládání monitoru PA248Q, funkce QuickFit 
a k pohybu v OSD nabídkách slouží pětisměrné tlačítko, 
které připomíná joystick. Dvě speciální tlačítka slouží 
k rychlému přístupu k 10 nejčastěji využívaným funkcím 
OSD nabídky. Zásluhou funkcí Picture-in-Picture (PIP) 
a Picture-by-Picture (PBP) mohou uživatelé na jediném 
monitoru sledovat obrazy z různých zdrojů současně 
a mohou mezi nimi snadno přepínat, a to včetně zvuku.

Doporučená cena monitoru ASUS PA248Q ProArt je 
9 990 Kč s DPH.

  Cisco Linksys Smart WiFi Router
Společnost Cisco představila EA6500, svůj první směro-
vač řady Linksys Smart WiFi Router s podporou nové 
generace rádiových přenosů WiFi dle standardu 802.11ac 
(s plnou zpětnou kompatibilitou). Nejnovější specifi kace 
802.11ac přináší až trojnásobnou přenosovou rychlost 
ve srovnání se starším standardem 802.11n (a více než 
25násobek v porovnání s 802.11g), což znamená pro-
pustnost až 1,3 Gb/s. Linksys Smart WiFi Router EA6500 
podporuje nově představenou platformu Cisco Connect 
Cloud, která plně využívá výhod rychlosti nového 
standardu 802.11ac. Současně byl představen Linksys 
Universal Media Connector, který umožňuje připojit stá-
vající zařízení (Smart-TV, herní konzole atd.) k síti WiFi 
dle standardu 802.11ac. Zavádění podpory nového stan-
dardu u spotřební elektroniky a mobilních zařízení se 
očekává koncem roku 2012.

Linksys Smart WiFi Router EA6500 je zpětně kompa-
tibilní se staršími standardy 802.11a/b/g/n, takže domácí 
uživatelé mohou již dnes bez rizika modernizovat své 
domácí sítě a být připraveni na nástup standardu 802.11ac. 
Zařízení využívá sadu šesti integrovaných všesměrových 
antén, které na rozdíl od starších řešení, pokrývají homo-
genně celý prostor a výrazně zlepšují kvalitu signálu.

Linksys Universal Media Connector pracuje jako síťový 
most mezi sítí WiFi podle standardu 802.11ac a gigabito-
vou LAN. Umožňuje tak připojit stávající domácí elektro-
niku do domácí sítě rádiově a nejvyšší možnou rychlostí 
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  Úvod
Po celém světě se v posledních letech přecházelo z ana-
logového televizního vysílání na digitální, což umožnilo 
uvolnění části kmitočtového spektra ve velmi hodnot-
ném kmitočtovém pásmu pro elektronické komunikace. 
Z tohoto důvodu dochází po světě k prodeji licencí 
k těmto kmitočtům. V České republice (ČR) dojde k pro-
deji licencí v tomto roce a to formou aukce.

  Správa kmitočtového spektra
Správa rádiového spektra je proces regulace, který se týká 
využívání rádiových kmitočtů. Regulace je využita za úče-
lem efektivního využívání spektra a pro získání společen-
ského přínosu. Pod pojmem rádiové spektrum se rozumí 
elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 300 GHz 
šířené prostorem bez zvláštního vedení.

V důsledku technických inovací mobilních služeb 
a rychlému rozvoji rádiového připojení k síti internet 
došlo k výraznému zvýšení poptávky po využití rádiového 
spektra. V důsledku těchto nových požadavku na rádiové 
spektrum došlo ke změně k přístupu v jeho správě. V sou-
časné době se ve světě ustupuje od přidělování spektra 
prostřednictvím správních licencí a přechází se na model 
aukce spektra. Díky tomu došlo k urychlení technických 
inovací a zlepšení využití rádiového spektra.

Kmitočtové spektrum, stejně jako voda, ropa, plyn 
a minerály, muže být také považováno za národní bohat-
ství a je ve výhradním vlastnictví státu. Protože je rádi-
ové spektrum pouze jednou využitelné, znamená to, že 
se s ním musí nakládat velmi efektivně a maximalizovat 
jeho přínos. Efektivní správa spektra vyžaduje regulaci na 
národní, regionální (např. EU) a globální úrovni. V ČR je 
správcem spektra Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Na 
základě členství ČR v Evropské unii (EU), ČTÚ dále pod-
léhá orgánu EU – Evropskému shromáždění pro správu 
pošt a telekomunikací (Conference Européenne des 
Administrations des Postes et des Télécommunications, 
CEPT). Nejvyšším článkem řetězce je Mezinárodní tele-
komunikační unie (International Telecommunication 
Union, ITU), spadající mezi specializované agentury 
Organizace spojených národu (OSN).
Cíle správy spektra zahrnují:
–  optimalizaci využití spektra,
–  vyvarovat se a případně řešit rušení,
–  stimulovat zavádění modernějších technologií,
–  koordinaci rádiové komunikace mezi sousedními 

zeměmi,
–  přidělování frekvencí pro rozhlasové a televizní vysílání,

–  pronájem spektra,
–  udělování licencí pro nové zařízení,
–  vybírání poplatku za využívání kmitočtu.
Velká a rostoucí část světové produkce závisí na využí-
vání kmitočtového spektra. Frekvence jsou používány 
jak komerčně, např. pro mobilní komunikace, tak i ve 
veřejném sektoru, např. ozbrojené složky, letectví nebo 
záchranné služby. S rostoucí poptávkou po spektru je 
nutné, aby spektrum bylo spravováno a aby se tak zabrá-
nilo nežádoucímu rušení. Toto rušení by mohlo způso-
bit např. problémy při komunikaci na dané frekvenci. 
Hlavním účelem správy spektra je maximalizovat užitek 
společnosti z využití rádiového spektra tak, aby spektrum 
mohlo využívat co největší množství lidí, aniž by dochá-
zelo k rušení. K naplnění této úlohy poskytuje správa 
spektra každému uživateli právo komunikovat na určité 
frekvenci v určité oblasti obvykle formou licence. Orgán 
starající se o správu kmitočtového spektra, přidělováním 
licencí zajišťuje bezproblémové využívání kmitočtu.
Správa radiového spektra zahrnuje:
–  sestavování Plánu přidělení kmitočtových pásem a jeho 

změn,
–  sestavování využití radiového spektra,
–  udělování individuálních oprávnění k využívání rádi-

ových kmitočtu,
–  udělování přídělu rádiových kmitočtu,
–  přidělování volacích značek a identifi kačních čísel 

a kódu,
–  kontrolu využívání rádiového spektra.

  Legislativní část
Digitální dividenda
Jedním z významných úkolů ČTÚ je správa rádiového 
spektra. Správa musí být prováděna tak, aby bylo zajištěno 
efektivní využití rádiového spektra, a aby využívání spek-
tra bylo prospěšné pro fungování a rozvoj celé společnosti. 
Digitalizace zemského televizního vysílání umožnila 
dosáhnout nejen významného rozšíření nabídky tele-
vizních programu a zlepšení kvality televizního vysílání, 
ale i možnosti nástupu nových služeb v oblasti elektro-
nických komunikací díky digitální dividendě. To grafi cky 
znázorňuje obr. 1 [2].

Z pohledu elektronických komunikací bylo zásadní 
efektivnější využití především kmitočtového spektra 
v pásmu 470–862 MHz. Toto spektrum bylo dlouhou 
dobu používáno pouze pro analogové televizní vysílání. 
Díky přechodu na digitální televizní vysílání se uvolnila 
část tohoto spektra a to pásmo 790–862 MHZ, která je 

Možnosti využití 
uvolněného kmitočtového pásma v ČR 

Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře tele-
komunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v mobilních telekomunikacích v ČR. 
Strukturovaně popisuje správu kmitočtového spektra, kmitočty dnes využívané v telekomunikacích a hlavně kmitočty, které jsou 
připravený k využití v sítích nové generace, a proces spojený s udělením licencí k těmto kmitočtům. Dále jsou shrnuty možné 
technologie, které mohou být využity v kmitočtových pásmech týkající se nadcházející aukce kmitočtů. Na konci je připojen 
autorův názor k podmínkám aukce kmitočtů.
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v blízkosti kmitočtového spektra 900 MHz. Tato část je 
plánovaná právě pro budoucí využití mobilního vyso-
korychlostního přístupu k internetu s použitím nových 
technologií. Kmitočtové pásmo 900 MHz je již dnes 
využíváno pro mobilní sítě založené na systému GSM. 
Spektrum digitální dividendy je velmi výhodné, protože 
umožní mobilním operátorům pokrýt rozsáhlejší oblasti 
s nižšími náklady, než v případě použití kmitočtu vyšších 
než 2 GHz.

Obr. 1  Grafi cké zobrazení uvolněného spektra

Kmitočtové spektrum 470–862 MHz je tedy dnes 
využíváno pro digitální televizní vysílání. Převážná část 
vysílačů v ČR však vysílá nejvýše do kmitočtu 782 MHz. 
Pouze v multiplexu 4, který vlastní společnost Digital 
Broadcasting, se vysílá v pásmu nad 782 MHz (kanály 63 
a 64, přesně: 806–822 MHz). Tento multiplex je využíván 
hlavně pro testování. A právě pásmo 790–862,0 MHz bylo 
určeno jako pásmo, ve kterém se bude provozovat mobilní 
vysokorychlostní připojení k internetu.

DVB-T
Pásmo digitální 

dividendy
GSM 900

470 MHz 790 MHz 862 MHz 880 MHz

Obr. 2  Pásmo, ve kterém se nachází kmitočty digitální dividen-
dy a jeho okolí

Digitální dividenda, kterou využijeme pro vysokorych-
lostní mobilní přístup k internetu, má velikost 72 MHz 
(viz obr. 2). V obousměrných komunikačních sítích 
musíme počítat s přenosem informací sestupným smě-
rem (tj. směrem k účastníkovi) a vzestupným směrem 
(tj. směrem od účastníka) neboli downlink resp. uplink. 
To znamená, že se pásmo vlastně rozdělí na dvě polo-
viny a vznikne pásmo s duplexním přenosem o velikosti 
2 × 36 MHz. Musí se ještě počítat s ochranným pásmem 
mezi duplexními bloky, které bylo zvoleno podle doporu-
čení organizace CEPT – 6 MHz. Ve výsledku to znamená 
duplexní pásmo o velikosti 2 × 30 MHz.

Důvody prodeje dalších kmitočtů
Podle Plánu využití rádiového spektra jsou pro pozemní 
služby nově připraveny kmitočty z pásem 800 a 2600 MHz 
a části z pásma 1800 MHz. Pásmo 800 MHz je uvolněná 
část z pásma pro televizní vysílání. Pásmo 1800 MHz je 

již využíváno od poloviny 90. let, ale zbývá v něm ještě 
množství volných kmitočtových bloků. Toto pásmo je 
rezervováno pro použití systému GSM a i v nejbližší době 
bude určeno pro tento systém, ale operátoři budou moci 
spustit v tomto pásmu i jiné technologie. Kmitočtové 
bloky v tomto pásmu jsou rozděleny tak, aby na český trh 
mohl vstoupit nový mobilní operátor. Pásmo 2600 MHz je 
stejně jako pásmo 800 MHz určeno pro vysokorychlostní 
mobilní přístup k internetu. Podrobné rozdělení pásem 
pro prodej v aukci je podrobně popsáno v odst. Kmitočty 
využívané pro elektronické mobilní komunikace.

Aby mobilní operátoři mohli tato kmitočtová pásma 
využívat, rozhodl se ČTÚ podle §21 zákona 176/2005 
Sb. vypsat výběrové řízení za účelem udělení práv k vyu-
žívání rádiových kmitočtů veřejné sítě elektronických 
komunikací.

Tyto kmitočty jsou velmi důležité pro další technolo-
gický rozvoj služeb elektronických komunikací a zvýšení 
konkurence a z toho plynoucí prohloubení hospodářské 
soutěže na českém trhu.

Výběrové řízení bude realizováno formou aukce (viz 
odst. Aukce kmitočtů v ČR).

Při rozhodování o prodeji kmitočtů se přihlíželo k roz-
hodnutím několika evropských organizací a k materiálu 
ČTÚ „Strategie správy spektra (3S strategie) – podpora 
rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek 
využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra“. 
ČTÚ v této zprávě zkoumal stav trhu elektronických komu-
nikací. Cíle stanovené v tomto dokumentu jsou [4]:
–  vytvoření podmínek pro posílení soutěže a pro technologickou 

inovaci, které prostřednictvím nasazení nových technologií 

umožní další rozvoj širokopásmových služeb poskytovaných pro-

střednictvím rádiových sítí;

–  v souladu s požadavkem zákona na zajištění účelného využívání 

rádiových kmitočtů, naplněni požadavků evropské harmonizace 

v dotčených kmitočtových pásmech.

Aukce kmitočtů v zemích EU
V mnoha zemích po celém světě jsou již nyní v provozu 
sítě 4G, což samozřejmě vyžadovalo přidělení nových 
licencí za užívání kmitočty např.:

Francie
Ve Francii probíhala aukce kmitočtů v pásmu 2600 MHz 
v roce 2011. Kmitočty byly rozděleny pouze do párových 
bloků. Získali je mobilní operátoři Boygues, Free, Orange 
a SFR. Operátoři Free a Orange získali každý 2 × 20 MHz 
a zbylí dva Boygues a SFR každý 2 × 15 MHz. Celkově 
se tedy vydražilo 140 MHz. Celková suma získaná za 
prodej kmitočtu v pásmu 2600 MHz činila 1 mld. €. Na 
začátku roku 2012 proběhla aukce kmitočtů také v pásmu 
800 MHz. Celkově byly uděleny licence na 60 MHz. Každý 
z vítězných operátorů, Orange, SFR a Boygues, získal 
2 × 10 MHz. Dohromady bylo zaplaceno za toto pásmo 
2,64 mld. €. Ve Francii, na rozdíl od naší aukce, byly při-
praveny bloky pro nové operátory v pásmu 800 MHz. 
To vyvolalo vznik operátora Free (Iliad group), který na 
francouzském trhu způsobil malou revoluci svou cenovou 
politikou [5], [7], [10], [11], [12], [13].

čas

VKV/UKV spektrum

Digitální dividenda

Analogová TV

Digitální TV
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Německo
V Německu probíhala jedna z nejzajímavějších aukcí 
kmitočtů na světě, protože se naráz dražily kmitočty ze 
čtyř pásem. Celková cena se sice vyšplhala vysoko na 
4,38 mld. €, ale očekávání analytiků bylo výrazně vyšší. 
Společnost KPMG očekávala, že by se cena mohla dostat 
až na 8 mld. €. Kmitočty se dražily v pásmech 800, 1800, 
2100 a 2600 MHz. Celkově se dražily kmitočty o velikosti 
360 MHz. V pásmu 800 MHz se dražilo 60 MHz v páro-
vých blocích. Každý vítězný operátor získal 2 × 10 MHz; 
vítězi se stali Telefónica Czech Republic, Deutsche 
Telekom a Vodafone. Cena za pásmo 800 MHz byla 3,58 
mld. €. V pásmu 2600 MHz se dražilo celkově 190 MHz 
a výnosy činily 700 mil. € [7], [14], [15], [16], [17], [18].

Itálie
V Itálii probíhala aukce podobně, jako by měla proběh-
nout v ČR. Dražily se kmitočty v pásmech 800, 1800 
a 2600 MHz. V pásmu 800 MHz se operátoři ucházeli cel-
kově o 60 MHz v párových blocích a v pásmu 2600 MHz 
bylo 150 MHz. Celkový zisk z aukce kmitočtu činil 3,9 
mld. €, z toho pásmo 800 MHz bylo oceněno na 3 mld. 
€, pásmo 1800 MHz na 500 mil. € a pásmo 2600 MHz 
také na 500 mil. €. Pásmo 800 MHz si mezi sebe stejným 
dílem 2 × 10 MHz rozdělili tři operátoři Wind, Vodafone 
a Telecom Italia. Pásmo 1800 MHz taktéž stejným dílem 
2 × 5 MHz operátoři H3G, Vodafone a Telecom Italia. 
V párovém pásmu 2600 MHz získali operátoři Vodafone 
a Telecom Italia 2 × 15 MHz, operátor Wind 2 × 20 MHz 
a H3G 2 × 10 MHz. V nepárové části pásma 2600 MHz 
získal operátor H3G dalších 30 MHz z kmitočtového 
spektra  [7], [19], [20], [21].

Španělsko
Ve Španělsku proběhla aukce v roce 2011 a dražily se kmi-
točty z pásem 800, 900 a 2600 MHz. V pásmu 900 MHz 
se dražily pouhé dva párové kanály jeden o velikosti 
2 × 5 MHz a druhý 2 × 4,8 MHz. Celkově za 338 mil €. 
V pásmu 800 MHz se dražily kmitočty o celkové velikosti 
60 MHz. Kmitočty získali tři operátoři France Telecom, 
Vodafone a Telefónica. Každý získal 2 × 10 MHz a cel-
kově zaplatili za pásmo 800 MHz 1,3 mld. €. V pásmu 
2600 MHz se celkově soutěžilo o 200 MHz. Párové kmi-
točty v tomto pásmu získali operátoři France Telecom, 
Telefónica, Vodafone, JazzTelecom, ONO, R a Euskaltel. 
Celková suma za párovou část pásma 2600 MHz byla 400 
mil. € [7], [22], [23].

Švédsko
Ve Švédsku, jako v první zemi na světě, kde byl spuš-
těn komerční provoz sítí 4G, proběhla aukce kmitočtů 
v pásmu 2600 MHz již v roce 2008. Celkově se soutěžilo 
o 190 MHz a konečná cena byla 251 mil. €. Kmitočty 
v pásmu 800 MHz se dražily až v roce 2011 a rozdělilo 
se 60 MHz párových bloků mezi tři operátory HI3G 
Access, Net4Mobility a TeliaSonera stejným poměrem 
2 × 10 MHz. Za kmitočty z pásma 800 MHz se vybralo 
celkově 325 mil. € [7], [8] [9].

Porovnání cen za kmitočty mezi zeměmi EU
Ceny kmitočtů se mezi zeměmi lišily hlavně v důsledku 
rozdílné atraktivity konkrétního telekomunikačního 
trhu. Není proto s podivem, že nejvyšší částka se vybrala 
v Německu. Zajímavější je ale pohled na ceny, když je pře-
počítáme na € za MHz na obyvatele. Takto lze vidět reál-
nou cenu kmitočtů v dané zemi. Ceny v různých zemích 
EU, které jsou uvedeny v grafu na obr. 3 [6], jsou porov-
nány s vyvolávacími cenami v aukci v ČR; tyto ceny se 
však mohou ještě zvýšit po proběhnutí aukce. Na obr. 3 lze 
vidět, že vyvolávací ceny za kmitočty v pásmu 800 MHz 
jsou v ČR poměrně vysoké, když si uvědomíme, že oproti 
ostatním zemím jsme velmi malý trh. To by mohla být 
jedna z hlavních překážet pro vstup nového operátora na 
náš trh. Ceny v pásmu 2600 MHz, by u nás oproti vyvo-
lávacím cenám neměly příliš růst, protože kmitočtových 
bloků je v tomto pásmu dostatek.

Obr. 3  Příjmy z aukcí kmitočtu v zemích EU přepočtené na € za 
1 MHz na 1 obyvatele

Aukce kmitočtů v ČR
V ČR se tedy budou dražit kmitočty hned ve třech pás-
mech. V Evropě se většinou dražily kmitočty buďto ve 
dvou nebo dokonce pouze v jednom pásmu. To znamená, 
že se u nás bude trochu experimentovat. Není jisté, zda se 
prodají všechny kmitočty, což je důležité z hlediska využití 
spektra.

Typy aukcí
Při výběru formátu aukce je důležité, aby se vybral ten, 
který nejlépe vyhovuje situaci v dané zemi. U nás se 
ČTÚ rozmýšlel mezi tipy SMRA a CCA. Každý z nich má 
své výhody a nevýhody. ČTÚ se rozhodl použít formát 
SMRA, který je výrazně jednodušší, podle zájemců také 
transparentnější. Je tu ale jisté nebezpečí, že by se mohli 
současní operátoři předem domluvit a poté by každý při-
hazoval pouze na „své“ bloky a cena za blok by se při tom 
nemusela zvýšit. Naproti tomu při použití formátu CCA, 
by nikdo nevěděl, na co jiný zájemce přihazuje.

Simultánní vícekolová aukce (Simultaneos Multi Round Auction, SMRA)

Tento typ aukce je vhodné použít, když existuje velké 
množství spektra, které bude přiděleno společně na vět-

ším území a jsou-li v nabídce bloky z více částí spektra 
(800, 1800, 2600 MHz). V tomto druhu aukce jsou nabíd-
nuty všechny bloky současně v několika kolech výběro-
vého řízení. Zájemci se mohou ucházet o jakékoliv bloky 
ve všech kolech aukce. Důležitým prvkem této aukce je 
možnost stažení nejvyšší nabídky.

V jednotlivých kolech se zvyšuje cena a další kola 
aukce se konají, dokud nikdo z účastníků aukce nezvýší 
nabídku u žádného bloku. V tomto formátu aukce mají 
všichni účastníci dražby po každém kole přehled o všech 
nabídkách ostatních účastníků dražby. Díky tomu mohou 
jednotliví zájemci přesouvat své preference podle toho, 
jak ostatní účastníci přihazují na jednotlivé bloky spektra. 
Tato aukce byla použita v Německu, Itálii a Španělsku – 
kombinovaná aukce ve více pásmech (800, 900, 1800, 2100 
a 2600 MHz).

Kombinatorická časová aukce (Combinatory Clock Auction CCA)

Tato aukční metoda je používaná na prodej více předmětů 
(bloků) v rámci jednoho procesu. Umožňuje účastníkům 
aukce ucházet se pružně o různé kombinace spektra ve 
všech dražených pásmech. Průběh této formy aukce je ale 
dosti složitý. Další nevýhoda spočívá právě v kombinaci 
kmitočtových bloků, kdy může dojít k nevýhodné kom-
binaci a cena této kombinace se nevyšplhá příliš vysoko.

Tento formát byl využit při aukcích v Rakousku, Francii, 
Nizozemsku, ale vždy jen pro jedno pásmo. Plánuje se 
využít pro dražbu kmitočtů z digitální dividendy např. ve 
Velké Británii, Švýcarsku a Irsku.

Očekávaný dopad aukce na hospodářskou soutěž
Důležitým důsledkem aukce, by mělo podle ČTÚ být 
prohloubení hospodářské soutěže na trhu elektronických 
komunikací. Toto byl jeden z důvodů, proč byl vybrán 
způsob prodeje aukcí. Další z důvodů bylo optimální roz-
dělení volných kmitočtů. Aby se zvýšila atraktivita aukce 
pro všechny zájemce, budou se společně dražit kmitočty 
v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Společným prodejem 
více pásem se podle ČTÚ zvýší efektivita využití kmi-
točtů. To bude také motivovat zájemce o vstup na náš 
trh elektronických komunikací, kteří nemají na českém 
trhu žádná přidělená kmitočtová pásma. Podmínky aukce 
jsou nastaveny tak, aby umožnily vstup dalších subjektů 
na trh. Díky nabízenému množství rádiových kmitočtů 
bude možné pro nové subjekty vytvořit síť s obdobným 
množstvím rádiových kmitočtů, jako mají v ČR k dispo-
zici současní mobilní operátoři. Přidělení dostatečného 
počtu rádiových kmitočtů umožní dle ČTÚ rozšíření 
konkurenčních nabídek služeb elektronických komuni-
kací pro koncové uživatele a tím se i prohloubí hospo-
dářská soutěž. Jednou z hlavních podmínek dražby proto 
bude účelné využití rádiových kmitočtů a s ohledem na 
evropskou harmonizaci budou rádiové kmitočty nabíd-
nuty pouze zájemcům o celoplošné poskytování služeb.

Dále se očekává, že navržené podmínky aukce umožní 
vylepšit kvalitu nabídky mobilních služeb vysokorych-
lostního internetu na českém trhu. To umožní přispět 
k záměru „Státní politiky v elektronických komunika-

cích – Digitální Česko“, který vláda ČR schválila svým 
usnesením č. 50 dne 19. ledna 2011.

Cíle výběrového řízení
Cíle výběrového řízení ČTÚ stanovil takto [3]:
–  rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím 

rádiových vysokorychlostních sítí, zejména mobilního charakte-

ru,

–  vytvoření podmínek pro technologickou inovaci,

–  zajištěni‘ efektivního využití jednotlivých částí kmitočtového 

spektra podle potřeb provozovatelů veřejných komunikačních 

sítí,

–  podpora hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb s dopa-

dem na celý trh elektronických komunikací, což ve svém důsledku 

bude znamenat přínos pro koncové uživatele,

–  vytvoření podmínek pro případný vstup dalších subjektu na trh, 

protože v rámci nabízeného souboru kmitočtu bude možné zís-

kat rádiové kmitočty v rozsahu i množství obdobném, která mají 

v ČR k dispozici současní poskytovatelé mobilních služeb.

Rozvoj nových služeb a podpora technologické inovace

Rozvoj nových technologií je nejenom u nás velmi důle-
žitý. V rámci všech zemí EU probíhá implementace 
nových technologií do mobilních sítí. Žádá si to situ-
ace obyvatel k přístupu k vysokorychlostnímu internetu 
a podrobně se jím zabývá program „Digitálního pro-
gramu pro Evropu“. Jeho záměrem je „aby hospodářství 
spolehlivě rostlo a vytvářela se nová pracovní místa a aby 
občané měli přístup k informacím a službám podle svého 
výběru.“ Důležité je odstranit propast v oblasti rychlosti 
připojení mezi městy a venkovem.

Aby se odstranila ona „digitální propast“, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) ve svém dokumentu Digitální 
Česko stanovilo tyto cíle [1]:
–  zajistit do roku 2013 dostupnost služby vysokorychlostního pří-

stupu k internetu ve všech obydlených lokalitách ČR s minimální 

přenosovou rychlostí alespoň 2 Mb/s (sestupný směr) a ve měs-

tech alespoň 10 Mb/s,

–  zajistit do roku 2015 dostupnost služby přístupu k vysokorych-

lostnímu internetu ve venkovských sídlech přenosovou rychlostí, 

která bude alespoň na úrovni 50 % průměrné rychlosti dosaho-

vané ve městech. Přitom 30 % domácností a fi rem ve městech by 

mělo mít dostupnost k přípojkám s přenosovou rychlostí alespoň 

30 Mb/s.

Tyto cíle nemusejí být dosaženy rádiovým prostředkem, 
ale hlavně v méně obydlených oblastech bude rádiové při-
pojení hrát důležitou roli. V případě nasazení technologie 
LTE, ČTÚ předpokládá výši datového toku poskytované 
na jeden sektor buňky nejméně 60 Mb/s, což by stačilo na 
splnění obou požadavku programu Digitální Česko. Cíle 
„Digitálního programu pro Evropu“ jsou však ještě vyšší. 
Požaduje, aby do roku 2020 měli všichni Evropané přístup 
k internetu minimálně rychlostí 30 Mb/s a nejméně polo-
vina domácností minimálně 100 Mb/s.

Plánovaný průběh aukce
Dne 6. prosince 2011 byl přijat zákon 468/2011, kterým 
se mění zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komuni-
kacích. V platnost vešel dne 1. ledna 2012 a to pro ČTÚ 
znamenalo, že do konce března 2012 musel vypsat před-
běžné podmínky aukce, které ještě musí projít připomín-
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kovým řízením. Následovalo připomínkové řízení a defi -
nitivní podmínky aukce byly zveřejněny 12. července 
2012. Z prodeje kmitočtů se očekává zisk v řádu jednotek 
miliard korun (minimální cena 7,2 mld. Kč, další ceny viz 
odst. Pásmo 1800 MHz) a další pravidelné roční poplatky 
za používání kmitočtu v řádu stovek miliónu korun. 
Samotná aukce by měla proběhnout v polovině listopadu 
tohoto roku.

Po skončení aukce, budou mít vítězné subjekty určitou 
dobu na to, aby se daly do budování sítě. Lze předpoklá-
dat, že nejméně v prvních několika letech budou nabízeny 
pouze datové služby.

Důležitou podmínkou v aukci je povinnost vítězných 
operátorů vpustit do své sítě tzv. virtuální operátory 
a národní roaming (viz odst. Podmínky k udělení práva 
využívat rádiové kmitočty). Je to z důvodu malé konku-
rence na českém trhu, kde celý trh ovládají tři operátoři. 
V zemích EU, ale i v dalších zemích světa, jsou virtuální 
operátoři běžná praxe jak výrazně zlepšit hospodářskou 
soutěž na trhu s mobilními komunikacemi. Například 
v USA působí desítky virtuálních operátorů. U nás se 
můžeme setkat pouze s tzv. šedými operátory, kteří mají se 
skutečnými operátory smlouvy o přeprodeji jejich služeb 
v rámci větších společností. K těmto, často výhodnějším 
nabídkám, se ale nemůže dostat člověk mimo tu společ-
nost, s níž má operátor smlouvu.

Technologie možné k nasazení na nových kmitočtech
Kmitočty, které budou prodány v rámci výběrového řízení 
ČTÚ, mohou být využity pro technologii LTE a násle-
dovně pro LTE-Advanced. Pod zkratkou LTE se rozumí 
význam Long Term Evolution. Na tomto standardu pra-
cuje od roku 2004 organizace 3GPP, která je složena 
z několika institucí z celého světa. Organizace 3GPP popi-
suje technologii LTE ve svých specifi kacích, které nazývají 
Release. První Release, ve kterém byl zmíněn systém LTE 
je Release 8.

LTE představuje síť založenou pouze na IP protokolu, na 
rozdíl od předchozích standardů tedy nevyužívá přepojované 
okruhy. Čímž se zcela odlišuje od dosavadních technologií.

Jednou z velkých výhod LTE je možnost využití více 
kmitočtových pásem a s různými šířkami kanálů – od 
1,25 MHz do 20 MHz. Větší šířka kanálů dovoluje docí-
lit vyšších přenosových rychlostí. Při použití kanálu 
o šířce 20 MHz technologie defi nuje maximální teore-
tickou přenosovou rychlost 100 Mb/s pro sestupný směr 
a 50 Mb/s pro vzestupný směr. Dále specifi kace defi nuje 
odezvu v uživatelské rovině a nezatížené síti maximálně 
5 ms. To vše je optimalizováno pro rychlosti do 15 km/h. 
V případě rychlosti vyšší, tedy od 15 km/h do 120 km/h 
by měl být zaručen vysoký výkon. Funkčnost by měla být 
zaručena až do rychlosti 500 km/h, samozřejmě se znač-
ným poklesem přenosové rychlosti.

LTE-Advanced představuje určité technologické roz-
šíření původního systému LTE. Standardizací se zabývá 
také organizace 3GPP, která tento systém poprvé uvedla 
ve svém Release 9. V té době se z počátku jednalo pouze 
o studii, která byla později uvedena jako kandidátská tech-

nologie splňující požadavky IMT-Advanced. Do budoucna 
je zamýšleno využití LTE-Advanced jako náhrady doposud 
převažujícího systému GSM. Tabulka 1 ukazuje porovnání 
technologií pro mobilní sítě [31], [32], [33].

IMT-Advanced je dokument, který souhrnně popisuje 
vlastnosti mobilních telekomunikačních systému čtvrté 
generace. Mezi hlavními požadavky jsou:
–  Přenosové rychlosti až 1 Gb/s ve směru sestupném, při 

šířce pásma 100 MHz.
–  Minimální šířka pásma 5–20 MHz.
–  Celosvětová kompatibilita. 
Výčet těchto požadavků není kompletní, ale tyto jsou 
nejpodstatnější.

GPRS EDGE WCDMA HSPA HSPA+ LTE LTE-A

Sestupný 

směr 

[Mb/s]

0,1712 0,3552 0,384 14 28 100 1000

Vzestupný 

směr 

[Mb/s]

0,1712 0,3552 0,128 5,7 11 50 500

Šířka 

kanálu [MHz]
0,2 0,5 5 5 5 20 100

Přístupová 

metoda
TDMA TDMA CDMA CDMA CDMA

OFDMA/ 

SC-FDMA

OFDMA/ 

SC-FDMA

Tabulka 1  Porovnání technologií používaných a uvažovaných 
k nasazení

Kmitočty využívané pro elektronické mobilní komunikace
Mobilní operátoři již řadu let nabízí služby elektronických 
komunikací na území ČR. Za tu dobu se jimi využívané 
kmitočtové bloky rozrostly o několik dalších. V současné 
době se služby elektronických komunikací provozují (pro-
vozovaly) v několika kmitočtových pásmech a v těchto 
pásmech se často používají i jiné technologie. V počátcích 
veřejné mobilní rádiové komunikace v ČR to byla síť typu 
NMT provozována v pásmu 450 MHz. A až po pěti letech 
ji nahradila modernější technologie GSM, která se dodnes 
provozuje v pásmech 900 MHz a 1800 MHz. V roce 2001 
proběhl prodej kmitočtů v pásmu 2100 MHz pro sítě typu 
UMTS pro první dva operátory a v roce 2005 i pro třetího 
operátora. A na konci roku 2012 budou přiděleny další 
kmitočtové bloky, které by mely být použity pro sítě nové 
generace, přesněji pro technologii LTE.

Pásmo 450 MHz
Počátky využití tohoto pásma v ČR sahají do roku 1991, 
kdy státní společnost SPT Telecom společně s americkým 
konsorciem Atlantic West založily poskytovatele telekomu-
nikačních služeb pro Českou republiku Eurotel Praha spol. 
s r.o. (dnes součástí Telefónica Czech Republic a.s.). Tato 
společnost získala 16. listopadu 1990 licenci na provozo-
vání veřejné datové sítě a sítě mobilních telefonů na 20 let 
a 12. září 1991 spustila analogovou síť typu NMT. Přesněji 
se jedná o kmitočtové pásma 451,310–455,730 MHz pro 
vzestupný směr a 461,310–465,730 MHz pro sestupný směr, 
jak ukazuje tabulka 2. Kupní cena tohoto pásma je odhado-
vána na zhruba 800 mil. Kč. To znamená, že cena za 1 MHz 
byla asi 55 mil. Kč, což je více než cena za 1 MHz, kterou 

Obr. 4  Mapa pokrytí signálem v pásmu 450 MHz 
společnosti Telefónica

Obr. 5  Mapa pokrytí signálem v pásmu 430 MHz 
společnosti Mobilkom

Obr. 8  Mapa pokrytí signálem v pásmu 900 a 1800 MHz 
společnosti T-Mobile

Obr. 9  Mapa pokrytí signálem v pásmu 2100 MHz 
společnosti T-Mobile

Obr. 10  Mapa pokrytí signálem v pásmu 2100 MHz 
společnosti Telefónica

Obr. 11  Mapa pokrytí signálem v pásmu 2100 MHz 
společnosti Vodafone

Obr. 6  Mapa pokrytí signálem v pásmu 900 a 1800 MHz 
společnosti Telefónica

Obr. 7  Mapa pokrytí signálem v pásmu 900 a 1800 MHz 
společnosti Vodafone
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později operátoři zaplatili za kmitočty pro sítě 3G. Eurotel 
tuto síť provozoval až do roku 2006, kdy ukončil její pro-
voz a vybudoval na těchto frekvencí síť CDMA 450 EV-DO, 
kterou používá dodnes pro rychlý přístup k internetu. Obr. 
4 ukazuje mapu pokrytí společnosti Telefónica signálem 
v pásmu 450 MHz [24].

Směr fd [MHz] fh [MHz]

Vzestupný 451,3 455,7

Sestupný 461,3 465,7

Tabulka 2  Šířka pásma pro kmitočty 450 MHz

Pásmo 430 MHz
Licenci na využití tohoto pásma získala v roce 2006 spo-
lečnost MobilKom a vybudovala v něm síť využívající 
technologii CDMA 2000 EV-DO Rev. A. Tato společnost 
od 14. května 2007 poskytuje hlasové a datové služby pod 
značkou U:fon ve frekvenčním pásmu 410–430 MHz. Je 
to první mobilní síť v České republice postavená čistě na 
technologiích 3. generace. Doba platnosti licence je 20 let. 
Obr. 5 ukazuje mapu pokrytí signálem v pásmu 430 MHz.

Od června 2011 začala společnost MobilKom spolu-
pracovat s mobilním operátorem Vodafone, se kterým se 
dohodla na propojení své sítě. V rámci tzv. národního roa-
mingu (viz odst. Národní roaming) poskytuje za popla-
tek operátorovi Vodafone svou síť tak, aby jeho zákazníci 
mohli využít pokrytí operátora MobilKom v oblastech, 
kde Vodafone nemůže nabízet své služby. Problém je, že 
technologie operátora Vodafone pracují v jiných kmitoč-
tových pásmech a tak zákazníci, kteří chtějí využít výhody 
většího pokrytí, musí vlastnit zařízení, jež je schopno pra-
covat také ve frekvenčním pásmu 430 MHz [25].

Pásmo 900 MHz
S nástupem nového digitálního telefonního systému 
GSM, který byl standardem v evropských zemích, se 
musely vyčlenit nové kmitočtové příděly. To podle stan-
dardu GSM bylo kmitočtové pásmo 900 MHz. Společnost 
Eurotel nákupem licence frekvencí v pásmu 450 MHz 
získala také automaticky nárok na nákup licence v pásmu 
900 MHz a tak se také stalo 21. března 1996. Samotný pro-
voz GSM sítě započal 1. června téhož roku. Doba platnosti 
licence je 20 let.

V té době projevila zájem o poskytování teleko-
munikačních služeb společnost Radiomobil. Jednalo 
se o společný podnik Deutsche Telekom a Českých 
Radiokomunikací. V roce 1992, přesněji 26. června, zís-
kal Radiomobil licenci na provozování sítě elektronických 
komunikací. Tato síť byla spuštěna 30. září 1996 a byla 
provozována pod obchodní značkou Paegas. V roce 2000 
na českém trhu působil již třetí plnohodnotný operátor 
společnost Český Mobil (dnes Vodafone Czech Republic 
a.s.) vystupující pod značkou Oskar. Nejprve provozoval 
svou GSM síť pouze v kmitočtovém pásmu 1800 MHz a to 
ho lehce znevýhodňovalo. Vysílači v pásmu 1800 MHz se 
dobře pokrývají husté osídlené oblasti, ale pro pokrytí 
rozlehlých oblastí by musel operátor vynaložit výrazné 

vyšší částku, než kdyby použil vysílače v pásmu 900 MHz. 
Proto operátor Oskar začal provozovat telekomunikační 
síť v pásmu 900 MHz o pár měsíců později. Doba plat-
nosti licence je 20 let.

V současné době je pásmo 900 MHz zcela obsazeno 
až na jediný kanál, který odděluje čtvrtého uživatele 
tohoto pásma, a to jsou České dráhy. Celkové toto pásmo 
obsahuje 194 kanálu tedy 2 × 19,4 MHz, každý o šířce 
2 × 0,2 MHz. Každý kanál je duplexní, první část 876–
915 MHz pro vzestupný směr, tj. pro komunikaci mobilní 
stanice se základovou stanicí a druhá část 921–960 MHz 
pro sestupný směr, tj. pro komunikaci základové jednotky 
s mobilní stanicí (viz tabulka 3). Duplexní odstup mezi 
vzestupným a sestupným směrem je tedy 45 MHz.

Směr fd [MHz] fh [MHz]

Vzestupný 880,2 915,0

Sestupný 925,2 960,0

Tabulka 3  Šířka pásma pro kmitočty 900 MHz

Jednotlivé rozdělení počtu kanálů mezi operátory je uve-
deno v tabulce 4. Toto pásmo je velmi důležité pro pokrytí 
rozlehlých oblastí s nižší koncentrací zalidnění, protože 
rádiové vlny se na těchto kmitočtech lépe šíří volným pro-
středím. Proto je toto pásmo prakticky úplně zaplněno, 
a ani případný nový operátor na českém trhu tedy nemůže 
získat příděl v tomto důležitém kmitočtovém pásmu. Zato 
není příliš vhodné pro hustě zabydlené oblasti, protože se 
hůře šíří např. dovnitř budov, tady přebírají funkci základ-
nové stanice pracující v pásmu 1800 MHz. Obr. 6 ukazuje 
mapu pokrytí signálem v pásmu 900 a 1800 MHz společ-
nosti Telefonica [24]. Obr. 7 ukazuje mapu pokrytí signálem 
v pásmu 900 a 1800 MHz společnosti Vodafone [27]. Obr. 8 
ukazuje mapu pokrytí signálem v pásmu 900 a 1800 MHz 
společnosti T-Mobile [26]. 

Počet kanálů

Operátor GSM-R P-GSM E-GSM celkem

České Dráhy 19 - - -

Telefónica - 46 16 62

T-Mobile - 47 15 62

Vodafone - 31 19 50

Tabulka 4  Rozdělení kanálů mezi operátory v pásmu 900 MHz

Pásmo 1800 MHz
Toto pásmo bylo zpřístupněno operátorům ve třetím čtvrt-
letí roku 1999, kdy na český trh vstoupil třetí mobilní ope-
rátor Český Mobil, který vystupoval pod značkou Oskar. 
Byl to společný podnik kanadské telekomunikační fi rmy 
Telesystem International Wireless (TIW) a české Investiční 
a poštovní banky (IPB). Mobilní operátor Český Mobil získal 
licenci na provozování telekomunikačních služeb v pásmu 
1800 MHz 8. listopadu 1999 na dobu 20 let. K licenci na 
pásmo 1800 MHz operátor také získal licenci na provozo-
vání mobilních sítí v pásmu 900 MHz. Komerční provoz 
byl zahájen 1. března 2000 v pásmu 1800 MHz a přibližně 
o tři měsíce později také v pásmu 900 MHz.

O pásmo 1800 MHz měli samozřejmě zájem, z důvodu 
větší kapacity sítě v hustě zalidněných oblastech, také stá-
vající operátoři Eurotel a Paegas. A oba spustili svou síť 
v tomto pásmu 8. července 2000.

Toto kmitočtové pásmo není zcela zaplněno a je dosti 
fragmentováno mezi současné operátory. Díky aukci 
nových kmitočtu, která zahrnuje i volné části tohoto spek-
tra, by toto pásmo mělo být částečně zpětně složeno do 
celku z dílčích částí, čili částečně defragmentováno.

Pásmo 1800 MHz obsahuje celkově 374 kanálů, každý 
kanál má šířku stejně jako v pásmu 900 MHz, tedy 
2 × 0,2 MHz. Každý kanál je také duplexní, první část 
1710–1785 MHz pro vzestupný směr, tj. pro komunikaci 
uživatelského zařízení se základovou stanici a druhá část 
1805–1880 MHz pro sestupný směr (viz tabulka 5), tj. pro 
komunikaci základové stanice s uživatelským zařízením. 
Duplexní odstup mezi vzestupným a sestupným směrem 
je tedy 95 MHz.

Směr fd [MHz] fh [MHz]

Vzestupný 1710,0 1785,0

Sestupný 1805,0 1880,0

Tabulka 5  Šířka pásma pro kmitočty 1800 MHz

Jednotlivé rozdělení počtu kanálů mezi operátory 
je uvedeno v tabulce 6. Z tabulky lze vidět, že v pásmu 
1800 MHz je 124 kanálu, které nejsou přidělený žádnému 
operátorovi, jsou tudíž volné a některé z nich budou sou-
částí aukce volných kmitočtů v roce 2012. Na rozdíl od 
pásma 900 MHz je pásmo 1800 MHz vhodné pro pokrý-
vání hustě zalidněných oblastí, protože má vyšší kapacitu 
sítě a např. ve větších městech není potřeba stavět větší 
počet základnových stanic.

Frekvenční kanály

operátor počet

Telefónica 70

T-Mobile 90

Vodafone 90

Nepřiděleno 124

Tabulka 6  Rozdělení kanálů mezi operátory v pásmu 
1800 MHz

Pásmo 2100 MHz
V 90. letech 20. století probíhal rychlý rozmach internetu 
a s tím i nároky na rychlost přenosu dat. V sítích GSM 
dosahovaly přenosové rychlosti maximálně 43,2 kb/s při 
použitím technologie HSCSD (High Speed Circuit Switch 
Data). S použitím nadstavbových technologií GSM pro 
přenos dat GPRS (General Packet Radio Service) a EDGE 
(Enhanced Data rates for Global Evolution) dosahovaly 
přenosové rychlosti maximálně 171,2 kb/s, respektive 
473,6 kb/s. Všechny uvedené rychlosti se týkají sestup-
ného směru a jsou pouze teoretické.

Technologie GPRS a EDGE představují krok mezi 
mobilními sítěmi druhé (2G) a třetí generace (3G). V roce 
2000 bylo vydáno doporučení IMT-2000, které defi no-

valo sítě 3G, jejichž maximální rychlosti mohou teore-
ticky dosahovat až 2,048 Mb/s. Proto se Ministerstvo 
informatiky rozhodlo uspořádat výběrové řízení na fre-
kvence 2100 MHz, které byly pro mobilní sítě 3G určeny. 
Do výběrového řízení se přihlásili pouze dva operátoři, 
T-Mobile (tehdy ještě jako Paegas) a Telefónica Czech 
Republic (tehdy ještě jako Eurotel). Třetí český operá-
tor Vodafone (tehdy ještě jako Oskar) se do výběrového 
řízení nepřihlásil, protože působil na českém trhu teprve 
jeden rok a neměl kompletně vybudovánu ani síť pro sys-
tém GSM. ČTÚ stanovil minimální cenu na 3,5 mld. Kč 
a tři nejvyšší nabídky získaly příděl v pásmu 2100 MHz. 
Nabízené bloky byly rozděleny do dvou kategorií, každá 
z nich se používá pro odlišné technologie, první kategorie 
pro duplex s kmitočtovým dělením (Frequency Division 
Duplex, FDD), druhá kategorie pro duplex s časovým 
dělením (Time Division Duplex, TDD). V kategorii pro 
FDD byly ve výběrovém řízení nabízeny celkem tři bloky, 
každý z nich o velikosti 2 × 20 MHz. V kategorii TDD byly 
nabízeny tři bloky, každý o velikosti 5 MHz (při použití 
TDD není zapotřebí párového spektra).

V tomto kmitočtovém pásmu byl pro TDD vyhra-
zen ještě jeden 5 MHz, jeden 15 MHz blok a pro systém 
UMTS Satelit dva bloky, každý o velikosti 30 MHz. Tyto 
bloky ovšem nebyly součástí tohoto výběrového řízení 
a mohou být přiděleny dodatečně.

Výběrové řízení proběhlo ke konci roku 2001, zúčast-
nili se ho pouze dva operátoři T-Mobile a Telefónica 
Czech Republic. Výběrové řízení bylo pouze jednokolové, 
kdy v uzavřených obálkách účastníci poslali své nabídky. 
Navíc účastník, který nabídl největší částku, získal kmi-
točtový příděl v pásmu 1800 MHz, přesněji 2 × 10 MHz. 
Nejvyšší nabídku podala společnost T-Mobile a to přesně 
3 861 000 001 Kč, zatímco Eurotel nabídl pouze o 35 mil. 
více, než byla minimální cena, 3,535 mld. Kč. T-Mobile 
tedy získal kmitočtové bloky 1910–1915 MHz pro TDD. 
Dále pak 1960–1980 MHz pro vzestupný směr a 2150–
2170 MHz pro sestupný směr pro FDD. T-Mobile zís-
kal jako vítěz výběrového řízení také 50 bloků v pásmu 
1800 MHz (bloky číslo 725–774) 1752,8–1762,8 MHz / 
1847,8–1857,8 MHz. Telefónica Czech Republic získala 
1900–1905 MHz pro TDD, 1920–1940 MHz pro vzestupný 
směr a 2110–2130 MHz pro sestupný směr pro FDD. Pro 
FDD je duplexní odstup 190 MHz. Jeden blok o velikosti 
5 MHz a o blok o velikosti 15 MHz pro TDD nebyly sou-
částí aukce, a proto zůstaly nepřiděleny. Stejný osud potkal 
také oba 30MHz bloky pro UMTS Satelit.

Jediná rozvojová podmínka soutěže (podmínky tehdy 
zadávala komise složená Ministerstvem informatiky) byla 
zprovoznit UMTS síť nejpozději do 1. ledna 2005 na 90 
% území hlavního města Prahy. Operátoři se ale později 
s ČTÚ dohodli o prodloužení termínu provozu sítě UMTS 
o jeden rok, výměnou za rychlejší splacení částky za kmi-
točtový příděl. Jako první síť UMTS spustila společnost 
T-Mobile 19. května 2005, tedy více jak pět měsíců poz-
ději než stanovoval původní termín. Síť byla vystavěna na 
technologii UMTS TDD a T-Mobile v reklamní kampani 
použil, pro službu připojení k internetu, zavádějící název 
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„Internet 4G“. Odkazoval na to, že technologie UMTS 
TDD je ve vývoji o generaci napřed než UMTS FDD. 
Později se technologie na bázi časového duplexu TDD 
přestala vyvíjet a UMTS FDD ji rapidně předstihla, co se 
přenosových rychlostí týče. Nakonec T-Mobile síť na bázi 
UMTS FDD vystavěl a její provoz zahájil 27. ledna 2010. 
Telefónica Czech Republic se od začátku rozhodla vsadit 
na technologii s frekvenčním duplexem a svou síť spus-
tila 1. prosince 2005. Třetí český mobilní operátor zakou-
pil licenci až v roce 2005, přesněji 25. února, v doprodeji 
zbylých kmitočtových bloků. Cena za 2 × 20 MHz pro 
FDD a jeden blok o velikosti 5 MHz byla o více jak tře-
tinu nižší než u prvních dvou operátorů. Vodafone za ni 
zaplatil 2 mld. Kč. Platnost všech tří licencí je na dobu 
20 let. Rozdělení kanálů mezi operátory ukazuje tabulka 7 
a rozdělení pásma tabulka 8.

Absence jiných rozvojových podmínek se z dneš-
ního pohledu ukázala jako zásadní problém. Operátoři 
sice rychle pokryli Prahu, ale na další části ČR se dostá-
valo pozvolna. Poslední informace přímo od mobil-
ních operátorů proklamují, že pokrytí obyvatelstva se 
pohybuje okolo 70 %. Z obr. 9 [26], obr. 10 [24] a obr. 
11 [27] lze vidět, že pokrytí obyvatelstva se sice může 
pohybovat okolo čísel uvedených od operátorů, ale 
pokrytí území se v průměru pohybuje přibližně okolo 
23 % [30]. V tomto ohledu je na tom ČR z pohledu EU 
dosti špatně.

Počet kanálů pro FDD

operátor počet

Telefónica 2 × 20 MHz

T-Mobile 2 × 20 MHz

Vodafone 2 × 20 MHz

Nepřiděleno 1 × 5 MHz, 1 × 15 MHz

Tabulka 7  Rozdělení kanálů mezi operátory v pásmu 
2100 MHz FDD

UMTS (1900–2200 MHz)

Použití Standardy Operátor fd [MHz] fh [MHz]

TDD

Telefónica 1900 1905

Vodafone 1905 1910

T-Mobile 1910 1915

 1915 1920

vzestupný 
směr

FDD

Telefónica 1920 1940

Vodafone 1940 1960

T-Mobile 1960 1980

UMTS 
Satelit

 1980 2010

TDD  2010 2025

sestupný 
směr

FDD

Telefónica 2110 2130

Vodafone 2130 2150

T-Mobile 2150 2170

UMTS 
Satelit

 2170 2200

Tabulka 8  Rozdělení pásma 2100 MHz mezi operátory

Které kmitočty se budou dražit?
K dražbě budou určeny kmitočty v pásmech 800, 1800 
a 2600 MHz. Tato pásma rádiových kmitočtu jsou ale har-
monizována legislativou Evropské unie pouze pro veřejné 
služby v elektronických komunikacích, tudíž je nelze využít 
pro jiné účely. Z požadavku harmonizace EU se také poža-
duje, aby v uvedených pásmech nebyla vyčleněna žádná 
část pro jiné účely, např. pro potřeby státu. Proto budou 
v nabídce všechny volné kmitočty v těchto pásmech.

Pásmo 800 MHz
Kmitočtové pásmo 800 MHz (pásmo digitální divi-
dendy) je párové a jsou v něm vymezeny kmitočty 791–
821 MHz/832–862 MHz. V určité části tohoto spektra 
(přesněji 806–822 MHz) se v současné době provozuje tele-
vizní vysílání DVB-T, to by ale mělo být, podle časového 
harmonogramu, ukončeno na konci roku 2012 a nemělo by 
tak bránit výstavbě sítě v tomto pásmu. Tabulka 9 [3] uka-
zuje rozdělení pásma 800 MHz na prodejní bloky, tabulka 
10 pak rozdělení do jednotlivých kanálů.
Spektrum v rámci kmitočtového pásma 800 MHz bude rozděleno 

do dvou kategorií bloků:

–  1 samostatný konkrétní blok o velikosti 2 × 5 MHz (791–796 / 

832–837 MHz)

–  5 samostatných abstraktních bloků, každý o velikosti 2 × 5 MHz.

Minimální požadavek: není.
Maximální množství spektra: maximální limit je stanoven 
tak, aby objem spektra nepřekročil 2 × 22,5 MHz na jednoho 
žadatele včetně již drženého spektra v pásmu 900 MHz.

Pásmo 800 MHz má výhodu z hlediska fyzikálních 
vlastností možnost efektivního pokrytí území za přija-
telné náklady i v oblastech s nižší hustotou zalidnění. Toto 
pásmo bude podle zahraničních zkušeností středem zájmu 
účastníků aukce. Proto ČTÚ stanovil omezení maximálně 
možného dosažitelného množství spektra v tomto pásmu. 
Blok A1 je oddělen od ostatních a bude prodáván samo-
statně, protože je u něj možně rušení od vysílačů DTV. 

Kategorie 
aukčního 

bloku

Identifi kátor 
kmitočtového 

úseku

Kmitočtový 
rozsah 

sestupný 
směr [MHz]

Kmitočtový 
rozsah 

vzestupný 
směr [MHz]

Velikost 
úseku 
[MHz]

A1 A1.1 791–796 832–837 2 × 5

A2 A2.1 796–801 837–842 2 × 5

A2.2 801–806 842–847 2 × 5

A2.3 806–811 847–852 2 × 5

A2.4 811–816 852–857 2 × 5

A2.5 816–821 857–862 2 × 5

Tabulka 9  Rozdělení pásma 800 MHz na prodejní bloky
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Tabulka 10  Rozdělení pásma 800 MHz do jednotlivých kanálů

Pásmo 1800 MHz
Kmitočtové pásmo 1800 MHz je párové a jsou v něm 
vymezeny kmitočty 1805–1880 MHz/1710–1785 MHz. 
Toto pásmo je v současnosti zčásti využíváno všemi třemi 
současnými operátory pro technologii GSM a i nové bloky 
budou vyhrazeny pro tuto technologii. Současné využití 
pásma 1800 MHz je popsáno výše. Tabulka 11 [3] ukazuje 
rozdělení pásma 1800 MHz na prodejní bloky, tabulka 12 
pak rozdělení do jednotlivých kanálů.
Spektrum v rámci kmitočtového pásma 1800 MHz bude rozděleno 

do tří kategorií bloků:

–  9 samostatných abstraktních bloků, každý o velikosti 2 × 1 MHz,

–  1 celistvý konkrétní blok o velikosti 2 × 0,2 MHz (1805,1–

1805,3/1710,1–1710,3 MHz),

–  1 celistvý konkrétní blok o velikosti 2 × 15,6 MHz (1842,3–

1857,9/1747,3–1762,9 MHz).

Minimální požadavek: není.
Maximální množství spektra: maximální limit je stano-
ven tak, aby objem spektra nepřekročil 2 × 23 MHz na 
jednoho žadatele v souhrnu s již drženým objemem spek-
tra v pásmu 1800 MHz.

Blok o velikosti 2 × 15 MHz je připraven pro případ-
ného nového uchazeče, který nemá v ČR příděl rádiových 
kmitočtů v pásmech 900 a 1800 MHz.

Kategorie 
aukčního 

bloku

Identifi kátor 
kmitočtového 

úseku

Kmitočtový 
rozsah 

sestupný směr 
[MHz]

Kmitočtový 
rozsah 

vzestupný 
směr [MHz]

Velikost 
úseku 
[MHz]

B1 B1.1 1842,3–1857,9 1747,3–1762,9 2 × 15,6

B2 B2.1 1805,1–1805,3 1710,1–1710,3 2 × 0,8

B3 B3.1 1805,3–1806,3 1710,3–1711,3 2 × 1

B3.2 1816,9–1817,9 1721,9–1722,9 2 × 1

B3.3 1817,9–1818,9 1722,9–1723,9 2 × 1

B3.4 1822,3–1823,3 1727,3–1728,3 2 × 1

B3.5 1823,3–1824,3 1728,3–1729,3 2 × 1

B3.6 1875,9–1876,9 1780,9–1781,9 2 × 1

B3.7 1876,9–1877,9 1781,9–1782,9 2 × 1

B3.8 1877,9–1878,9 1782,9–1783,9 2 × 1

B3.9 1878,9–1879,9 1783,9–1784,9 2 × 1

Tabulka 11  Rozdělení pásma 1800 MHz do jednotlivých 
kanálů k prodeji
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Tabulka 12  Rozdělení pásma 1800 MHz do jednotlivých 
kanálů

Pásmo 2600 MHz
Kmitočtové pásmo 2600 MHz má jak párovou část, tak 
i nepárovou a jsou v něm vymezeny kmitočty 2500–
2690 MHz. Tabulka 13 ukazuje rozdělení párové části 
pásma 2600 MHz na prodejní bloky, tabulka 14 pak roz-
dělení do jednotlivých kanálů. Tabulka 15 ukazuje rozdě-
lení nepárové části pásma 2600 MHz na prodejní bloky, 
tabulka 16 pak rozdělení do jednotlivých kanálů [3].

Spektrum v rámci kmitočtového pásma 2600 MHz bude rozděleno 

do dvou kategorií bloků:

–  Párová část: 14 samostatných abstraktních bloků, každý o veli-

kosti 2 × 5 MHz.

–  Nepárová část: 9 samostatných abstraktních bloků, každý o veli-

kosti 5 MHz s tím, že Žadateli, kterému bude ve 2. fázi Aukce při-

dělen kmitočtový blok vymezený kmitočty 2610,0–2615,0 MHz, 

bude z důvodů zvýšeného rizika rušení tohoto bloku výrazně 

omezujícího jevu využitelnost automaticky přidělen i blok vyme-

zený kmitočty 2615,0–2620,0 MHz [3].

Párová část

Minimální požadavek: z důvodu zabránění fragmentaci 
spektra bude stanovena podmínka na dva párové bloky, 
tj. 2 × 10 MHz.
Maximální množství spektra: je stanoveno tak, aby 
objem získaný spektra nepřekročil 2 × 20 MHz.

V nepárové části pásma 2600 MHz (2570–2620 MHz) 
bude nabídnuto 9 samostatných bloků, každý o veli-
kosti 5 MHz. ČTÚ předpokládá, že na základě výsledků 
aukce bude subjektu, který získá kmitočtový blok 2610–
2615 MHz, přidělen, z technických požadavků technolo-
gií, i blok vymezený kmitočty 2615–2620 MHz.

Kategorie 
aukčního 

bloku

Identifi kátor 
kmitočtového 

úseku

Kmitočtový 
rozsah 

sestupný směr 
[MHz]

Kmitočtový 
rozsah 

vzestupný 
směr [MHz]

Velikost 
úseku 
[MHz]

C

C1 2620–2625 2500–2505 2 × 5

C2 2625–2630 2505–2510 2 × 5

C3 2630–2635 2510–2515 2 × 5

C4 2635–2640 2515–2520 2 × 5

C5 2640–2645 2520–2525 2 × 5

C6 2645–2650 2525–2530 2 × 5

C7 2650–2655 2530–2535 2 × 5

C8 2655–2660 2535–2540 2 × 5

C9 2660–2665 2540–2545 2 × 5

C10 2665–2670 2545–2550 2 × 5

C11 2670–2675 2550–2555 2 × 5

C12 2675–2680 2555–2560 2 × 5

C13 2680–2685 2560–2565 2 × 5

C14 2685–2690 2565–2570 2 × 5

Tabulka 13  Rozdělení pásma 2600 MHz FDD do jednotlivých 
kanálů k prodeji
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Počet bloků 70 MHz (14 bloků po 5 MHz)
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Počet bloků 70 MHz (14 bloků po 5 MHz)

Tabulka 14  Rozdělení pásma 2600 MHz FDD do jednotlivých 
kanálů

Nepárová část

Minimální požadavek: z důvodu zabránění fragmentaci 
spektra a z důvodu zajištění nutných ochranných inter-
valů o velikosti 5 MHz mezi jednotlivými uživateli páro-
vého spektra 2600 MHz bude stanovena podmínka na 
minimální požadavek na tři nepárové bloky, tj. 15 MHz
Maximální množství spektra: není.

Využití pásma 2600 MHz je harmonizováno podle 
rozhodnutí Evropské komise č. 2008/477/ES ze dne 13. 
června 2008. Toto pásmo je v současné době nevyužité. 
Služby poskytované v tomto kmitočtovém pásmu by měly 
být zaměřeny především na přístup koncových uživatelů 
k širokopásmovým aplikacím. Proto je pásmo pro účely 
aukce rozděleno na párovou a nepárovou část.

Kategorie 
aukčního bloku

Identifi kátor kmi-
točtového úseku

Kmitočtový 
rozsah [MHz]

Velikost 
úseku [MHz]

D

D1 2570–2575 5

D2 2575–2580 5

D3 2580–2585 5

D4 2585–2590 5

D5 2590–2595 5

D6 2595–2600 5

D7 2600–2605 5

D8 2605–2610 5

D9 2610–2615 5

D10 2615–2620 5

Tabulka 15  Rozdělení pásma 2600 MHz TDD do jednotlivých 
kanálů k prodeji
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Počet bloků 50 MHz (10 bloků po 5 MHz)

Tabulka 16  Rozdělení pásma 2600 MHz TDD do jednotlivých 
kanálů

Ceny kmitočtových bloků v aukci
Nastavená minimální cena za kmitočtové bloky je velmi 
důležitá z hlediska vstupu nového subjektu na český trh. 

Vysoká cena by byla vážnou překážkou pro nové sub-
jekty, zvážíme-li, že cena na vybudování sítě je několika-
násobně vyšší. Při stanovování minimální ceny ČTÚ vzal 
ohled na analýzy cen kmitočtů v zemích EU, kde již aukce 
proběhly. ČTÚ zohlednil předpokládaný výnos na obyva-
tele, penetraci mobilních datových služeb a další aspekty, 
které mají vliv na fi nanční situaci mobilních operátorů. 
Minimální cenu pro jednotlivé kategorie aukčních bloků 
ukazuje tabulka 17 [3]. Celková minimální cena tedy činí 
7,4 mld. Kč.

Kategorie aukčního bloku Minimální cena za 1 blok

A1 800 mil Kč

A2 900 mil Kč

B1 375 mil Kč

B2 5 mil Kč

B3 24 mil Kč

C 80 mil Kč

D 40 mil Kč

Tabulka 17  Vyvolávací ceny jednotlivých bloků

Bc. Jiří Penčák, FEL ČVUT Praha
pokračování v příštím čísle

Na příkladu stavebního projektu chceme názorně 
popsat ideální postupy při defi nici zadání, ověření realizo-
vatelnosti, návrhu řešení, zadání poptávky, nákupu, reali-
zaci a vlastním provozu (užívání) informačního systému, 
či případné likvidaci původního řešení, a to včetně jed-
notlivých kompetencí nutných pro hladký průběh nazna-
čených aktivit a naznačení vhodného obsahu výstupů jed-
notlivých fází.

Základním vymezením tohoto dokumentu je předpo-
klad, že řešení jako takové se týká povinné agendy veřejné 
správy (agendy defi nované příslušnou legislativou) a vhod-
ným řešením je informační systém. Cílem dokumentu tedy 
není doporučovat vhodné postupy pro nákup ICT komo-
dit nebo standardizovaných řešení, ale pro unikátní řešení 
určená zpravidla pro podporu výkonu konkrétní agendy 
nebo oblasti činností zadavatele. Jedná se tedy o doporu-
čení směřující k nastavení rolí, odpovědností, dokumentace 
a procesů při zajištění řešení na úrovni ICT služeb podpo-
rujících služby veřejné správy [1].

Níže uvedené „best practice“ je třeba vždy používat s při-
hlédnutím zejména k fi nančnímu rozsahu Vámi realizova-
ného projektu a adekvátně rozhodnout o rozsahu aplikace 
defi novaných principů včetně využití jednotlivých rolí.

  Slovník
Výkladový slovník pojmosloví je rozdělen do dvou částí: 
role a dokumenty. Výklad je zpracován v takovém roz-
sahu, aby názorně objasnil pojem, aniž by zachytil veškeré 
možné alternativy, naopak extrahuje koncentrovanou 
obvyklost.

Role na straně zadavatelské
– Hlavní architekt eGovernmentu [2]:

•  osoba odpovědná za efektivní tvorbu, rozvoj a dozor 
nad implementací strategií v oblasti eGovernmentu,

•  garantuje konzistenci připravovaných projektů s cel-
kovou koncepcí eGovernmentu v ČR,

•  koordinuje architektury kmenových projektů.
– Investor:

•  osoba nebo subjekt zajišťující investici do odsouhla-
seného řešení,

•  nejčastěji je investor zároveň zadavatelem.
– Národní standardizační jednotka [3]:

•  odpovídá za dodržování vydaných architektonických, 
technologických a bezpečnostních standardů,

•  vydává stanovisko k naplňování Národního architek-
tonického plánu.

– Projektový manažer (supervizor zadavatele):
•  je partnerem pro jednání s dodavateli,
•  řídí projekt napříč liniovou strukturou organizace,
•  jsou mu dány kompetence a pravomoci,
•  má odpovědnost za průběh realizace dodávky odsou-

hlaseného řešení.

– Věcný gestor agendy:
•  osoba nebo subjekt pověřený výkonem dané agendy,
•  poskytuje informace o předpokládaném průběhu 

výkonu agendy,
•  defi nuje (funkční) požadavky na výsledné řešení,
•  spolupracuje na tvorbě architektonického záměru 

(globální architektury).
– Zadavatel (sponzor):

•  osoba nebo subjekt zodpovědný za výběr dodavatelů 
a průběh dodávky odsouhlaseného řešení,

•  nejčastěji zahrnuje i investora a věcné gestory agendy

Role na straně dodavatelské
– Architekt:

•  dává projektu rámec, umí projekt usadit do souvztažností,
•  v průběhu výběru architekta předkládá zadavateli 

architektonickou studii,
•  pomáhá věcnému gestorovi se zhmotněním představy 

projektu a vytváří architektonický záměr (globální 
architekturu),

•  spolupracuje s hlavním architektem eGovernmentu,
•  v rámci realizace projektu zajišťuje architektonický 

dozor, to znamená, že jednak hlídá dodržení archi-
tektonického záměru, případně provádí jeho změny 
(legislativní, procesní, technické či jiné důvody), 
a jednak nese plnou odpovědnost a rizika za správ-
nost a realizovatelnost architektonického záměru.

– Architektonicko-projektantská kancelář:
•  dodává role Architekt a Projektant,
•  zpravidla se jedná o jeden subjekt nebo sdružení sub-

jektů (konsorcium, sdružení dodavatelů na základě 
subdodavatelského vztahu) poskytující obě kompe-
tence (role Architekt i Projektant).

– Dodavatel:
•  externí osoba nebo subjekt zajišťující dodávky pro 

dosažení odsouhlaseného řešení,
•  nejčastěji zahrnuje architektonicko-projektantskou 

kancelář (ve vybraných případech může být architekt 
a projektant dodáván různými subjekty), projektový 
dohled (pokud jej zadavatel nerealizuje vlastními 
silami), implementátor informačního systému a pro-
vozovatel řešení (ve vybraných případech může být 
implementátor informačního systému a provozovatel 
řešení dodáván různými subjekty).

– Implementátor informačního systému:
•  realizuje zakázku podle projektové dokumentace 

(prováděcí projekt, technická specifi kace řešení),
•  implementuje řešení do procesů zadavatele,
•  dodává technologie jako součást realizace informač-

ního systému nebo připravuje technickou specifi kaci 
infrastruktury (zejména závazné parametry, které 
musí infrastruktura a její případný dodavatel splnit) 
a technologie integruje do informačního systému.

Stavíme informační systém
Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podklad pro usnadnění dosažení souladu v chápání rozsahu a komplexnosti ICT zakázky 
mezi zadavatelem a dodavatelem. Dokument má ambici sjednotit klíčové pojmy tak, aby vznikl slovník pojmů, díky kterému by 
zadavatelé a dodavatelé mohli „mluvit stejnou řečí“. Pro uvědomění si kontextu byla jako vhodná paralela pro připodobnění, 
díky hmatatelnosti a široké znalosti pojmosloví ve společnosti, vybrána oblast stavebních projektů a zakázek.
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– Projektant:
•  vytvoří takové podklady, podle kterých lze projekt 

realizovat, případně zadat k realizaci, a to v souladu 
s architektonickým záměrem (globální architektu-
rou) = projektovou dokumentaci (prováděcí projekt 
– detailní analýza, detailní architektura a technická 
specifi kace řešení),

•  nese plnou odpovědnost za soulad svých výstupů 
s architektonickým záměrem,

•  defi nuje parametry, které musí být splněny,
•  přebírá na sebe odpovědnost a rizika za správnost 

a realizovatelnost zadání.
– Projektový dohled („stavební dozor“):

•  kontroluje veškeré předem stanovené dílčí výstupy,
•  kontroluje shodu se zadáním a nabídkou,
•  přebírá na sebe odpovědnost za správnost realizace 

v souladu se zadáním (resp. nabídkou),
•  řídí na straně zadavatele změnová řízení,
•  je vybaven odpovídajícími pravomocemi (ve vybra-

ných případech je oprávněn i pozastavit realizaci 
dodávky),

•  má odpovídající know-how a zkušenosti,
•  vede dokumentaci o průběhu projektu („stavební deník“),
•  spolupracuje s projektovým manažerem (supervizo-

rem) zadavatele.
– Projektový manažer (supervizor):

•  je partnerem pro jednání s dodavateli,
•  řídí projekt napříč liniovou strukturou instituce,
•  jsou mu dány kompetence a pravomoci,
•  má zodpovědnost za průběh realizace projektu,
•  spolupracuje s projektovým manažerem (supervizo-

rem) zadavatele.
– Provozovatel řešení (Facility manažer v ICT prostředí):

•  zajišťuje správu a údržbu realizovaného řešení v dané 
infrastruktuře (opravy chyb),

•  řídí aktualizaci řešení (nové verze),
•  je konzultován v případě implementace jiného sys-

tému majícího dopad na jím provozované řešení nebo 
na infrastrukturu, v níž je jeho řešení provozováno.

Dokumentace
– Architektonická studie:

•  návrh architektury řešení předkládaný zadavateli 
během výběru architekta,

•  návrh hlavních funkcí systému, věcného řešení potřeb 
a souvislostí, které nemají být opomenuty, resp. klí-
čové know-how (princip, vtip, klíč řešení),

•  architektonická studie je později rozpracována do 
podoby architektonického záměru.

– Architektonický záměr (globální architektura):
 architektura řešení (globální, konceptuální),
 studie proveditelnosti:
    • analýza investičního záměru,
    •  v závislosti na zvyklostech investora nebo pod-

mínkách fi nancování mohou být její součástí i další 
defi nované dokumenty nebo součásti,

 cost-benefi t analýza (CBA):
    • analýza nákladů a přínosů.

– Dokumentace o průběhu projektu („Stavební deník“):
•  řízená dokumentace defi novaná metodikou řízení 

projektu,
• zahrnuje i dokumentaci ke změnovým řízením.

– Implementační dokumentace:
  uživatelská, školicí a programátorská dokumentace 

(v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb.),
 zdrojové kódy,
 provozní dokumentace:
    •  požadavky na podporu provozu informačního sys-

tému (dostupnost informačního systému, dostup-
nost helpdesku, reakční doby odstranění nežádou-
cích stavů apod.).

•  Podklady (dokumentace) ke „kolaudaci“ a převzetí 
díla:
  dokumentace předávaná zadavateli nebo investo-

rovi v okamžiku „kolaudace“ a převzetí díla všemi 
zúčastněnými dodavateli (případně i dalšími 
subjekty).

– Projektová dokumentace:
•  prováděcí projekt (detailní analýza, detailní 

architektura),
•  technický projekt (technická specifi kace řešení4),
•  plán kvality (akceptační kritéria jednotlivých kompo-

nent řešení),
•  pravidla řízení změn projektu.

– Smlouva o podpoře:
•  vymezuje rámec běžného (rutinního) provozu,
•  SLA (Service Level Agreement) smlouva o úrovni 

poskytovaných služeb (zejména při outsour-
cingu nebo podpoře a rozvoji IS), kde jsou defi -
novány parametry jako např. dostupnost aplikace, 
reakční doba podle závažnosti chyby, časový rámec 
služby apod. Nedodržení parametrů smlouvy je 
sankcionováno.

– Věcné zadání (důvodová zpráva pro investora):
•  přehledový dokument shrnující popis agendy 

a potřebnost a přínosy zajištění této agendy informač-
ním systémem.

– Zadávací dokumentace:
•  dokumentace sloužící zadavateli k výběru budoucího 

dodavatele,
•  její součástí by měla být projektová dokumentace 

(prováděcí a technický projekt).

Klub ICTU 2012

POZNÁMKY
[1]  Srovnej s Konceptem národního architektonického plánu (autor: Rada vlády 

pro konkurenceschopnost a informační společnost)
[2]  Tato defi nice vychází z usnesení vlády č. 854 ze dne 9. července 2008, na 

základě kterého byl útvar HA vytvořen při Ministerstvu vnitra.
[3]  Defi nice převzata z dokumentu „Předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost 

správy a rozvoje IS ve veřejné správě“ (Zdroj: Rada vlády pro konkurence-
schopnost a informační společnost).

[4]  Technická specifi kace řešení by měla být vytvořena především jako podklad 
pro výběr implementátora informačního systému – jako taková musí být 
provedena plně v intencích zákona o zadávání veřejných zakázek.

Závažné nedostatky nového Centrálního registru vozidel jsou 

způsobeny nerespektováním základních pravidel budování 

informačních systémů  
Praha, 24. července 2012 – ICT Unie, sdružení fi rem z oboru informačních technologií a elektronických komu-
nikací, je znepokojena řadou nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Zatím posledním případem jsou 
zásadní nedostatky spojené s fungováním nového Centrálního registru vozidel. 

ICT Unie opakovaně poukazuje na podceňování problematiky výstavby, fi nancování a provozu informač-
ních a telekomunikačních systémů. Přitom se v mnoha případech jedná o systémy, které tvoří jednu ze základ-
ních kritických infrastruktur státu. Podcenění, zanedbání či dokonce zneužití této oblasti může mít dalekosáhlé 
negativní důsledky.

ICT Unie na jaře letošního roku představila dokument, který defi nuje zásady správného zadávání a realizace 
ICT projektů ve veřejné správě. Bohužel tyto zásady nebyly pravděpodobně při přípravě registru vozidel respek-
továny a důsledky jsou fatální.

Dokument se nazývá „Stavíme informační systém“ a vznikl ve spolupráci ICT Unie a Rady vlády pro konku-
renceschopnost a informační společnost (RVKIS). (dokument je součástí aktuálního čísla) Jedním z klíčových 
poslání ICT Unie je posilovat profesionalitu oboru informačních a telekomunikačních technologií jak na straně 
zákazníka, tak na straně dodavatele.

„Neúspěšné realizace ICT projektů ve veřejné správě poškozují pověst ICT průmyslu jako celku. Ten přitom 
významně přispívá k výkonu české ekonomiky, podobně jako např. automobilový průmysl,“ konstatuje Svatoslav 
Novák, prezident ICT Unie.
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Současné služby LTE společnosti Telefónica umožňují 
přenos dat rychlostí až 60 Mb/s ve směru k účastníkům 
a 25 Mb/s ve směru od účastníků. Při srovnání s reálnými 
rychlostmi v sítích 3G jsou až desetkrát rychlejší. Takové 
rychlosti dovolují v podstatě nabízet jakoukoliv službu, 
včetně kvalitních obrazových služeb jako IPTV ve vysokém 
rozlišení či živé televizního vysílání. Stažení fi lmu ve střední 
kvalitě (700 MB) bude při průměrné rychlosti 10 Mb/s trvat 
necelých 10 minut, odeslání balíku fotek (100 MB) při prů-
měrné rychlosti 4 Mb/s asi 3,5 minuty. Velmi podstatnou 
změnou je rychlost odezvy, která se reálně pohybuje v roz-
sahu 10 až 30 ms, což umožňuje i hraní náročnějších her 
online přes internet.

„Zákazníkům nabídneme reálnou uživatelskou rychlost 
stahování dat až 60 Mb/s a odesílání dat až 25 Mb/s, to vše 
s odezvou sítě kolem 20 ms. Nejde o žádné laboratorní pod-
mínky, ale reálné rychlosti, které jsme v této oblasti namě-
řili,“ říká Martin Škop, ředitel pro technologie a plánování 
sítí společnosti Telefónica Czech Republic.

„V roce 1991 jsme v ČR představili mobilní komunikaci, 
v roce 1996 jsme přinesli digitální systém druhé generace – 
GSM, v roce 2004 jsme zahájili provoz datové sítě CDMA 
řadící se do třetí generace a o rok později jsme opět jako 
první operátor v ČR zahájili provoz UMTS. Nyní přicházíme 
se systémem LTE – mobilní komunikací čtvrté generace. O2 

je lídrem českého trhu 
mobilní komunikace 
už 21. rokem a hod-
láme jím zůstat,“ uvedl 
při zahájení komerč-
ního provozu LTE Jiří 
Dvorjančanský, mar-
ketingový ředitel spo-
lečnosti Telefónica.

Síť O2 LTE sestává 
zatím z pěti základ-
ných stanic, které jsou 
provozovány v kmi-
točtovém pásmu 

1 800 MHz s šířkou rádiového kanálu 2 × 10 MHz. Čtyři 
pokrývají obec Jesenice (okres Praha Západ) a okolí, kde žije 
téměř deset tisíc obyvatel (viz obr. 1). Zbývající základnová 
stanice pak pokrývá signálem zhruba polovinu obchodního 
centra Chodov v Praze, kde je největší a nejmodernější pro-
dejna O2 Experience Centre. Dodavatelem LTE technologie 
je společnost Huawei, která s O2 úspěšně spolupracuje již od 
roku 2004.

Komerční služby LTE mobilního přístupu k internetu 
jsou dostupné od 19. června 2012, přičemž O2 nabízí tři 
tarify LTE Mobilní Internet. Pro občasné využívání tarif 
LTE Mobilní internet L s rychlostí 4 Mb/s a FUP 2 GB 
za 333 Kč měsíčně. Pro běžné použití tarif LTE Mobilní 
internet XL s rychlostí 10 Mb/s a FUP 10 GB za 500 Kč 
měsíčně a pro časté využívání LTE Mobilní internet XXL 

s rychlostí 60/25 Mb/s a FUP 40 GB za 800 Kč měsíčně. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Co je ještě důležité zmínit je, že služby LTE budou nabí-
zeny bez požadavku na nějaké víceleté závazky. Aby však 
mohli zákazníci naplno využít možností této technolo-
gie, musí si k jednotlivým tarifům 
spolu s novou SIM kartou pořídit 
jedno ze dvou zařízení podporujících 
LTE. Zapůjčení modemů stojí jednu 
korunu při vratné záloze tisíc korun. 
Jedná o LTE WiFi směrovač Huawei 
B593, který je určen pro domácí 
nebo podnikové stacionární využití 
a USB klíčenku ZTE MF821 (obr. 3), 
které je určena na cesty. Obě zaří-
zení jsou multimodální (tj. podpo-
rují sítě 2G – GSM, 3G – WCDMA 
i LTE), kategorie 3 (100/50 Mb/s) 
a pro LTE jsou minimálně třípásmová 
(800/1800/2600 MHz), takže je bude možné používat i při 
budoucím očekávaném rozšiřování sítě LTE.

Huawei B593 poskytuje dva telefonní porty pro VoIP, 
čtyři LAN porty (FastEthernet 100/10Base-TX), dva USB 
porty a WiFi podle IEEE 802.11b/g/n umožňující připo-
jení až 32 zařízení. ZTE MF821 o rozměrech 91 × 34 × 
13,5 mm, které se bez problémů vejde do kapsy, umožňuje 
velmi rychlé připojení vašeho laptopu, netbooku nebo 
tabletu ať jste kdekoliv, záleží samozřejmě v dosahu, jaké 
sítě se nacházíte. Kromě toho MF821 lze vybavit kartou 
MicroSD s kapacitou až 32 GB. Pokud se o LTE chcete 
dozvědět více, stačí navštívit O2 Guru v kterékoliv pro-
dejně O2, kteří vám rádi LTE Mobilní internet představí 
a seznámí s jeho výhodami. 

Ačkoliv se zatím jedná spíše o pilotní projekt, který 
se prozatím omezuje na Jesenici a okolí je to významný 
počin, který otevírá cestu do budoucnosti. Další rozšiřo-
vání sítě LTE se však bude odvíjet na základě konkrétních 
výsledků aukce volných kmitočtů.

Jaroslav Hrstka

LTE dorazilo do České republiky
Tak už je tady, společnost Telefónica Czech Republic zahájila jako první mobilní operátor v České republice komerční provoz sítě 
LTE. Česká republika se tak stává 17 zemí v Evropě a 43 na světě, kde jsou nabízeny mobilní služby prostřednictvím sítě LTE. 
Telefónica tak nabízí nejrychlejší mobilní přístup k internetu u nás a jako první přináší novou generaci mobilní komunikace.

Obr. 3  ZTE MF821

Obr. 2  Jiří Dvorjančanský představuje Huawei B593

Obr. 1  Pokrytí obce Jesenice

Společnost Telefónica prodává svá aktiva za účelem 
uhrazení dluhů, které se nyní považují za stále riskant-
nější. Podle posledních zpráv mělo ústředí v Madridu 
čistý dluh 57 mld. EUR, což přivedlo investory k obavám 
o jeho vystavení nedávno zachráněným španělským ban-
kám. Telefónica však není natolik závislá na svém domá-
cím trhu, jako řekněme France Télécom nebo Deutsche 
Telekom, ale španělská jednotka je ze své skupiny největší 
a oslabující španělská ekonomika si vybírá svou daň na 
základu skupiny.

Firma rozhodla o prodeji vlastního kapitálu v O2 
Germany, přičemž v tomto případě jde o druhý největší 
evropský trh společnosti v hodnotě zhruba 8 mld. EUR 
a dále jedná v Latinské Americe, kde její celkové portfolio 
činí více než 40 mld. EUR, včetně 
sítí na dvou největších trzích v regi-
onu – Brazílii a Mexiku. Panuje 
obava, že tato aktiva za současného 
klimatu neudrží svou tržní hodnotu, 
zejména v situaci, kdy Telefónica 
usiluje o jejich prodej.

Na druhé straně je třeba vidět 
slabé tržní ocenění, kdy holand-
ská skupina KPN odmítla nabídku mexického operátora 
America Movil na koupi podílu 28 % akcií v hodnotě 8 EUR 
za akcii. Na stránkách americké společnosti Bloomberg, 
která poskytuje fi nanční služby a informace o akciích 
se uvádí, že Amerika Movil od té doby zvýšila svůj podíl 
v KPN z 8,7 % na 21 %. Kromě toho koncem června získala 
Amerika Movil také podíl 21 % ve společnosti Telekom 
Austria, čímž navýšila svůj celkový podíl na téměř 23 % 
a nadále tak zvyšuje svůj podíl na evropském trhu.

Společnost KPN se nyní obává nepřátelského převzetí 
a prodeje Mexičanům za hubené prémie a přistoupila 
k protiakci. Zmínila se o možném pozitivním vlivu svých 
zahraničních aktivit v oblasti mobilních sítí, tj. KPN Group 
Belgium (BASE) v Belgii a E-Plus v Německu ve zřejmé 
snaze oslabit nevyžádanou nabídku ze strany America 
Movil. To zvýšilo šance na jednání, při němž by společnosti 
Telefónica a KPN mohly spojit síly v Německu. Skoupení 
většinového podílu KPN v E-Plus skupinou O2 Germany 
bylo ostatně již nějakou dobu naznačováno. Nyní se ale 
Telefónica snaží aktiva spíše prodávat než je kupovat, takže 
určitou variantou by bylo spojení obou sítí do nového spo-
lečného podniku. Mohla by to být „jakási obdoba“ mobil-
ního operátora Everything Everywhere ve Velké Británii, tj. 
společný podnik společností Deutsche Telekom a France 
Télécom, kdy v květnu 2010 došlo ke spojení mobilních 
operátorů Orange (UK) a T-Mobile (UK).

Koncem června, po několika kolech složitých jednání, 
však dostávají události rychlý spád. Přichází prohlášení 

KPN, ve kterém operátor sděluje, že po kolapsu jednání 
skupiny KPN se společností Telefonica o prodeji němec-
kého operátora E-Plus do rukou skupiny Telefónica, je na 
volném trhu na prodej belgický operátor BASE, přičemž 
proces prodeje bude zahájen v červenci.

Obtížná fi nanční situace v Evropě může být příčinou 
problémů pro místní operátory, ale i příležitostí pro zahra-
niční hráče, kteří hledají předmostí k získávání světově 
nejvyspělejších mobilních trhů. Nemusí to být jen latinsko-
američtí hráči rozměru America Movil, ale značný počet je 
jich na Středním východě a v Asii a ti zajisté mohou vidět 
cenové příležitostí v Evropě. Například čínští operátoři 
těží ze současného prudkého růstu výnosů ze služeb 3G, 
což může vytvářet dobrou pozici pro zahájení vybraných 

obchodů. China Mobile, největší 
světový provozovatel z hlediska 
počtu účastníků i prodeje vlastní 
v současnosti v zahraničí jen jed-
noho operátora a to v Pákistánu, 
a již dlouho uvažuje o expanzi 
v mezinárodním měřítku. Její 
domácí konkurent China Telecom 
zahájil v květnu provoz v pozici 

virtuálního mobilního operátora ve Velké Británii a už teď 
hledá příležitosti k expanzi i jinde v Evropě.

Situace zatím naznačuje, že éra velkých skupin evrop-
ských operátorů expandujících po celém světě pomalu 
končí, naopak mnoho z nich se specifi ckých majetků 
rychle zbavuje. Telefónica je prominentem v celé Latinské 
Americe, France Télécom (Orange) je ve velké části fran-
kofonní Afriky, Deutsche Telekom působí ve východní 
Evropě a v USA, severské subjekty, jako TeliaSonera 
a Telenor se etablovaly v Pobaltí a okolí a skupina 
Vodafone má stále rozsáhlou geografi ckou působnost ve 
více než 30 zemích po celém světě, a to navzdory prodeji 
některých společností např. ve Francii, v Polsku a jinde, 
které proběhly během posledních několika let.

Protože ale evropští operátoři hledají odprodeje men-
šinových podílů, usilují v těchto zemích spíše o založení 
společných podniků nebo získání investic od bohatých 
soukromých kapitálových skupin a zahraničních hráčů. 
Stopy jejich obchodních přístupů tak mohou být velmi 
rozdílné. Důsledky těchto pohybů se asi projeví, až se 
prach usadí a odezní krize eurozóny.

Jan Vašátko
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Končí světová expanze evropských operátorů?
S klesající prosperitou Evropské měnové unie se pozornost soustřeďuje na vyhlídky evropských operátorů, kteří hledají účinná 
opatření proti dopadům prohlubující se krize eurozóny. Situace se stupňuje až do bodu, ve kterém by v globálním odvětví tele-
komunikací mohlo dojít k velkému třesku. O možné zásadní změně mohou svědčit nedávné události: Telefónica hodlá prodat 
svá aktiva v Německu a v některých latinskoamerických zemích a rovněž 50 % podílu ve společném projektu se společností 
China Unicom a snížit jej tak na pouhých 5 %. Další událostí jsou významné nákupy společnosti America Movil jak ve skupině  
nizozemského operátora KPN, tak rakouské společnosti Telekom Austria.
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pořádaná pod záštitou PhDr. Pavla Dvořáka, CSc., předsedy 
Rady Českého telekomunikačního úřadu
Kdy: 31. října až 2. listopadu 2012, Pardubice

Konference nabídne všem, kdo chtějí získat širší roz-
hled o vývoji a dnešním stavu radiokomunikačního 
oboru, možnost dozvědět se o novinkách a výhledech 
v digitálním televizním a rozhlasovém vysílání, o specifi c-
kých metodách měření a o trendech v mobilních aplika-
cích a službách. Bude zmíněna i historie radiotechniky, její 
důležité mezníky a vazby na současnost.

Účastníci budou přehledně seznámeni se závěry Světové 
radiokomunikační konference WRC-12 a s jejími možnými 
dopady na správu rádiového spektra v ČR. Další témata 
budou ilustrovat pestré nasazení radiotechniky v nejrůz-
nějších oblastech, jako jsou meteorologické radary, radio-
metrie, senzorové sítě a komunikace v podmínkách tísně. 
Samostatné příspěvky se budou týkat dohledu nad zrani-
telností sítí elektronických komunikací rušením a podvod-
ným jednáním různých subjektů. Na závěr prvního dne 
proběhne panelová diskuse k aktuálním otázkám digitál-
ního vysílání a nebude chybět několik fi remních prezentací.

Pořadatel: 
UNIT spol. s r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice, 
tel.: 466 303 032, 605 257 127, e-mail: unit@unit.cz, 
web: www.unit.cz

 LTE ve světě v polovině roku 2012
Podle šetření analytické společnosti Wireless Intelligence 
jsou mobilní operatoři v USA, Jižní Koreji a Japonsku hlav-
ními lídry v počtu uživatelů sítí LTE. Téměř devět z deseti 
uživatelů LTE na světě náleží k zákazníkům operátorů 
těchto tří zemí. Odhaduje se, že v polovině roku 2012 bylo 
na světě 27 milionů uživatelů LTE (na konci roku 2011 bylo 
10 milionů), v USA 47 %, v Jižní Koreji 27 % a v Japonsku 
13 %. Obr. 1 ukazuje globální trh uživatelů LTE ve světě. 
I když tyto tři země zatím dominují, komerční provoz LTE 
spustily i operátoři v mnoha dalších zemích, takže počet 
zemí s komerční provozem LTE rychle roste. Zatímco na 
konci roku 2010 bylo na světě 17 sítí ve 12 zemích, na konci 
roku 2011 to bylo 47 sítí v 27 zemích a v polovině července 
2012 již 91 sítí ve 47 zemích, a to včetně velkých potenciál-
ních trhů jako Rusko nebo Indie. Na druhé straně, i když je 
zemí i sítí již poměrně dost, jedná se o zaváděcí komerční 

provoz s malým pokrytím. Pro srovnání v Evropě (bez 
Ruska) již bylo spuštěno 35 sítí v 19 zemích, ale její celkový 
podíl je pouze 6 % (tj. 1,6 milionu uživatelů LTE).

Největším operátorem LTE na světě je společnost 
Verizon Wireless, operátor číslo jedna v USA zahájil 
komerční provoz LTE v prosinci 2010 a v současné době 
pokrývá již 337 regionů v USA a téměř 75 % populace 
USA (233 milionů). Minulý týden Verizon oznámil, že 
během 2. čtvrtletí 2012 prodal 3,2 milionu zařízení LTE, 
takže celkový počet uživatelů LTE překročil 10 milionů, 
což představuje přes 12 % ze všech tarifních uživatelů.

Hlavní rivalové na trhu v USA nechtějí zůstat příliš 
pozadu. Společnost AT&T Mobility zahájila komerční 
provoz LTE loni v září a v současné době má pokryto 47 
oblasti a do konce roku plánuje další. Tvrdí, že jejich síť 
označovaná 4G (HSPA+/LTE) pokrývá 260 milionů oby-
vatel, a že třetina (2,5 milionu) tarifních uživatelů vyu-
žívá služby LTE. Třetí největší operátor v USA společnost 
Sprint se chystá spustit komerční provoz LTE v 15 regio-
nech během srpna. Kromě nich poskytuje služby LTE také 
několik regionálních operátorů, včetně dvou největších 
MetroPCS a Leap Wireless. 

Lídr trhu v Jižní Koreji, společnost SK Telecom, oznámila 
začátkem července, že dosáhla hranice 4 milionů tarifních 
uživatelů LTE, přičemž poslední milion dosáhla za pouhých 
44 dní (3 miliony k 6. červnu) a během července registrují 
denně 41 tisíc nových uživatelů. Tímto tempem budou mít 
koncem roku 2012 více než 7 milionů uživatelů LTE. SK 
Telecom také oznámil spuštění multi-carrier LTE a do konce 
roku plánuje zavést tuto technologii v Soulu a dalších šesti 
velkých městech. Konkurenční společnosti se rovněž činí, 
LG Uplus, která spustila služby LTE ve stejné době (červenec 
2011) jako SK Telecom má téměř 3 miliony uživatelů LTE, 
zatímco společnost KT Corporation, která spustila služby 
v lednu 2012 má 1,4 milionu uživatelů LTE.

Největší japonský operátor společnost NTT Docomo, 
která zahájila komerční provoz LTE v prosinci 2010, 
oznámila také překročení hranice 4 milionů uživatelů 
LTE. K tomu došlo 22. července, což je zhruba jeden a půl 
měsíce po dosažení hranice 3 milionů. Společnost NTT 
Docomo přisuzuje toto zrychlení růstu uživatelů LTE 
nové řadě kompatibilních smartphonů, které na trh při-

šly začátkem roku. První 
domácí konkurent spo-
lečnost Soft Bank Mobile 
spustil komerční služby 
AXGP letos v únoru, což 
je technologie podobná 
TD-LTE. a koncem 
června měl 132 tisíc 
tarifních uživatelů. 
Společnost EMOBILE 
spustila služby LTE letos 
v březnu a druhý největší 
operátor v Japonsku, 
společnost KDDI plá-
nuje komerční provoz 
LTE do konce roku 2012.

Zdroj: Wireless Intelligence

Obr. 1  Globální trh LTE v polovině 
roku 2012
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