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Úvodní slovo:

Petr Beneš,
šéfredaktor časopisu
Nové dimenze světa mobilních komunikací
Vážení čtenáři,
neobávejte se, nechci se zde zabývat ani aukcí kmitočtů, ani vývojem tarifů v mobilních sítích.
Mobilním operátorům, tak jako tak, nebudou v příštích letech scházet výzvy, před něž je vývoj
v oblasti telekomunikací postaví. Pozorovatelé mluví o měnící se krajině odvětví – předplatitelé služeb mobilních sítí budou očekávat vyšší kvalitu a toužit po lepší zkušenosti z využívání nabízených služeb, spolu s ujištěním o robustním zabezpečení dat. Služby se budou
vyvíjet, technologie bude jako dosud ovlivňovat hlavní změny a celkové prostředí sítě bude
předpokládat poněkud jiné vystupování vůči zákazníkům. Se změnami v sítích se budou operátoři snažit zavádět technologie pro analýzu provozu a vyhledávání poruch. Můžeme očekávat řadu transformaci, které umožní rozkrýt, porozumět a nahlédnout do košatých datových
toků, a vytvoří tak cestu pro zavádění nových služeb, zlepšení výkonu sítí a snížení provozních nákladů. V kontextu těchto významných transformací se krajina mobilní komunikace
významně mění. A bude se měnit stále. Odlišnost spočívá v tom, že operátoři budou konfrontováni s významnými změnami způsobu, jakým prvky ekosystému telekomunikací koexistují. Staří nepřátelé se stanou novými přáteli, s tím jak operátoři přijmou praktiky poskytovatelů internetových služeb a čas od času dokonce tyto poskytovatele získají do vlastnictví.
Praktiky obou pak postupně konvergují, aby mohli nabídnout spojitější konektivitu. Současně
se možná staří přátelé stanou novými nepřáteli, s tím jak vzroste konkurence. Zatímco někde
dojde ke konvergenci, jinde nastane divergence.
Očekávat lze řadu změn. Poslední zpráva analytické společnosti IDC s názvem „Digitální
svět v roce 2020“ říká: „… digitální svět se do roku 2020 rozroste třistanásobně, ze 130 na
40 000 exabajtů, tj. 40 biliónů gigabajtů, více než 5 200 gigabajtů na každého muže, ženu a dítě
na Zemi. Od chvíle, kdy čtete tyto řádky, se digitální svět každé dva roky přibližně zdvojnásobí. Odhadovaný pád výnosů z jednoho přeneseného gigabajtu do roku 2015 činí 82 %“.
Mluvíme-li o budoucích trendech, na Mobile World Congress 2013 se v souvislosti s výstavbou mobilních sítí nových generací poprvé objevil pojem Telecoms Intelligence Provider.
Zkratkou TIP budou označováni poskytovatelé služeb nabízející operátorům pomoc při
zpracování nebývalých objemů dat protékajících jejich vysokokapacitními „potrubími“ tak,
aby jim umožnili zlepšit kvalitu a bezpečnost jimi nabízených služeb, udržet rovnováhu mezi
praktickými zkušenostmi zákazníků a jejich „smart“ očekáváními, zvýšit konkurenceschopnost a snížit provozní náklady. Poskytovatelé služeb TIP pomohou operátorům porozumět
prostředí jejich sítí a pochopit, co se v nich odehrává.
Kdo bude chtít v novém prostředí zvítězit, bude muset, podle slov vrcholového zástupce
jednoho z prvních poskytovatelů služeb TIP, uspokojit a pokrýt čtyři dimenze telekomunikační krajiny – chování předplatitele, používané služby a aplikace, prostředí sítě a použité
technologie. Sběr dat a jejich analýza v reálném čase v každém z těchto čtyř „rozměrů“ pak
může operátorům zajistit potřebnou prozíravost při vytváření lákavých služeb a přispět
k vytvoření víceúrovňového hracího pole pro vzájemné soutěžení. Služby nabízené operátory
mobilních sítí se pak zcela jistě změní. Stanou se osobnějšími, budou detailněji a věrněji než
kdykoliv před tím odrážet chování svých předplatitelů. Budou se měnit podobně, jako se
posouvají tektonické vrstvy, budou se navzájem drtit s takovou silou, nasazením a rychlostí,
jaké průmysl mobilních komunikací ještě nezažil.
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Aktuality z EU a ČR

Aktuality z EU
Dne 5. února 2013, v Den bezpečnějšího internetu, předložila Evropská komise
výsledky společné práce, kterou vykonaly
mediální, technologické, telekomunikační
a internetové společnosti od prosince 2011,
kdy se zavázaly vytvořit z internetu lepší a bezpečnější místo pro děti. Dvacet devět vedoucích společností, které se této samoregulační
iniciativy účastní, podalo zprávu o tom, jak
společně stanoví nový standard pro ochranu
dětí na internetu. Všechna zařízení (včetně
chytrých telefonů, tabletů, počítačů a herních
konzol) by mohla být vybavena nástroji rodičovské kontroly a rozhraním s jednoduchými
nástroji, které uživatelům umožní nahlásit
škodlivý obsah a kontakty. Kromě toho byly
stanoveny osvědčené postupy, pokud jde
o věkově přiměřené nastavení ochrany soukromí a účinné odstraňování materiálu týkajícího se zneužívání dětí. Velmi slibné jsou rovněž závazky přijaté v oblasti technologických
nástrojů na podporu širšího využívání klasiﬁkace obsahu. Závazky budou realizovány
v průběhu roku 2013. Komise rovněž zveřejnila další kroky pro podporu koalice a jejích
členů v roce 2013.
Místopředsedkyně
Evropské komise
Neelie Kroesová 26. února oznámila, že EU
v roce 2013 vyčlení na výzkum mobilní technologie 5G do roku 2020 celkem 50 milionů
EUR. Cílem je vrátit Evropu zpět do čela globálního mobilního průmyslu. „Chci, aby průkopníkem 5G byl evropský průmysl, založený
na evropském výzkumu a aby vytvářel pracovní místa v Evropě.“ řekla N. Kroesová. Na
výzkumech technologie 5G se v Evropě podílí
několik desítek ﬁrem, univerzit a výzkumných
institucí. Do roku 2020 se mobilní provoz
v celém světě zvýší 33krát ve srovnání s rokem
2010. V té době má převládat přístup k internetu především prostřednictvím rádiových
zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, přístroje a senzory vyžadující efektivnější a všudypřítomné technologie k přenosu datového
provozu.
Aktuality z EU a ČR
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Dne 4. března vyzval předseda Evropské
komise José Manuel Barroso digitální podniky,
vlády a odvětví odborné přípravy a vzdělávání v Evropě, aby se přidaly k Velké koalici
pro digitální pracovní místa a našly řešení
pro téměř 900 tisíc volných pracovních míst
v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jež budou v Evropě pravděpodobně k dispozici do roku 2015. Navzdory současné úrovni nezaměstnanosti počet digitálních
pracovních míst narůstá o více než 100 tisíc za
rok. Počet nových absolventů a kvaliﬁkovaných
pracovníků v oblasti ICT je však stále nedostačující. Velká koalice je součástí snahy Evropské
komise o zajištění větší konkurenceschopnosti
Evropy. Komise usiluje o dosažení závazků
v těchto klíčových oblastech: odborná příprava
a soulad s požadavky digitálních pracovních
míst; mobilita; osvědčování; zvyšování informovanosti; inovativní studium a vyučování.
Evropská komise přijala 26. března návrh
nových předpisů, které mají snížit náklady
na zavádění vysokorychlostního internetu
o 30 %. Stavební inženýrské práce, jako jsou
výkopy pro pokládku kabelů, představují až
80 % nákladů na výstavbu vysokorychlostních
sítí. Přijatý návrh může společnostem ušetřit
40 až 60 miliard EUR. Po souhlasu Evropského
parlamentu a Rady budou nová pravidla přímo
použitelná v celé EU. Komise chce řešit čtyři
hlavní problematické oblasti: zajistit, aby nové
nebo renovované budovy byly připraveny pro
vysokorychlostní širokopásmové připojení;
otevřít přístup k infrastruktuře za spravedlivých a přiměřených podmínek včetně ceny (to
se týká existujících kabelovodů, potrubí, vstupních šachet, rozvodných skříní, sloupů, stožárů,
antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí);
ukončit nedostatečnou koordinaci stavebních
prací tím, že se kterémukoli provozovateli sítě
umožní, aby sjednával dohody s jinými poskytovateli infrastruktury; zjednodušit složité
a časově náročné postupy udělování povolení
(zejména pro stožáry a antény) zavedením
standardní šestiměsíční lhůty pro udělení nebo
zamítnutí povolení a umožněním podávání
žádostí prostřednictvím jediného kontaktního

místa. Tato iniciativa je součástí desetibodového plánu, jak urychlit zavádění širokopásmového připojení, představeného při příležitosti
střednědobého přezkumu Digitální agendy pro
Evropu.
Skupina evropských regulátorů pro telekomunikace BEREC přijala 26. března 2013
stanovisko k návrhu doporučení Evropské
komise o souladu povinností nediskriminace
a metodik pro výpočet nákladů v souladu
s článkem 19 rámcové směrnice a nařízením
o BEREC. Evropská komise si formálně vyžádala stanovisko BEREC k návrhu doporučení
dne 5. prosince 2012. BEREC bere na vědomí
odhodlání Komise podporovat zavádění přístupu k vysokorychlostním sítím nové generace
(NGA) v celé Evropě. BEREC souhlasí s tímto
cílem a má v úmyslu zajistit, aby regulační opatření podporovalo tento důležitý cíl. BEREC
sdílí názor Komise, že implementaci tohoto
doporučení je třeba provádět v těsné spolupráci Komise a BEREC, aby praktické dopady
doporučení, zejména dopad na investice a hospodářskou soutěž, mohly být monitorovány
a případné neočekávané následky se podařilo
zvládnout včas a kooperativní způsobem.

Aktuality z ČR
Poslaneckou novelu, která má posílit vstup
konkurence i virtuálních mobilních operátorů
na trh podpořili poslanci v prvním čtení 12.
února. Předložila ji skupina poslanců TOP 09
a Starostů, kteří mimo jiné navrhují zakázat
automatické prodlužování smluv s operátory
uzavřených na dobu určitou. Podle předkladatele jsou důvodem předložení nekalé praktiky operátorů vůči klientům i ostatním ﬁrmám. Například automatické prodlužování
smluv na dobu určitou označují předkladatelé
za obchodně nemorální. Novela také výslovně
zakazuje operátorům sjednávat smluvní
pokuty pro případ, že zákazník předčasně
ukončí smlouvu na dobu určitou. Při uzavírání
smlouvy na dálku, například po telefonu, bude
muset mít klient k dispozici všechny související informace, ať už v listinné nebo elektronické podobě. Pokud operátor odmítne uzavřít smlouvu o propojení s jiným operátorem,
bude muset odmítnutého zájemce informovat
o důvodech, pro které nemůže smlouvu uzavřít.
Stejnou informaci bude muset zaslat Českému
telekomunikačnímu úřadu.
14. února 2013 – Český telekomunikační
úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
připravují návrh Programu podpory budování vysokorychlostního internetu nové
generace na území České republiky. Podpora
se má týkat některých cílů státní politiky

elektronických komunikací Digitální Česko
a Digitální agendy EU. Návrh je připravován
na základě usnesení vlády ČR č. 370 ze dne 23.
května 2012 v návaznosti na informaci o přípravě Aukce volných kmitočtů, včetně doporučení Českého telekomunikačního úřadu využít
část jejího výnosu pro podporu budování nové,
zejména optické přístupové infrastruktury
a vrátit část prostředků (až jednotky miliard
korun) získaných v aukci kmitočtů zpět do sektoru elektronických komunikací. ČTÚ a MPO
připravili ke konzultaci 12 otázek, ze kterých se
bude vycházet. Zároveň byl zveřejněn vysvětlující materiál, který deﬁnuje přístupové sítě
nové generace (NGA). Podpora by se měla
týkat pevných sítí s přenosovými rychlostmi
alespoň 30 Mb/s. Předpokládá se, že nové sítě
budou realizovaný především optickou technologií. Nepřímo by měl získat podporu i mobilní
internet, protože lze přepokládat, že nové sítě
poskytnou konektivitu i pro základnové stanice
sítí HSPA+ a LTE.
20. února 2013 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil tendr
ministerstva vnitra na poskytování telekomunikačních služeb na období 2013–2017
za 4,6 miliardy korun. Předběžné opatření
ÚOHS zakazuje ministerstvu uzavřít rámcové smlouvy s vítězi zakázky na komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS).
Ministerstvo vnitra uvedlo, že má v úmyslu
poprvé využít takzvaný dynamický nákupní
systém, což znamená, že během čtyřletého
období se budou moci o jednotlivé menší
zakázky ucházet stále nové ﬁrmy, které splní
předem stanovená kritéria. ÚOHS má důvodné
podezření, že samotný dynamický zadávací
systém obsahuje podstatnou vadu, která by
mohla znamenat neregulérnost desítek či stovek zakázek, jež budou přes systém zadány.
To by mohlo znepřístupnit zakázky KIVS pro
řadu uchazečů. ÚOHS se případem zabývá od
loňska na základě podání od společností ha-vel internet s.r.o. a České Radiokomunikace
a.s. Smlouvy na poskytování služeb v rámci
KIVS, jež má nyní státní správa se společností Telefónica uzavřeny, končí v březnu.
Ministerstvo vyhlásilo zakázku na nové kontrakty na KIVS v prosinci 2010, smlouvy
měly být na 18 měsíců v hodnotě přes 1,6
miliardy korun. Původní kontrakty končily
k předloňskému 28. březnu. Kvůli prodlevám
úřad uzavřel s dodavateli přechodné prováděcí smlouvy, jimiž se platnost původních
postupně prodloužila o rok. ÚOHS předloni
v červnu zadávací řízení zakázky kvůli porušení zákona zrušil. Ministerstvo vnitra pak
vypsalo nový tendr v hodnotě sedmi miliard
korun. I tím se měl zabývat ÚOHS, ministerstvo ale zakázku v prosinci zrušilo samo.
Aktuality z EU a ČR
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Český telekomunikační úřad 6. března 2013
informoval o dalším postupu změny velkoobchodních cen za terminaci v pevné síti. V rámci
notiﬁkačního procesu návrhu rozhodnutí
o regulaci cen terminaci v pevné síti u Evropské
komise vyjádřila 10. prosince 2012 vážné
pochybnosti o novém návrhu ČTÚ o cenách za
ukončení volání, které by měly nepříznivý dopad
na spotřebitele v ČR. Ceny, které ČTÚ navrhl za
některé služby ukončení volání, jsou dvakrát
vyšší než ceny v jiných zemích, které používají
správnou metodiku stanovení cen. Tyto náklady
se v konečném důsledku promítají do cen volání,
jež platí spotřebitelé a podniky. Podle vyjádření
Evropské komise není nová regulace cen navržená ČTÚ v souladu se zásadami a cíli telekomunikačních předpisů EU, podle nichž musí
členské státy podporovat hospodářskou soutěž
a zájmy spotřebitelů v EU. Místopředsedkyně
Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila:
„Evropská komise se snaží o spravedlivou regulaci a nepochybně zajistí, aby regulované sazby
za ukončení volání byly ve všech členských státech
stanoveny bez zbytečného odkladu na přiměřené
úrovni.“. Komise kromě toho kritizovala návrh
ČTÚ regulovat velkoobchodní ceny za ukončení
volání v pevných a mobilních sítích, který se
vztahuje pouze na jednu telekomunikační společnost nabízející pevné telefonní přípojky a na
tři ze čtyř mobilních operátorů na trhu. Aniž to
ČTÚ jasně zdůvodnil, regulace cen by se na jiné
účastníky trhu nevztahovala. Jedná se již o druhý
případ, kdy Komise u ČR využila svých nových
pravomocí týkajících se vnitrostátních nápravných opatření podle článku 7a směrnice o telekomunikacích. V rámci přezkumné fáze vypracovalo Sdružení evropských regulačních orgánů
BEREC stanovisko k připomínkám Evropské
komise, ve kterém uvedla, že samotná výše ceny
nemůže být důvodem k neschválení návrhu
cenové regulace a doporučilo zkoumat další tři
kritéria – vyčíslení nákladů na velkoobchodní
vyúčtování služby terminace (billing), stanovení
poměru cen ve špičce a mimo špičku a ověření
vlivu (ne)zahrnutí terminace mezinárodních
příchozích hovorů do přírůstku (inkrementu),
jehož náklady model stanovuje. ČTÚ výsledky
svého zjištění případně promítne do návrhu rozhodnutí o ceně, kterým stanoví maximální ceny
za terminaci ve pevných síti.
Dne 8. března 2013 zveřejnil Český telekomunikační úřad informaci o zastavení
aukce na volné rádiové kmitočty k zajištění
veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,
1800 MHz a 2600 MHz. ČTÚ tak rozhodl proto,
že podle jeho sdělení aktuální celková nabídka
za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun a trojnásobně převyšovala
původních 7,4 miliard Kč a stále rostla, což by
ve ﬁnále vedlo k ekonomicky nereálné provediAktuality z EU a ČR
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telnosti projektu plošného a cenově dostupného
rozšíření nových sítí. ČTÚ uvedl, že při vyhlášení podmínek zdůrazňoval, že hlavní motivací pořádání aukce je rychlá dostupnost 4G
sítí pro občany ČR a případný vstup čtvrtého
operátora. Nikoliv zisk státu. Bezprostředně po
zastavení aukce zahájil revizi podmínek výběrového řízení. Proti ukončení aukce kmitočtů
pro rychlé mobilní sítě LTE se neodvolal žádný
ze čtyř zájemců a Český telekomunikační úřad
tak může navrhnout upravené podmínky pro
vypsání nové soutěže. Výběrové řízení bylo
zahájeno 12. července 2012 a účastnily se ho
společnosti Vodafone, T-Mobile, Telefónica
a PPF Mobile Services.
Vedení společností Tesco a Telefónica
oznámily 14. března 2013 vznik společného
projektu, jehož cílem je uvedení virtuálního
operátora Tesco Mobile na český trh. Nový
virtuální operátor, který začne své služby nabízet v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku, chce
výrazně posílit konkurenční prostředí a rozšířit
stávající nabídku mobilních služeb na českém
trhu. Společnost Tesco tak po úspěšné službě
Potraviny on-line přináší další výraznou inovaci. Tesco Mobile bude nezávislým virtuálním
operátorem a již provádí zákonem předepsané
kroky k získání osvědčení od Českého telekomunikačního úřadu.
Český statistický úřad zveřejnil 19. března
2013 pravidelné roční šetření zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií
v podnikatelském sektoru za rok 2012. V lednu
2012 bylo k internetu připojeno 96,6 % podniků s více než deseti zaměstnanci. Před deseti
lety uvádělo 87 % podniků rychlost připojení
k internetu nižší než 2 Mbit/s, v roce 2012 jich má
stejné procento rychlost vyšší. Webovými stránkami disponovalo v lednu 2012 osm z deseti
podniků. Více než polovina podniků zaslala fakturu elektronickou cestou a tři čtvrtiny jich takto
fakturu přijalo. Elektronický nákup v roce 2011
uskutečnilo 44 % podniků, na celkových nákupech se elektronické podílely 27 %. V roce 2011
prodávalo elektronickou cestou své zboží nebo
služby 26 % podniků, tržby z těchto prodejů tvořily téměř čtvrtinu celkových tržeb. V lednu 2012
používalo v podnicích v České republice 43 %
zaměstnanců v práci počítač, přístup k internetu
mělo z pracovního počítače 36 % zaměstnanců.
Přenosný počítač počátkem roku 2012 poskytlo
svým zaměstnancům 63 % a chytrý telefon
(smartphone) 40 % ﬁrem.
Vláda dne 20. března 2013 projednala a schválila usnesením č. 203 dokument Aktualizace
Státní politiky v elektronických komunikacích –
Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice. Aktualizovaná koncepce je postavena

na třech pilířích, a to podpoře budování kvalitní
infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti. Hlavním cílem je
podpořit potenciál České republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních
technologií a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány. V souladu s evropskou
Digitální agendou si vláda stanovuje cíl v oblasti
vysokorychlostního přístupu k internetu, a to
rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí
k internetu umožňujících přenosové rychlosti
30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele
a 100 Mb/s minimálně pro polovinu domácností.
Pokud nechce Česká republika do budoucna zaostávat ve schopnosti konkurovat svým evropským
i mimoevropským partnerům, musí dokázat stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí
růst digitální ekonomiky. Mezi další cíle vlády do
roku 2020, stanovené schváleným dokumentem,
proto patří například efektivní využívání rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů,
posílení samoregulačních mechanismů digitální ekonomiky, zvyšování dostupnosti ICT pro
všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení
nebo zdravotní postižení nebo podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální
gramotnosti.
Prezidentem ICT Unie, sdružení ﬁrem z oboru
informačních technologií a elektronických komunikací, se na další tříleté období stal Svatoslav
Novák. Rozhodlo o tom na svém zasedání představenstvo ICT Unie. Svatoslav Novák vykonává
uvedenou funkci již od ledna 2010, kdy ICT Unie
vznikla sloučením APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) a SPIS
(Sdružení pro informační společnost).
„Za tři roky svého fungování se ICT Unie stala
respektovaným profesním sdružením a partnerem klíčových institucí. Má neopominutelný vliv
na vytváření legislativního i věcného prostředí
ICT průmyslu. Připravuje poziční dokumenty,
připomínkuje strategické materiály ministerstev a podílí se na různých legislativních návrzích. Angažuje se v mnoha segmentech digitální
agendy týkajících se ať již veřejného či komerčního sektoru,“ prohlásil Svatoslav Novák.
„V nadcházejícím období se chceme soustředit
mj. na další rozvoj efektivního fungování státní
správy a samosprávy prostřednictvím eGovernmentu. Intenzivně usilujeme také o to, aby ve
veřejné správě byly standardizovány závazné
postupy pro budování a provoz informačních
systémů, včetně zadávání veřejných zakázek.
Důležitým projektem bude v letošním roce i případná státní podpora výstavby sítí vysokorychlostního internetu,“ přiblížil Svatoslav Novák
priority pro nejbližší období.
ICT UNIE vydala začátkem roku 2013
poziční dokument k problematice přípravy

nového programového období pro čerpání
strukturálních fondů. Cílem tohoto dokumentu je především přispět k národní debatě
o prioritách v oblasti ICT ve veřejné správě pro
budoucí období, ale také k racionálnímu nastavení implementační struktury a mechanismů
čerpání strukturálních fondů.
V úvodu dokument připomíná význam ICT
pro znalostní ekonomiku a efektivní fungování státu. S odkazem rychlost a obtížnost predikce vývoje v oblasti ICT zdůrazňuje nutnost
odborné debaty o prioritách i mechanismech
ﬁnancování.
Dokument stručně shrnuje současný stav
prací na klíčových vládních dokumentech
upravujících oblast ICT ve veřejné správě
a čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
Zároveň vymezuje předpoklady úspěšného
čerpání. Vedle jasné vize, promítnuté do strukturovaných strategických dokumentů, jde především o vhodné nastavení implementační
struktury, adekvátní nastavení národní legislativy a minimalizaci administrativní zátěže příjemců podpory.
Klíčovou roli hraje racionálně nastavená
implementační struktura umožňující koordinovaný rozvoj ICT založený na schválených
koncepčních dokumentech. Efektivně je třeba
rovněž nastavit mechanismy administrace
žádostí i realizovaných projektů. V oblasti
legislativy je třeba s ohledem na technologický
vývoj upravit jak samotou oblast výstavby
a provozu ICT systémů ve veřejné správě, tak
legislativu v oblasti veřejných zakázek a rozpočtování. Efektivní realizace přínosů z elektronizace veřejné správy je také podmíněna
zajištěním dostatečné informovanosti a to
jak na straně úředníků, pracujících v novém
prostředí, tak na straně klientů elektronicky
poskytovaných veřejných služeb. Výchozí
strategické dokumenty by tak měly zohlednit
i oblast vzdělávání a osvěty.
ICT UNIE ve svém stanovisku rovněž
načrtá tematické okruhy, které budou v letech
2014–2020 v oblasti ICT ve veřejné správě stěžejní. Mezi ně patří mimo jiné mobilní zařízení a aplikace, sociální sítě, ochrana digitální
identity, spolupráce veřejného a soukromého
sektoru v oblasti ICT, rozvoj infrastruktury pro
služby e-Governmentu, otevřená datová infrastruktura open data, či posílení uživatelů elektronických služeb. Tato témata vycházejí nejen
z predikce klíčových trendů v oblasti, ale rovněž z výhledu mezivládních organizací jako je
Evropská unie nebo Organizace pro spolupráci
a hospodářský rozvoj.
V závěru stanoviska ICT UNIE deklaruje svou ochotu aktivně přispívat do diskuzí
o obsahových i formálních parametrech programového období 2014–2020. Text pozičního
dokumentu je k dispozici na www.ictu.cz.
Aktuality z EU a ČR
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Digitální agenda – roční
srovnávací přehled výsledků
vydávaný Evropskou komisí
Úvod
Evropská komise je odpovědná za vytvoření
regulačního a podnikatelského prostředí, které
podpoří hospodářskou soutěž a investice na
trzích s digitálními technologiemi v Evropě.
Digitální agenda je první ze stěžejních iniciativ
v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní
a udržitelný růst. Zaměřuje se na technologie
21. století a on-line služby, které pomohou
Evropě posílit vytváření nových pracovních
příležitostí, podpořit hospodářskou prosperitu
a v mnoha ohledech zlepšit každodenní život
obyvatel a podniků v EU. Digitální agenda pro
Evropu z roku 2010 stanoví sedm prioritních
oblastí činnosti – vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilitu, zvýšení
důvěry v internet a jeho bezpečnosti, výrazně
rychlejší přístup k internetu, lepší investice
do výzkumu a vývoje, zvýšení digitální gramotnosti, dovedností a začlenění a uplatnění
informačních a komunikačních technologií při
řešení úkolů, se kterými se společnost potýká,
jako je např. změna klimatu či stárnoucí
populace. V těchto sedmi oblastech digitální
agenda počítá s přibližně stovkou návazných
kroků, z nichž 31 by mělo být legislativního
charakteru. Hlavními cíli Digitální agendy
jsou dostupnost vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové
rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny
obyvatele a 100 Mb/s minimálně pro polovinu

> 144 kb/s a < 30 Mb/s
30 Mb/s a < 100 Mb/s
100 Mb/s a více

Obr. 1
Stav pevných vysokorychlostních
přípojek v EU, leden 2012
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domácností. Obr. 1 ukazuje stav pevných vysokorychlostních přípojek v EU k lednu 2012.
Plnění úkolu Digitální agendy hodnotí pravidelně „Srovnávací přehled“. Srovnávací přehled na webových stránkách EU [1] má sedm
hlavních částí (pilíře):
I. Jednotný digitální trh.
II. Interoperabilita a standardy.
III. Důvěrnost a bezpečnost.
IV. Vysokorychlostnímu a ultra-vysokorychlostní přístup k internetu.
V. Vývoj a inovace.
VI. Růst digitální gramotnosti a dovednosti.
VII. Pozitivní dopady ICT na společnost EU.
První vydání srovnávacího přehledu
výsledků Digitální agendy bylo zveřejněno
v roce 2011.

Srovnávací přehled výsledků
Digitální agendy v EU
Podle hodnocení zveřejněného v roce 2012 [1]
vytvářejí evropští občané, podniky a autoři inovačních řešení dostatečnou poptávku po digitálních technologiích, která by zaručila Evropě
udržitelný hospodářský růst. Proti tomu ale
působí neschopnost zajistit dostatečně rychlý
přístup k internetu, on-line obsah, výzkum
a příslušné dovednosti. Nejvýznamnější trendy
v odvětví informačních a komunikačních
technologií (ICT), které dnes vytváří 8 milionů pracovních příležitostí a 6 % HDP v EU
jsou vyšší spotřeba dat a přechod na mobilní
technologie (např. chytré telefony) a mobilní
služby (jako je např. internet třetí generace,
šíření hudby a webová pošta).
Jako hlavní pozitivní výsledky při dosahování cílů lze hodnotit, že:
– K pevnému širokopásmovému připojení má
přístup 95 % Evropanů, což znamená, že širokopásmové připojení je rozšířeno téměř po
celé Evropě. Jak ukazuje obr. 2, již v polovině
roku 2011 mělo téměř 50 % z nich přípojku
s nominální přenosovou rychlostí vyšší než
10 Mb/s.
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– Počet uživatelů mobilního širokopásmového připojení
vzrostl o 62 % na 217 milionů a spotřebitelé a podniky
rychle přecházejí na mobilní služby.
– Zatímco v roce 2011 se k internetu poprvé připojilo 15 milionů Evropanů, nyní se k internetu pravidelně připojuje 68 %
Evropanů a 170 milionů na sociálních sítích. Poprvé použila
internet většina ekonomicky znevýhodněných Evropanů,
ale čtvrtina Evropanů ho dosud ještě nikdy nevyužila.
– Na elektronickou veřejnou správu přešly Řecko, Portugalsko
a Irsko, aby tak pomohly zachovat kvalitu veřejných služeb.
Vedle České republiky došlo k největšímu nárůstu v poskytování a používání služeb v oblasti elektronické veřejné správy
v ekonomikách, které se potýkají s nedostatkem ﬁnančních
prostředků, což podtrhuje významnou úlohu, jakou elektronická veřejná správa hraje v úspěšné strukturální reformě.
Jako dosud problémové oblasti je možno uvést, že:
– Polovina pracovních sil v Evropě nemá dostatečné dovednosti v oblasti ICT, což jim ztěžuje změnit nebo najít nové
zaměstnání. Zatímco 43 % obyvatel EU má střední nebo
vysoké dovednosti pro používání internetu a umí například používat internet k telefonování nebo vytvořit internetovou stránku, téměř polovina pracovních sil si myslí, že
jejich schopnosti pro práci s počítačem a internetem nejsou
na tomto trhu práce dostatečné. Téměř 25 % nemá žádné
znalosti v oblasti ICT. Tyto problémy způsobují, že se jen
obtížně daří obsazovat volná pracovní místa v tomto oboru,
jejichž počet do roku 2015 dosáhne 700 tisíc.
– Nakupování na internetu se i nadále omezuje na domácí
trh. Na internetu sice v EU nakupuje 58 % jeho uživatelů,
ale pouze jeden z deseti zakoupil zboží na webových stránkách v jiném členském státě EU. Největší problémy působí
jazykové bariéry a byrokracie (např. odmítnutí doručování
a komplikace s autorskými právy).
– Většina malých a středních podniků na internetu neprodává ani nenakupuje, což omezuje jejich vývozní a příjmový potenciál. Používání elektronického obchodu malými
a středními podniky stagnuje.
– Přestože veřejný výzkum byl ušetřen úsporných opatření,
výdaje jsou výrazně nižší než 6% roční růst, kterého je třeba
k zdvojnásobení veřejných investic do roku 2020. Obchodní
investice do výzkumu klesají. Investice do odvětví ICT v EU
tvoří nyní méně než polovinu investic do výzkumu a vývoje
v odvětví ICT v USA.
– Ceny za roaming nadále znevýhodňují spotřebitele. V letech
2011–2012 skončila cenová politika poškozující spotřebitele
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u většiny společností, které nyní nabízejí ceny za balíčky služeb či produktů nebo roamingové ceny odpovídající vnitrostátním cenám. Spotřebitelé však stále platí za roamingové
volání v průměru 3,5krát více než za vnitrostátní hovory.
Ze 101 opatření Digitální agendy je splněno 34. Na realizaci
52 se pracuje a 15 má zpoždění nebo jim zpoždění hrozí.
Srovnávací přehled také analyzuje situaci na telekomunikačním trhu EU a konkurenceschopnost Evropy v oblasti digitálních technologií. Obr. 3 ukazuje plnění cílů Digitální agendy.

Zdroj: European Commision, Digital Agenda Scoreboard 2012
Obr. 3 Stav plnění cílů Digitální agendy
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o cenách za terminaci. Hospodářská soutěž na mobilním trhu
se neměnila a dva největší operátoři (Telefónica a T-Mobile)
mají stabilní srovnatelný podíl na trhu (podle účastníků).
Zbývající podíl na trhu měla společnost Vodafone a zanedbatelný podíl Mobilkom. Obr. 5 ukazuje podíly mobilních operátorů v jednotlivých zemích EU.
Průměrný výnos za minutu volání v mobilní síti činil
0,12 EUR ve srovnání s průměrem EU 0,11 EUR (viz obr. 6).
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) v České republice
poslední čtyři roky klesal a ke konci roku 2010 dosáhl úrovně
172 EUR. Mobilní hlasové služby tvořily 83,7 % z celkového
hlasového provozu a svým podílem patří mezi nejvyšší v celé
EU (viz obr. 7). Více než polovina účastníků mobilních sítí
využívá smluvní služby (post-paid).
Regulace trhu terminace volání v jednotlivých mobilních
sítích byla v roce 2011 stanovena rozhodnutím z roku 2010.
Tři hlavní operátoři mobilních sítí mají uložen celý rozsah
nápravných opatření (povinnost přístupu, nediskriminace,
transparentnost, oddělené účetnictví). Cenová regulace byla
uložena zavedením postupného snižování ceny (glide path)
platné až do července 2011. Podle této regulace byly terminační ceny v mobilních sítích sníženy mezi říjnem 2010 a říjnem 2011 o 35 % na úroveň 0,0436 EUR a byly nad průměrem EU 0,0387 EUR (viz obr. 8). Uvedené průběžné snižování
se v maloobchodních cenách odrážejí pouze v omezené míře.
Cenové stropy cen za terminaci volání v mobilních sítích
jsou stanoveny na základě historických nákladů (FAHC).
ČTÚ zveřejnil rozhodnutí o cenách ještě pro rok 2012 a zároveň potvrdil, že jsou prováděny závěrečné práce na vývoji
modelu LRIC a hodlá ho implementovat od roku 2013.
ČTÚ provádí průběžné sledování plnění nařízení o roamingu s uspokojivými výsledky. Zaregistroval jednu stížnost
na nedobrovolný roaming na hranicích s Polskem. Tento případ byl šetřen ve spolupráci s polským regulačním úřadem
UKE. V této souvislosti ČTÚ zveřejnil na webových stránkách doporučení pro koncové uživatele, jak zabránit nedobrovolnému roamingu v příhraničních oblastech.

Podle Srovnávacího přehledu výsledků Digitální agendy 2012
byla v lednu 2012 v České republice míra penetrace pevného
širokopásmového připojení 23 % populace, to je meziroční
nárůst o 1,6 procentních bodů. Tato penetrace je ale stále 4,7
procentního bodu pod průměrem EU 27,7%.
Ve sledovaném období vykazují celkové tržby a investice
v odvětví elektronických komunikací klesající trend. Celkové
tržby odvětví elektronických komunikací se k 31. prosinci
2010 snížily na 5,099 mld. EUR, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles o 7,1 %. Přes klesající tendencí
mobilního trhu přispěl tento segment významně v rozsahu
cca 60 % z celkových tržeb (2,994 mld. EUR) a 60 % z celkových investic. Tržby v segmentu služeb pevných sítí byly 1,867
mld. EUR.
Investice sledovaly stejný trend jako výnosy a zaznamenaly
k 31. prosinci 2010 pokles na 563 milionů EUR, což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 2,3 %.
Tento pokles celkových investic byl způsoben především nižšími investicemi alternativních i tradičních (incumbent) operátorů v segmentu pevných sítí. Odhadem bylo téměř 60 %
z celkových investic dosaženo mobilními operátory. Obr. 4
ukazuje investice jako podíl tržeb, které byly vloženy do telekomunikačního sektoru v roce 2010.
Služby mobilních sítí
Míra penetrace účastníků mobilních sítí se v roce 2011 nadále
zvyšovala až na úroveň 128,5 %, i když tempo růstu se zpomalovalo. Na mobilním trhu v České republice působí čtyři
operátoři mobilních sítí – tři z nich (Telefónica, T-mobile,
Vodafone) provozují technologie GSM a UMTS a čtvrtý
operátor (dříve Mobilkom nyní Air Telecom) nabízí služby
zaměřené zejména na datové služby na technologii CDMA.
Na trhu nepůsobí žádní MVNO. Trh hlasových služeb v pevných sítích nadále meziročně klesá a odráží vliv jak substituce
pevné-mobilní, ale i strukturální změny na trhu. Regulace
terminačních trhů zatím nebyla v souladu s doporučením ES
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Služby pevných sítí
Tržby a provoz v pevných sítích během roku nadále klesaly
a odráží jak vliv substituce pevné-mobilní služby, tak i strukturálních změny na trhu. V prosinci 2010 byl objem provozu
volání v pevných sítích asi 16,3 % z celkového hlasového provozu a pokračoval klesající trend z předchozího roku. Podíl
incumbenta na trhu telefonní služby v pevné síti (měřeno
objemem provozu) byl v roce 2010 asi 60 %, což představuje pokles o 1 % oproti předchozímu roku. Hlasová služba
v pevné síti je využívána především jako součást balíčku
služeb. Přibližně 20 % účastníků používalo k červenci 2011
alternativní poskytovatele telefonních služeb (pro národní
hovory), který se meziročně zvýšil o 4 procentní body. Tržní
podíl VoIP operátorů podle objemu provozu byl odhadován
v roce 2010 na 16,9 %.
Incumbentovi byl uložen na originačním i terminačním
trhu v pevné síti úplný soubor nápravných opatření, včetně
cenové regulace. Poslední rozhodnutí o stanovení cenových
stropů pro terminaci a originaci bylo vydáno v dubnu 2010.
Lehčí povinnosti (zákaz diskriminace a transparentnost) byly
uloženy 23 alternativním operátorům s významnou tržní
silou na trhu terminace v pevných sítích. Nebyla jim uložena
ani cenová regulace, ani povinnost umožňovat přístup, jak to
navrhovala Evropská komise. Ceny za propojení v pevné síti
zůstávají trvale vysoko nad průměrem EU.
ČTÚ předpokládá implementaci „pure bottom-up LRIC“
modelu pro terminaci v pevné síti od roku 2013 v souladu
s doporučením EK o terminačních cenách. V této souvislosti
ČTÚ potvrdil, že probíhají závěrečné práce na vývoji modelu.
Výsledek analýzy velkoobchodního trhu koncových segmentů pronajatých okruhů zveřejnil ČTÚ na konci roku 2010.
Pouze segment pronajatých okruhů s rychlostí 2 Mb/s nebo
nižší byl byl shledán nekonkurenčním. Pro poskytování velkoobchodního pronájmu koncových segmentů pronajatých
okruhů klasických i ethernetu byly v roce 2011 incumbentovi
uloženy povinnosti přístupu, transparentnosti, nediskriminace a odděleného účetnictví. Dříve uložená cenová regulace
byla zrušena.

poměrně vysoká (42,4 %). Použití kabelové televize vykazovalo stabilní trend. Používání IPTV je spíše marginální
a mělo podíl 3,8 %.
Přechod na zemské digitální televizní vysílání byl dokončen v listopadu 2011, s výjimkou dvou malých oblastí, kde
bylo analogové vysílání vypnuto v červnu 2012. V provozu
jsou čtyři vysílací sítě, přičemž jedna je využívána pro distribuci veřejnoprávního vysílání, zatímco zbývající tři multiplexy jsou určeny pro komerční použití.
Pokud jde o pokrytí, zatímco první dvě digitální vysílací sítě
dosáhly pokrytí téměř 100 % populace, třetí síť pokrývala 96,3 %
a čtvrtá síť přibližně 22 % populace. V průběhu roku 2011 byl
realizován dlouhý zkušební provoz DVB-T2 ke studiu technických aspektů DVB-T2 pro velkoplošné jednofrekvenční sítě.
Přenositelnost čísel
Přenositelnost čísel byla nadále značně využívána a počet
přenesených čísel rostl. V období od ledna do září 2011 bylo
přeneseno 243 124 čísel v mobilních sítích a 603 152 portací
v pevných sítích. Velkoobchodní ceny za přenesení čísel klesaly
a dosáhly průměrně 11 EUR pro čísla v mobilní síti a 16 EUR
v pevné síti. Koncovým uživatelům „portování“ čísla v mobilní
síti nebylo účtováno vůbec nebo za symbolickou cenu 1 Kč.
Zdá se, že transpozice této povinnosti z evropského práva
je poněkud omezena, zejména co se týká lhůt u požadavků
vnitrostátních postupů pro přenášení čísel. Primární právo
stanoví lhůty pouze pro přerušení služby, které nemohou překročit jeden den. Lhůta pro dobu od uzavření smlouvy o portaci do aktivace služby je deﬁnovaná v sekundárním právu.
Veřejná konzultace nového návrhu opatření obecné povahy
týkající se přenositelnosti čísel byla zahájena v listopadu 2011.
V návaznosti na připomínky z veřejné konzultace a praktické
zkušenosti se ČTÚ rozhodl návrh přepracovat.
ČTÚ sleduje a posuzuje, zda operátoři plní povinnosti
týkající se přenositelnosti čísel a třem mobilním operátorům
byly uloženy pokuty.
Situace na trhu a regulační vývoj
Růst penetrace širokopásmového přístupu v pevné síti se zpomaluje a je pod průměrem EU (27,7 %). Penetrace širokopásmového připojení v pevné síti dosáhla v lednu 2012 přibližně
23 % (viz obr. 9), což představuje meziroční nárůst o 1,6 %
procentního bodu. Obr. 10 pak ukazuje penetrace širokopásmového připojení v pevné síti podle přenosové rychlosti,

Vysílání
Výnosy za šíření televizního signálu činily v prosinci 2010
téměř 176 mil. EUR. Celkově dosáhly tržby za vysílání 3,4 %
z celkových příjmů sektoru elektronických komunikací
v České republice. Penetrace domácností se satelitní TV byla
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Penetrace
širokopásmového připojení
v pevné síti, leden 2012
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základní je do 30 Mb/s a vysokorychlostní nad 30 Mb/s.
Pokud jde o hospodářskou soutěž na tomto trhu, podíl alternativních operátorů dosáhl 65,6 % a patří k nejvyšším v EU.
Tržní podíl incumbenta (Telefónica Czech Republic, a.s.) se
mírně zvýšil na 34,4 %. Technologie DSL si udržuje stabilní
podíl 38 % na trhu širokopásmového přístupu v pevných
sítích a incumbent je nadále předním poskytovatelem. Podíl
ostatních připojení kromě DSL zůstává na vysoké úrovni
62 %, s WLL a CATV, které jsou nejrozšířenějšími platformami. Využití LLU zůstává pod průměrem EU, zatímco přístup k datovému toku (bitstream) je dosud nejčastější formou
přístupu. Přesto lze pozorovat pokračující trend mírného
poklesu platforem DSL a WLL ve prospěch jiných řešení jako
FTTx. Mobilní širokopásmové připojení bylo rostoucím segmentem trhu širokopásmového připojení se 49,5 % k lednu
2012. Využití vysokorychlostního širokopásmového připo-

jení je stále omezené a rozvoj sítí NGA je zaměřen na místní
investiční projekty.
Mobilní širokopásmové připojení bylo rostoucím segmentem tohoto trhu. Mobilní širokopásmové připojení dosáhlo
k lednu 2012 penetrace 49,5 % (viz obr. 11), což je mírně nad
průměrem EU 43,1 %, penetrace mobilního širokopásmového připojení (zvláštní tarify pro mobilní připojení k internetu) byla v České republice 6,1 %.
Rychlosti pevných širokopásmových přístupů vykázaly klesající tendenci. Zavádění přístupů s velmi vysokými
rychlostmi (very high speed broadband) je stále omezené,
4,5 % pevných širokopásmových přístupů bylo alespoň
30 Mb/s a pouze 0,3 % nad 100 Mb/s, ve srovnání s průměrem EU ve výši 7,2 % a 1,3 %, resp. Nejrozšířenější dosažená
rychlost se pohybuje mezi 10 Mb/s a 30 Mb/s a je poskytovaná v 61,4 % ze všech přípojek (viz obr. 12).
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Obr. 10
Penetrace širokopásmového
připojení v pevné síti podle
přenosové rychlosti, leden 2012
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Nárůst lze sledovat u využívání balíčků služeb, ale penetrace balíčků služeb (double play, triple play) byla k červenci
2011 na poměrně nízké úrovni 3,4 % ve srovnání s průměrem
EU 22,2 %.
Rozvoj NGA sítí zůstává stále ještě omezen. Incumbent
dosud nijak významně do rozvoje NGA sítí neinvestoval,
pouze místně do řešení FTTB a VDSL. Incumbent oznámil
pro roky 2011–2012 rozvinout plány předpokládající připojení přibližně 100 tisíc domácností (čtvrtina připojených).
Poskytovatelé WLL a CATV jsou hlavními hráči, kteří budují
hybridní sítě FTTx (většinou jako FTTB) jako modernizaci svých stávajících sítí. Ani tyto investice nejsou na celostátní úrovni, a proto je rozvoj optických sítí relativně nízký,
maloobchodní FTTx přístupy představují pouze okrajovou
část celkových maloobchodních širokopásmových přístupů
v pevné síti.
Podíl plně zpřístupněných účastnických vedení (full LLU)
byl i nadále pod průměrem EU. U plného LLU je 34,3 %
nově vstupujících operátorů k DSL přístupům oproti 69,1%
v EU. U částečně zpřístupněných účastnických vedení (SA) je
to jen 1,1 %. Přístup k datovému toku je zdaleka nejrozšířenější forma přístupu s podílem 64,2 % k lednu 2012. Poslední
úprava cen LLU byla provedena na konci roku 2010 a snížila
průměrné měsíční náklady na plné LLU o 7,43 % a průměrné
měsíční náklady na sdílený přístup (SA) o 14,45 %. Celkové
průměrné měsíční náklady na plné LLU jsou 11,07 EUR
a 2,76 EUR na SA.
V roce 2010 proběhl poslední přezkum trhu velkoobchodního fyzického přístupu k infrastruktuře a přijetí nápravných opatření. Optika byla zahrnuta do věcného vymezení
trhu a incumbentovi byly uloženy povinnosti transparentnosti a oddělené evidence nákladů a výnosů pro optickou síť.
Incumbent je rovněž povinen informovat předem o záměru
nahradit metalická vedení optickým vláknem a byl deﬁnován soubor požadovaných informací. ČTÚ zároveň uložil na
metalickou síť cenovou regulaci, povinnost umožnit přístup,
nediskriminaci, transparentnost a oddělenou evidenci nákladů
a výnosů. ČTÚ v únoru 2012 oznámil zahájení třetího kola
přezkumu trhů. Komise uvedla, že v této souvislosti by bylo
důležité uložit zejména přístupové povinnosti na optiku.
Na velkoobchodním trhu širokopásmového přístupu podléhá incumbent povinnosti přístupu, nediskriminace, transparentnosti a oddělené evidence nákladů a výnosů. Cenová
regulace nebyla uložena. Tyto povinnosti jsou aplikovány na
metalické sítě, optické vlákno nebylo zahrnuto ve věcném
vymezení trhu.
Národní plány, soukromé a veřejné investice
V lednu 2011 schválila vláda národní širokopásmovou strategii „Digitální Česko“, která je zaměřena na posílení rychlejšího širokopásmového připojení v celé zemi. Tato národní
strategie se zaměřuje na snižování digitální propasti mezi
venkovem a městy. Strategie popisuje současný stav přístupu
k širokopásmovému připojení a poukazuje, že 10 % obcí
nemá žádný přístup k širokopásmovému připojení (s minimální rychlostí stahování 2 Mb/s a více) a 20 % obcí má volbu
pouze z jednoho poskytovatele. Strategie stanovuje následující cíle týkající se zavádění širokopásmových přístupů:
I. celoplošné pokrytí připojením s minimální rychlostí
2 Mb/s do roku 2013;
II. pokrytí ve městech připojením s minimální rychlostí
10 Mb/s do roku 2013;
informační společnost
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III. rychlejší širokopásmové připojení ve venkovských
oblastech do roku 2015 s rychlostí odpovídající 50 %
z průměrné rychlosti v městských oblastech;
IV. širokopásmové připojení s minimální rychlosti
30 Mb/s pro nejméně 30 % účastníků v městských
oblastech.
V rámci strategie k dosažení výše uvedených cílů byly identiﬁkovány následující nástroje:
I. vytvoření registru pasivní infrastruktury, s cílem usnadnit snížení nákladů na budování infrastruktury;
II. stanovení rozvojových kritérií při přidělování digitální
dividendy k podpoře zavádění širokopásmového připojení v méně obydlených oblastech;
III. posouzení možnosti snížení poplatků za práva na užívání kmitočtů;
IV. snížení administrativní zátěže prostřednictvím zjednodušení postupu při vydávání povolení a práva cesty prostřednictvím změny stavebního zákona;
V. zavedením nového webového portálu www.digitalnicesko.cz s cílem sdílet osvědčené postupy a výměnu
informací o legislativních opatřeních, nových technologiích a možnostech ﬁnancování EU;
VI. hodnocení možností ﬁnancovat rozvoj širokopásmového připojení nasazení, včetně strukturálních fondů,
ﬁnančních mechanismů EIB, atd.
Vzhledem k současnému omezení státního rozpočtu nemá
Česká republika projekt celostátního veřejného rozvoje širokopásmového připojení. Snaha je zaměřena na neﬁnanční
podporu, zejména na vytváření vhodných podmínek pro
podporu soukromých investic. Nicméně vláda potvrdila
nezbytnost přijetí opatření ke zvýšení čerpání strukturálních
fondů pro zavádění širokopásmového připojení a zvýšení
využívání půjček EIB.
Nezávislost a účinnost vnitrostátních regulačních orgánů
Předseda rady ČTÚ byl v roce 2010 znovu jmenován na
dobu dalších tří let a zůstává členem rady do roku 2015. Dále
v letech 2010–2012 pokračovalo v souladu s vládní politikou o střednědobých výdajích snižování počtu zaměstnanců
Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a bude následovat další snižování v souvislosti s předpokládaným převodem některých povinností ČTÚ na soud. Průměrný počet
zaměstnanců v ČTÚ byl na konci roku 2010 přibližně 444,
což ve srovnaní s předchozím rokem představuje pokles o
0,7 %. ČTÚ řeší účastnické spory, včetně sporů týkajících se
peněžitého plnění. Spory týkající se peněžitého plnění představují většinu všech účastnických sporů a počet předložených návrhů k rozhodnutí se neustále zvyšuje. V roce 2010
bylo podáno 150 tisíc návrhů, což představuje obrovskou
administrativní zátěž. Dále bylo shledáno, že tyto spory mají
více soukromoprávní charakter a netýkají se výkonu regulace a kontroly v odvětví elektronických komunikací. Převod
sporů týkajících se platební povinnosti k obchodnímu soudu
bude znamenat uvolnění kapacit pro výkon regulace a zároveň možné snížení přibližně 100 zaměstnanců do roku 2013.
Počet sporů předložených ČTÚ operátory byl poměrně
nízký, regulátor čelil řadě soudních odvolání proti jeho rozhodnutí, zejména týkajících se univerzální služby. ČTÚ vydal
výroční zprávu za rok 2010 a pokračuje v dobré praxi měsíčních monitorovacích zpráv o trhu. Rozpočtové prostředky
ČTÚ, jako samostatná rozpočtová položka ze státního rozpočtu, zůstaly na rok 2011 stabilní.

Implementace regulačního rámce
Revidovaný regulační rámec pro elektronické komunikace
byl transponován do vnitrostátních právních předpisů prostřednictvím zákona č. 468/2011 Sb., kterým se změnil zákon
o elektronických komunikacích s účinností od 1. ledna 2012.
Správa spektra
Aukce na kmitočtová pásma 800, 1 800 a 2 600 MHz je plánováno na konec roku 2012. ČTÚ oﬁciálně zahájil aukci tím, že
oznámil veřejnou konzultaci o aukčních pravidlech na konci
března 2012. Přechod na digitální vysílání byl dokončen 11.
11. 2011. V lednu 2011, vláda schválila plán pro budoucí využívání spektra. Vláda potvrdila, že plánuje uvolnit digitální
dividendu do konce roku 2011 pro využití mobilního širokopásmového připojení a odsouhlasila způsob přidělování
volných kmitočtů v pásma 800, 1 800 a 2 600 MHz v aukci.
V září 2011 vydal ČTÚ základní principy aukce pro přidělení
práv na užívání rádiových frekvencí v uvedených pásmech.
Využití aukce umožnilo výše uvedené – zákon č. 486/2011
Sb. Bude použita SMRA aukce. Přidělení spektra je plánováno na dobu 15 let. ČTÚ hodlá vydat v celkem 30 MHz
párového spektra v pásmu 800 MHz a 24,8 MHz párového
spektra v pásmu 1 800 MHz. K dispozici bude 70 MHz párového spektra v 2 600 MHz pásmu, zatímco v nepárové části
stejného pásma 45 MHz. Aby se zabránilo roztříštění spektra, navrhuje se zavést minimální množství spektra, které je
třeba získat. K podpoře hospodářské soutěže a vstupu potenciálních nových účastníků trhu bude použit „spectrum cup“.
Vyvolávací ceny za spektrum budou stanoveny a určeny
především prostřednictvím srovnávací analýzy oproti mezinárodním cenám z aukcí v zahraničí. Pro účastníky aukce
zorganizuje ČTÚ školení a semináře. Očekává se, že aukce by
měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012.
Ochrana spotřebitele
Zlepšila se dostupnost harmonizovaných čísel 116, protože
číslo 116 000 pro pohřešované děti bylo přiděleno v listopadu 2011. Číslo 116 111 pro dětskou linku důvěry provozuje
Sdružení Linka bezpečí od června 2008. Přes jejich dostupnost žádné z dalších čísel určených pro harmonizované služby
se sociální hodnotou (tj. 116 006 pro oběti trestných činů, 116
117 pro lékařské služby a 116 123 pro emocionální podporu)
nebyla dosud přidělena.
Evropské číslo tísňového volání je v provozu společně se
čtyřmi speciﬁckými národními čísly tísňového volání.
Povědomí o 112 jako evropského čísla tísňového volání
Vedle čísla 112 jsou v provozu čtyři speciﬁcká národní čísla
tísňového volání (tj. hasiči, záchranná služba, policie a městská
policie). Počet nouzových volání během prvních devíti měsíců
v roce 2011 bylo asi 7 milionů hovorů. Z celkového počtu tísňových volání ve stejném období bylo 62 % na ostatní čísla tísňových volání. Pokud jde o dobu reakce, byla všechna nouzová
volání zodpovězena do 20 sekund. Většina pracovišť tísňového
volání je schopna vyřizovat hovory přímo v angličtině. Některá
pracoviště tísňového volání jsou schopna zvládnout hovory
v němčině, francouzštině, polštině nebo ruštině. Poměr zneužití volání k celkovému počtu hovorů je velmi vysoký 70 %.
Univerzální služba
Povinnosti univerzální služby jsou omezeny na poskytování
veřejných telefonních automatů, přístup pro zdravotně posti-

žené osoby k veřejně dostupné telefonní službě a speciálním
cenovým plánů. Vzhledem k pokračujícímu poklesu využívání
veřejných telefonních automatů, rozhodl ČTÚ postupně snížit počet povinných automatů. Incumbent má také povinnost
poskytovat přístup pro zdravotně postižené osoby k veřejně
dostupné telefonní službě, zejména tím, že poskytuje speciální
koncová zařízení. V průběhu roku 2011 zahájil ČTÚ přezkum
této dílčí služby s cílem určit rozsah této povinnosti v budoucnosti. Současné povinnosti univerzální služby mají trvat až
do července 2012. Poskytování speciálních cen pro osoby se
zvláštními sociálními potřebami byla uložena incumbentovi
až do července roku 2014. Části univerzální služby – připojení
a přístup v pevném místě k veřejné síti, seznamy a informační
služby o telefonních číslech a doplňkové služby – zůstávají
mimo rozsah povinnosti univerzální služby, neboť jsou považovány za dostupné na trhu za běžných komerčních podmínek.
ČTÚ sdělil, že nemá v úmyslu rozšířit rozsah povinností univerzální služby o širokopásmové připojení. Pokud jde o ﬁnancování univerzální služby, bylo rozhodnutí o stanovení čistých
nákladů za rok 2009 vydáno v říjnu 2011. Čisté náklady na
poskytování univerzální služby v roce 2010 byly uhrazeny ze
státního rozpočtu.
Ostatní
ČTÚ obdržel v průběhu roku 2011 více než 1 700 stížností
spotřebitelů. Stížnosti jsou většinou spojeny s nesprávnou
fakturací, kvalitou služeb, spotřebitelskými smlouvami, přenositelností čísel a příjmem TV signálu v souvislosti s přechodem na digitální vysílání. ČTÚ spolupracuje s Úřadem
pro ochranu osobních údajů v otázkách týkajících se nevyžádaných obchodních sdělení. Česká obchodní inspekce se
zabývá otázkami spojenými s klamavou reklamou.
ČTÚ pravidelně sleduje kvalitu služeb a průhlednost cen.
Nově pak začal certiﬁkovat cenové kalkulačky a zveřejnil webovou stránku www.tarifomat.cz, která má sloužit jako nástroj
pro spotřebitele k porovnání nabídek na mobilním trhu.
Ústavní soud České republiky vydal v dubnu 2011 rozhodnutí na zrušení části zákona o elektronických komunikacích a ukončil právní účinek povinnosti uchovávat provozní
a lokalizační údaje, aby tyto údaje byly k dispozici příslušným
orgánům.

Závěr
Již nyní se můžeme těšit na zveřejnění nového Srovnávacího
přehledu. Jak pokročily členské země po přijetí nutných legislativních změn? Měly přijaté kroky vliv na pozitivní vývoj
v EU? Jak pokročila Česká republika? Naplnily přijaté kroky
očekávání?
Ing. David Stádník
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Gigabitová místní
rádiová síť
Přenosová kapacita místních rádiových sítí (Wireless Local Area Networks, WLAN) za posledních
15 let významně narostla. Od roku 1997, kdy byl vydán první standard IEEE 802.11, který nabízel
přenosové rychlosti 1 a 2 Mb/s, došlo ke značnému technologickému rozvoji a současná zařízení podle
802.11n mohou, byť na krátké vzdálenosti, dosahovat přenosových rychlostí až 600 Mb/s. Ovšem ani
zde se pokrok nezastavil, nově připravovaný standard 802.11ac bude umožňovat přenosové rychlosti
až 6,933 Gb/s. Článek popisuje možnosti připravovaného standardu 802.11ac pro pátou generaci systémů WLAN a porovnává ho s vlastnostmi 802.11n.

Úvod

(Federal Communication Commision, FCC)
z roku 1985 o uvolnění kmitočtových pásem
800 MHz, 2,4 GHz a 5 GHz pro využití bez
potřeby udělení licence. Hlavním problémem
té doby byl chybějící standard, takže jednotlivá
zařízení od různých výrobců nebyla vzájemně
kompatibilní. Z toho důvodu byla v roce 1990
v rámci IEEE zřízena komise 802.11, jejímž
úkolem bylo vytvořit pro systémy WLAN jednotný standard. Dosud vydané dodatky ke standardu 802.11 týkající se přenosových rychlostí
shrnuje tabulka 1 a obr. 1 pak ukazuje časovou
posloupnost jednotlivých generací WLAN.
Pracovní skupina pověřená vytvořením
nového dodatku nazvaného 802.11ac byla
vytvořena koncem roku 2008. Cílem bylo zvýšit výkonnost souboru základní služby (Basic

Pokud budeme pátrat po vůbec první WLAN,
dostaneme se do roku 1971, kdy skupina
výzkumníků z Havajské univerzity vybudovala
v podstatě první paketovou rádiovou komunikační síť nazvanou ALOHANET. Jednalo se
o sedm počítačů propojených ve hvězdicové
topologii s možností oboustranné komunikace
založené na technice rozprostřeného spektra
s kmitočtovým skákáním (Frequency Hopping
Spread Spectrum, FHSS). Tato technika byla
patentována již v roce 1942 a byla využívána
pro šifrovanou komunikaci mezi armádou
USA a jejími spojenci.
Důležitým mezníkem pro pozdější rozvoj různých technologií WLAN bylo rozhodnutí americké Federální komunikační komise
Standard

Popis

IEEE 802.11-1997

Původní vydání standardu podporující rychlosti 1 a 2 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

IEEE 802.11a-1999

Deﬁnuje přenos rychlostí až 54 Mb/s v pásmu 5 GHz.

IEEE 802.11b-1999

Deﬁnuje přenos rychlostí až 11 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

IEEE 802.11g-2003

Deﬁnuje přenos rychlostí až 54 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

IEEE 802.11n-2009

Deﬁnuje přenos rychlostí až 600 Mb/s v pásmu 2,4 a 5 GHz.

IEEE 802.11ad-2012

Deﬁnuje přenos rychlostí až 6,933 Gb/s v pásmu 60 GHz

IEEE 802.11ac-2013

Deﬁnuje přenos rychlostí až 6,933 Gb/s v pásmu 5 GHz.

Tabulka 1 Souhrn standardů IEEE 802.11

1997

1999

2003

2009

2013

1G

2G

3G

4G

5G

802.11

802.11a

802.11g

802.11n

802.11ac

802.11 b

Obr. 1 Jednotlivé generace WLAN
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Service Set, BSS), tj. přístupového bodu, který zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými rádiovými stanicemi. Pracovní cílové
přenosové rychlosti, deﬁnované na počátku projektu byly
nejméně 1 Gb/s pro přístupový bod a alespoň 500 Mb/s pro
jednotlivé rádiové spoje. Hlavní motivací k tomuto kroku byly
především nově se objevující aplikace, zejména video ve vysokém rozlišení, které vyžadují stále více přenosové kapacity.
V roce 2011 byla dokončena rámcová speciﬁkace (D 0.1),
která se stala základem pro první pracovní verzi (D 1.0) standardu. Dosud poslední pracovní verze (D 5.0) byla dokončena
v únoru 2013 a představuje již z 95 % hotový standard. Konečné
schválení standardu 802.11ac je plánováno na konec roku 2013.

Porovnání standardů 802.11n a 802.11ac
Standard 802.11ac má mnoho stejných vlastností jako 802.11n,
protože využívá stejné techniky. Jedná se např. o kódy řízení
parity s nízkou hustotou (Low Density Parity Check, LDCP)
pro zvýšení zisku kódováním, prostorově-časové blokové
kódování (Space-Time Block Coding, STBC) zajišťující lepší
vysílací diverzitu nebo multiplexování s prostorovým dělením (Space Division Multiplexing, SDM), tvarování vysílacího
diagramu s explicitní zpětnou vazbou a zkrácení ochranného
intervalu (GI) pro lepší výkonnost.

Parametr

Aby však bylo možné dosáhnout výkonnostních cílů
802.11ac, bylo třeba zavést některá vylepšení na fyzické vrstvě
i na protokolu řízení přístupu k médiu (Medium Access
Control, MAC), což je spodní část spojové vrstvy. Vylepšení
fyzické vrstvy zahrnuje:
– vyšší konstelaci modulace,
– zvětšení šířky rádiového kanálu,
– vyšší počet prostorových toků,
– systém vícenásobné antény je využíván pro více uživatelů
(MU-MIMO).
Vylepšení vrstvy MAC pak zahrnuje větší maximální velikost
agregované datové jednotky protokolu MAC (MPDU) a rovněž byl zdokonalen mechanismus požadavku vysílání a připravenosti k vysílání (Request to Send/Clear to Send, RTS/
CTS), který nyní umožňuje výkonnější dynamické přidělování přenosové kapacity. Tabulka 2 shrnuje vlastnosti a možnosti systémů podle 802.11n a 802.11ac.
Dosud existující systémy 802.11 jsou provozovány
buď v pásmu 2,4 GHz (802.11b, 802.11g), v pásmu 5 GHz
(802.11a), v obou pásmech (802.11n) nebo pásmu 60 GHz
(802.11ad). Systémy 802.11ac jsou naproti tomu provozovány v pouze v pásmu 5 GHz, nicméně je zajištěna zpětná
kompatibilita se systémy provozovanými ve stejném pásmu
je (tj. 802.11n).

802.11n

802.11ac

Kmitočtové pásmo

2,4 a 5 GHz

5 GHz

Šířka kanálu

20 a 40 MHz

20, 40, 80, 160 MHz volitelně 80+80

Modulace

BPSK, QOSK, 16QAM, 64QAM

BPSK, QOSK, 16QAM, 64QAM, volitelně 256QAM

Rozdílná modulace MCS

podporováno (volitelně)

není podporováno

MIMO

podporováno

podporováno

Prostorové toky

1 až 4 toky, 2 toky závazné pro AP

1 až 8 toků, až 4 na klienta

MU-MIMO

není podporováno

volitelně

Krátký ochranný interval

podporováno (volitelně)

podporováno (volitelně)

Max. rychlost jednoho toku
(1 × 1)

150 Mb/s (40 MHz)

433 Mb/s (80 MHz)
867 Mb/s (160 MHz)

Max. rychlost čtyř toků
(4 × 4)

600 Mb/s (40 MHz)

1,73 Gb/s (80 MHz)
3,47 Gb/s (160 MHz)

EIRP

22–36 dBm

22–29 dBm

Dosah

12–70 m

12–35 m

LDPC

podporováno (volitelně)

podporováno (volitelně)

STBC

podporováno (volitelně)

podporováno (volitelně)

Tvarování vysílacího diagramu s implicitní zpětnou vazbou

podporováno (volitelně)

není podporováno

Tvarování vysílacího diagramu s explicitní zpětnou vazbou

podporováno (volitelně)

podporováno (volitelně)

Preambule Greenﬁeld

podporováno (volitelně)

není podporováno

MAC zdokonalení

podporováno (volitelně)

není podporováno

Max. velikost A-MPDU

65 535 oktetů

1 048 575 oktetů

Tabulka 2 Porovnání vlastností standardů 802.11n a 802.11ac.
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Vyšší konstelace modulace

může být použita pouze při velmi vysokém poměru signál/šum, tj. na velmi krátkou vzdálenost. Navíc transceiver umožňující modulaci 256QAM je složitější, protože
pro správnou interpretaci přijímaného signálu musí být
schopen spočítat modul chybového vektoru (Error Vector
Magnitude, EVM), tj. odchylku mezi aktuální a ideální
pozicí konstelačních bodů. Dostupné přenosové rychlosti
jednoho prostorového toku v závislosti na použité modulaci, kódovém poměru a velikosti ochranného intervalu
podává tabulka 3.

Podobně jako většina současných rádiových standardů
i 802.11ac využívá jako modulační techniku multiplexování s ortogonálním kmitočtovým dělením (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, OFDM). Kromě modulací BPSK, QPSK, 16QAM a 64QAM, které jsou dostupné
již v rámci 802.11n, je volitelně k dispozici i modulace
256QAM. Ta zvyšuje počet bitů na dílčí nosné ze šesti na
osm, což přestavuje nárůst přenosové rychlosti na fyzické
vrstvě o 33 %. Je však třeba zdůraznit, že modulace 256QAM
20MHz kanály

40MHz kanály

80MHz kanály

160MHz kanály

MCS index

Typ
modulace

Kódový
poměr

800 ns

400 ns

800 ns

400 ns

800 ns

400 ns

800 ns

400 ns

0

BPSK

1/2

6,5

7,2

13,5

15

29,3

32,5

58,5

65

1

QPSK

1/2

13

14,4

27

30

58,5

65

117

130

2

QPSK

3/4

19,5

21,7

40,5

45

87,8

97,5

175,5

195

3

16-QAM

1/2

26

28,9

54

60

117

130

234

260

4

16-QAM

3/4

39

43,3

81

90

175,5

195

351

390

5

64-QAM

2/3

52

57,8

108

120

234

260

468

520

6

64-QAM

3/4

58,5

65

121,5

135

263,3

292,5

526,5

585

7

64-QAM

5/6

65

72,2

135

150

292,5

325

585

650

8

256-QAM

3/4

78

86,7

162

180

351

390

702

780

9

256-QAM

5/6

–

–

180

200

390

433,3

780

866,7

Tabulka 3 Dostupné přenosové rychlosti jednoho prostorového toku

Standard 802.11ac na rozdíl od 802.11n nepodporuje
rozdílnou modulaci různých prostorových toků (Unequal
Modulation, UEQM), což znamená, že všechny prostorové
toky v rámci jednoho přenosového kanálu musí využívat
modulaci se stejnou konstelací. Technika UEQM umožňuje
systému modulovat jednotlivé prostorové toky podle poměru
signál/šum, takže toky k bližším uživatelským stanicím jsou
modulovány s vyšší konstelací a toky k vzdálenějším stanicím
s nižší konstelací. To dovoluje mnohem jemnější optimalizaci
přenosové rychlosti vzhledem k aktuálním podmínkám rádiového kanálu a výhodné je to rovněž v případě vyššího počtu
prostorových toků, zejména v kombinaci s tvarováním vyzařovacího diagramu.

Širší pásmo rádiového kanálu
Asi nejdůležitější vlastností 802.11ac je rozšíření kmitočtového
pásma rádiového kanálu. Ve standardu 802.11n byla deﬁnována šířka rádiového kanálu 20 a 40 MHz. Standard 802.11ac
umožňuje další rozšíření kanálu na 80 MHz a volitelně lze využít jeden kanál 160 MHz nebo dva oddělené 80MHz kanály.
Aby bylo možné podporovat širší kanály je deﬁnováno uspořádání kanálů, jak ukazuje obr. 2. Například 40MHz kanál je tvo-

Kanál 1

Kanál 2

40 MHz

Kanál 3

40 MHz

spodní pásmo 80 MHz

Obr. 2 Koncept uspořádání kanálů podle 802.11ac
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Kanál 4

řen dvěma sousedícími 20MHz kanály, zatímco 80MHz kanál
je tvořen dvěma sousedícími 40MHz kanály, ve kterých je
jeden 20MHz kanál primární a ostatní sekundární. Pokud jde
o 160MHz kanál, ten je tvořen spodním i horním 80MHz pásmem, které mohou být buď vzájemně spojité anebo oddělené.
Takové uspořádání kanálů ovšem znamená, že pro vytvoření
širších kanálů může být použit pouze určitý soubor primárních a sekundárních kanálů.
Zdvojnásobení šířky rádiového kanálu (např. ze 40 na
80 MHz) je velmi dobrým způsobem jak cenově efektivním
způsobem zvýšit výkonnost celého systému. Systém využívající 80MHz rádiový kanál může použít nižší počet antén
a přitom poskytne stejnou přenosovou kapacitu, jako systém
s rádiovým kanálem 40 MHz. Nicméně tento scénář potřeba
zvážit oproti dalším technikám, které poskytují vyšší spektrální efektivitu a tedy zvýšení výkonnosti. Problémem nejčastěji používaných scénářů je rušení z dalších sítí v blízkém
okolí. Kanály s různou šířkou pásma se budou z pohledu
rušení ovlivňovat rozdílně. Kromě toho snížení počtu antén
také eliminuje diverzitu, což snižuje odolnost vysílání.
Díky zdvojnásobení šířky pásma rádiového kanálu může
každý prostorový tok podporovat dvojnásobný počet bitů
na symbol. Kanál s šířkou pásma 80 MHz může poskyto-

Kanál 5

Kanál 6

40 MHz

Kanál 7

Kanál 8

40 MHz

horní pásmo 80 MHz

5710
MHz
136

132

128

124

120

116

108

104

1W

140

5490
MHz
100

60

56

52

48

44

40

36

IEEE
kanály

5330
MHz

200 mW

64

5170
MHz

důvodu budou muset být pro některé aplikace i 80MHz
systémy nastaveny na použití několika antén, což snižuje
cenovou výhodnost 80MHz systémů s jedním tokem oproti
40MHz systémům se dvěma toky.
Pokud jde o 160MHz systémy, které v podstatě využívají
celé spodní nebo horní 5GHz pásmo (osm 20MHz kanálů),
jejich využívání má smysl pouze v tom případě, že bude eliminováno rušení z okolních sítí. Navíc významnou roli zde
hraje i složitost realizace a cena.
Obr. 3 ukazuje uspořádání kanálů v pásmu 5 GHz pro
evropský region. Obr. 4 ukazuje přenosové rychlosti 80MHz
systému v závislosti na vzdálenosti od přístupového bodu.
V tomto příkladu byly uvažovány kanály 36 až 48 a nejkratší
ochranný interval 400 ns (do 120 m). V případě vyššího
5GHz pásma, kde je povolen výstupní výkon až 1 W, můžeme
pokrýt větší oblast (do 240 m), ale je třeba nastavit ochranný
interval 800 ns.

112

vat stejnou kapacitu jako dva prostorové toky kanálu s šířkou pásma 40 MHz. Nicméně pro podporu dvou toků jsou
potřeba dva transceivery a dvě antény na každá straně,
zatímco jeden tok vyžaduje pouze jeden transceiver a po
jedné anténě na každé straně. To znamená, že při stejné
výkonnosti vyžaduje méně hardwaru. Realizace systému
s 80MHz kanálem bude sice náročnější, ale cenově vyjde
pořád levněji. Pokud je tedy cílem pouze zvýšit přenosovou
rychlost na fyzické vrstvě nebo maximalizovat výkonnost
systému bez ohledu na kvalitu služby (Quality of Service,
QoS), je to dostačující řešení.
Na druhé straně však systém s jednou anténou nebude
poskytovat tak vysokou spolehlivost, jaká je požadována pro
některé scénáře QoS. Spolehlivý přenos vysoce kvalitního
obsahu, jako je video, má i další požadavky. Pro zajištění
stabilního přenosu videa bude důležitá co nejvyšší diverzita
a tedy vyšší počet antén než počet prostorových toků. Z toho

20 MHz
40 MHz
80 MHz
160 MHz

Obr. 3 Uspořádání kanálů v pásmu 5 GHz pro evropský region

16QAM 1/2,130 Mb/s, 100–120 m
16QAM 3/4,195 Mb/s, 63–100 m
64QAM 2/3,260 Mb/s, 56–63 m
64QAM 3/4, 292,5 Mb/s, 50–56 m
64QAM 5/6, 325 Mb/s, 28–50 m
256QAM 3/4, 390 Mb/s, 22–28 m
256QAM 5/6, 433,3 Mb/s do 22 m

Obr. 4 Přenosové rychlosti 80MHz systému
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Zvýšení počtu prostorových toků
V porovnání se čtyřmi prostorovými toky u 802.11n dovoluje 802.11ac až osm prostorových toků. Podpora více než
jednoho prostorového toku je volitelná, nicméně zatím není
zcela jasné, nakolik je v praxi reálné, aby jeden uživatelský
kanál využíval několik prostorových toků současně. Vyšší
počet toků ale může být užitečný, když je využíván více uživateli najednou.

MU-MIMO
Možnost MU-MIMO byla do standardu 802.11ac přidána,
aby se vylepšila propustnost při současném požadavku několika uživatelských stanic na přenosovou kapacitu. Přístupový
bod (AP) popř. uživatelská stanice s možností MU-MIMO
vysílá nezávislé datové toky k několika uživatelským stanicím během stejného časového intervalu. Prostorové toky,
které nejsou určený pro konkrétní uživatelské stanice, jsou
na straně přijímače každé účastnické stanice odstraněny. To
se děje díky předzpracování datových toků na straně vysílače (podobně jako při tvarování vysílacího diagramu), aby se
zamezilo vzájemnému rušení. Každá účastnická stanice tak ze
skupiny vysílaných prostorových toků teoreticky přijímá bez
rušení pouze ten tok, který je jí přidělen. V režimu MU-MIMO
slouží tedy prostorové multiplexování pro nezávislé vysílání
k různým účastnickým stanicím, zatímco při MIMO k jedné
uživatelské stanici pro zvýšení přenosové kapacity.
Realizace MU-MIMO na vysílací straně AP popř. uživatelské stanice vyžaduje preprocesor, což zvyšuje složitost
zařízení. Přijímací uživatelská stanice musí pouze odeslat
kanálové informace, aby bylo možné vypočítat matici pro
předzpracování. Jedná se o podobné kanálové informace,
které uživatelské stanice vysílají při tvarování vysílacího diagramu s explicitní zpětnou vazbou, takže se složitost účastnické stanice příliš nezvýší.
Nevýhodou MU-MIMO je, že doba obsazení přenosového
média je určována nejpomalejším spojem mezi AP a účastnickými stanicemi, tj. spojem, po kterém je třeba odeslat
nejvyšší objem dat. Nová data nelze začít vysílat, dokud není
dokončeno vysílání ke všem účastnickým stanicím v dané
skupině. Pokud by tedy existovaly příliš velké rozdíly mezi
objemy dat vysílaných k jednotlivým účastnickým stanicím,
vedlo by to k neefektivnímu využívání rádiového přenosového média.
MU-MIMO je již poměrně dobře prostudovaným konceptem, nicméně zařízení s touto možností se na trh dostanou až
v další generaci produktů 802.11ac, protože je ještě potřeba
vyřešit možnosti praktického využívání. Další práce v rámci
standardu se tedy budou zaobírat mechanismy pro garanci
efektivního využití MU-MIMO.

Zdokonalení MAC
Zařízení 802.11ac jsou prioritně určeny pro přenos velkých
souborů dat, takže se jevilo jako účelné zvětšit velikost datových jednotek, aby se zvýšila efektivita přenosu. Maximální
velikost A-MPDU byla proto, v porovnání s 65 535 oktety
u 802.11n, volitelně zvýšena na maximálně 1 048 575 oktetů.
Původně se uvažovalo, že by do nového standardu byla
zahrnuta také možnost zmenšení mezery mezi rámci (InterFrame Spacing, RIFS), jejímž smyslem je zvýšit efektivnost
protokolu MAC zmenšením mezery mezi jednotlivými
mobilní sítě
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úspěšně vyslanými rámci. Tato možnost již byla zamítnuta
při speciﬁkaci standardu 802.11n, RIFS zde může být použit
pouze mezi vysíláním rámců náležejících do stejného burstu.
Nakonec byla zamítnuta i pro standard 802.11ac, pouze bylo
požadováno zachování kompatibility se zařízeními 802.11n.
Hlavním důvodem bylo, že agregace MPDU nabízí lepší možnosti ke zvýšení efektivity MAC a že složitosti realizace RIFS
jako samostatného mechanismu nepřináší dostatečné výhody.
Jelikož zařízení 802.11ac mohou využívat širší rádiové
kanály, byl modiﬁkován rovněž mechanismus RTS/CTS.
Důvodem bylo, že počet 80MHz kanálů je omezen a je
potřeba lépe detekovat skryté uzly vysílající ve stejném pásmu
jako sekundární kanály. Jak RTS, tak CTS (volitelně) podporují režim dynamického přidělování kmitočtového pásma.
V tomto režimu může být požadavek CTS vysílán pouze na
primární kanály, které jsou dostupné i v případě obsazeného
pásma. Uživatelská stanice, která odeslala požadavek RTS, se
pak může přepnout do režimu menší šířky kanálu, tj. využívá
pouze tu část kmitočtového pásma, která je volná. To napomáhá zmírnit rušící efekt skrytých uzlů, nicméně využívané
kmitočtové pásmo musí vždy zahrnovat primární kanál.

Výkonnost systémů v rušeném prostředí
Využití pásma 5 GHz významně zvyšuje šířku pásma dostupnou pro rádiové místní sítě. Nicméně, ani toto pásmo není
nekonečným zdrojem a při jeho rostoucím využívání bude
často docházet ke sdílení stejných kanálů více systémy.
Standard 802.11ac speciﬁkuje, že 80MHz kanály tvoří dva
sousední 40MHz kanály, jak ukazuje obr. 3. Pro region Evropy
(a Japonsko) je tedy k dispozici kmitočtový prostor pro
čtyři 80MHz kanály, zatímco v regionu Ameriky pět 80MHz
kanálů.
Pokud jsou provozovány 20- a 40MHz systémy, lze se
pomocí rozumného algoritmu pro výběr kanálů rušení velmi
často vyhnout nebo přinejmenším významně snížit jeho pravděpodobnost. Sousední sítě se v podstatě mohou bez problémů
kmitočtově vyhnout, protože v oblasti pokrývající poloměr do
120 m resp. 240 m zase tolik sítí v pásmu 5 GHz provozováno
nebude. V případě 80MHz systémů je už situace horší, neboť
k dispozici jsou jen čtyři kanály a mnohem častější bude částečné překrývání základnových stanic. To znamená, že pokud
budou v určité oblasti 80MHz systémy sdílet stejný kanál,
dostanou přístup pouze na určitý časový interval. Nevýhodou
80MHz systému je také to, že aby mu bylo dovoleno vysílat,
musí být ověřeny všechny čtyři 20MHz (nebo dva 40MHz)
kanály které překrývá. V prostředí, kde je provozováno mnoho
sítí WiFi je pak velmi nízká pravděpodobnost, že 80MHz systém získá přístup k celému 80MHz kanálu. Z toho důvodu byl
zaveden mechanismus „fall back“, který umožňuje přepnout
do režimu s menší šířkou pásma. Tento mechanismus však lze
použít pouze za určitých podmínek (např. není povolen přenos
v sekundárním 40MHz kanálu) a protože je volitelný, nemusí
být u každého systému 802.11ac k dispozici.
Obr. 5 ukazuje dva možné scénáře rušení. Obr. 5a) zobrazuje 80MHz systém, který využívá čtyři 20MHz kanály,
přičemž jeden 20MHz kanál je obsazen 20MHz systémem.
80MHz systém nemá žádnou možnost jak se vyhnout obsazenému kanálu a sdílí stejné pásmo – přístup k médiu s 20MHz
systémem. Jestliže je kmitočtové pásmo využíváno oběma
systémy zároveň, je kapacita 80MHz systému poloviční.
Bohužel v tomto případě nelze 80MHz systém přepnout do

20
MHz

20
MHz

80 MHz
a)

40 MHz
b)

režimu s menší šířkou pásma, protože k překrytí dochází
v primárním 40MHz kanálu. Obr. 5b) ukazuje, jak se díky
selektivnímu výběru kanálů může 40MHz systém vyhnout
pásmu obsazenému 20MHz systémem. V tomto scénáři má
40MHz systém plný nesdílený přístup k médiu. 40MHz systém s jedním prostorovým tokem poskytuje stejnou kapacitu
jako 80MHz systém s jedním tokem na obr. 5a). Pokud by byl
stejný 40MHz systém podporován dvěma toky, jeho kapacita
by byla dvojnásobná.
V praxi existuje mnoho různých scénářů rušení, zmíněné
příklady pouze ilustrují důležitost plného pochopení dynamiky vzájemného ovlivňování v závislosti na reálné přenosové kapacitě systému. Zejména ve velkých městech je vysoce
nepravděpodobné, že v blízkém okolí nebudou provozovány
další systémy 802.11n nebo 802.11ac. O zemích, kde je WiFi
využíváno pro přístup k internetu, jako je právě Česká republika, to platí dvojnásob. Proto je důležité, aby 80MHz systémy
provozované v rušeném prostředí umožňovaly přepínací
režim na užší šířku pásma a podporovaly dostatečný počet
antén pro efektivní využití kanálové diverzity.

Závěr
Standard 802.11ac představuje systémy pro další, v pořadí
již pátou, generaci WLAN s přenosovými rychlostmi v řádu
gigabitů. Hlavním stimulem bylo odpovědět na neustále rostoucí požadavky kontinuálního přenosu videa ve vysokém
rozlišení mezi počítači, tablety a chytrými mobilními telefony. Nový standard využívá mnoho technik využívaných
již v rámci 802.11n, které jsou doplněny dalšími vylepšeními
na fyzické i spojové vrstvě. Samotné zdokonalení systému se
netýká pouze prostého navýšení přenosové kapacity jako zvětšení šířky rádiového kanálu nebo vyšší konstelace kvadraturní
modulace, ale také mechanismů pro jejich efektivní využívání
jako MU-MIMO, RTS/CTS či maximální velikost A-MPDU.
První modely zařízení podle návrhu 802.11ac D 2.0 se
objevily již v loňském roce na veletrhu CES. Komerčně jsou
pak dostupné od poloviny roku 2012, kdy se objevila zařízení
jako NetGear R6300 WiFi Router, Cisco Linksys Smart WiFi
Router, Asus RT-AC66U nebo D-Link DIR-865L (viz obr. 6).
Tato zařízení poskytují v duálním módu přenosovou rychlost až 1,75 Gb/s, v pásmu 5 GHz až 1,3 Gb/s (MIMO 3 × 3)
a v pásmu 2,4 GHz až 450 Mb/s.
Tyto první systémy 802.11ac bude třeba vyhodnotit
v porovnání s možnostmi 802.11n, zejména pak vlastnosti
jako MU-MIMO a vyšší počet prostorových toků. Jelikož
zvýšení šířky pásma snižuje počet dostupných kanálů, zvyšuje se pravděpodobnost vzájemného rušení, zvláště v hustě
osídlených městských oblastech. Kmitočtové spektrum je
omezený zdroj, takže je s ním vždy třeba nakládat co nejefektivněji. Kanálová diverzita dovoluje mnohem efektivnější

Obr. 5
Dva scénáře rušení

využití spektra, nežli zdvojnásobení šířky rádiového kanálu.
Z hlediska šetření kmitočtovým pásmem je tedy, i přes vyšší
složitost zařízení, lepší užší pásmo a vyšší počet prostorových toků, nežli naopak. Jen pro názornost 40MHz systém
s MIMO 4 × 4 poskytuje v podstatě stejnou kapacitu jako
160MHz systém a to už je nějaká úspora.
Jaroslav Hrstka
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telekomunikačního trhu tak, aby stimuloval vysokorychlostní přístup domácností
a malých a středních podniků k Internetu“. TESTCOM, Praha, březen 2006.
[7] http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/802.11_Timelines.htm.

Obr. 6 Některá komerčně dostupná zařízení 802.11ac

mobilní sítě
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Potlačení ozvěny
v hlasovém kanálu
Telekomunikační infrastruktura je jedním z klíčových prostředků pro zajištění provozních činností
v organizacích s geograﬁcky distribuovanou strukturou, jako jsou společnosti podnikající v dopravě
a energetice nebo bezpečnostní složky. Použitá řešení musí splňovat speciﬁcké požadavky zákazníků
tohoto typu, vycházející z jejich provozních potřeb, a řešení a prvky běžně používané ve veřejných
telefonních sítích lze tedy použít jen v omezené míře.

Kompatibilita technologií různých generací
Samostatnou problematikou je otázka historického vybavení a kompatibility moderních
prvků přidávaných do sítí s prvky již provozovanými. Zatímco pro provozovatele veřejných telefonních sítí představují telekomunikace podstatu jejich podnikání a konkurenční
prostředí spolu s regulačním rámcem je nutí
nenechat technické vybavení sítě příliš zaostávat za úrovní doby, pro zákazníky s jiným
hlavním oborem činnosti jsou telekomunikace
sice velmi důležitým, avšak stále pouze prostředkem k zajištění provozu a jejich modernizace neprobíhá ani průběžně, ani celoplošně.
Do značné míry zde působí i psychologická
stránka věci, protože cyklus technologické
obměny základního technického vybavení
těchto organizací trvá, vzhledem k investiční
náročnosti tohoto vybavení a nedostatku převratných objevů v příslušném oboru, několik
desetiletí. Společně se všeobecnou snahou
neinvestovat „zbytečně“ je pak důsledkem
značná technologická různorodost sítě, díky
níž jsou na nově dodávané prvky těchto sítí
kladeny další požadavky.
Společnost TTC MARCONI, coby dodavatel
moderních prvků do těchto sítí, je potom postavena před úkol najít řešení umožňující zachovat
funkčnost původních zařízení a zároveň zpřístupnit zákazníkovi všechny přednosti moderních technologií.

Trendy hlasové komunikace
Konkrétním příkladem je problematika ozvěny
v hlasovém kanále. Trendem současné doby je
v telekomunikacích, stejně jako v mnoha dalších oborech, realizace požadovaných funkcí
pomocí běžných prostředků výpočetní techniky namísto specializovaných zařízení. Tedy
nejen telefonní ústředna, ale často i účasttelekomunikační sítě
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nický telefonní přístroj jsou představovány
specializovanými softwarovými aplikacemi
spuštěnými na více či méně standardním směrovači, serveru či stolním počítači. K tomu se
přidává ekonomicky motivovaná snaha využít
pro přenos hlasu i dat stejných rozhraní a přenosových sítí a logickým vyústěním je pak
to, že drtivá většina v současnosti vyvíjených
a dodávaných řešení pro hlasovou komunikaci
po pevných sítích je založena na technologii
VoIP – tato zkratka souhrnně označuje vše, co
souvisí s přenosem hlasu prostřednictvím IP
sítí a protokolů.

Vznik a potlačení ozvěny v hlasovém kanále
Potřeba řešení problematiky ozvěny v hlasovém kanále je starší, než VoIP technologie. Na
tzv. vidlici, což je speciální elektrický obvod
umožňující využít k obousměrnému přenosu hlasu jediný pár analogové účastnické
přípojky, vzniká ozvěna vždy, protože v praxi
nelze dosáhnout ideálního oddělení obou
směrů přenosu na všech kmitočtech přenášeného pásma současně. Problémem se existence tohoto jevu stala teprve se zavedením
mezinárodního telefonního spojení, kdy celkové zpoždění přenosu (tam a zpět) dosáhlo
hodnot 15 ms a vyšších, neboť takto zpožděný
zvuk vlastního hlasu přicházející díky ozvěně
na vidlici na vzdáleném konci sítě z přenosového kanálu společně s hlasem partnera
v rozhovoru je již pociťován rušivě. Ve veřejné
telefonní síti se řešením staly elektronické
potlačovače ozvěny, realizované pomocí různých algoritmů a splňující požadavky speciﬁkované v doporučeních ITU G.165 a později
G.168, podle potřeby dynamicky zařazované
do hlasového kanálu při sestavování hovorové cesty. Algoritmus v současnosti nejpoužívanějších potlačovačů ozvěny obsahuje

ﬁltr, jehož přenosová charakteristika je průběžně adaptivně
co nejvíce přibližována přenosové charakteristice přeslechu
na analogové vidlici, s níž potlačovač ozvěny momentálně
pracuje, a kopie signálu posílaného směrem do vidlice zpracovaná tímto ﬁltrem je odečítána od signálu z vidlice přijatého. Díky různým faktorům nelze tímto způsobem ozvěnu
odstranit zcela, proto je často používán další krok zpracování,
a to nahrazení signálu z vidlice tichem nebo lépe tichým
šumem po dobu, kdy je hlasitost výsledného signálu natolik
nízká, že lze předpokládat, že obsahuje pouze ozvěnu a nikoli
hovor vzdáleného účastníka. Tento krok se často označuje
jako „nelineární zpracování“ (Non-Linear Processing, NLP);
použití tohoto označení v souvislosti s potlačovačem ozvěny
tedy v žádném případě neznamená, že by byl první krok jeho
algoritmu schopen pracovat s nelinearitou v té části signálové
cesty, kde ozvěna vzniká.

Nové technologie a starý problém
Nasazení VoIP ve veřejných sítích znamenalo z pohledu
potlačování ozvěny pouze kvantitativní změnu – počet kanálů
potlačovačů ozvěny v telefonních ústřednách bylo nutné
výrazně navýšit, protože zpoždění přenosu ve VoIP sítích
se pohybuje v desítkách až stovkách milisekund a ozvěna je
tedy vnímána rušivě ve všech hovorech, nejen v mezinárodních. V účelových telefonních sítích např. na železnici se však
řešení používané ve veřejných sítích ukázalo jako nedostačující. Dvoudrátová vedení používaná v těchto sítích jsou delší
a mají větší útlum, než vedení používaná ve veřejné telefonní
síti. Telefonní přístroje systému místní baterie, které jsou
pomocí těchto vedení připojeny, neobsahují, až na výjimky,
elektronické zesilovače a velmi často u nich dochází v průběhu času i ke zhoršení jejich technických parametrů. K překonání vyššího útlumu vedení při zachování hlasitosti na
koncových zařízeních musí proto přípojné rozhraní telekomunikačního systému napájet tato vedení vyšším výkonem
oproti úrovním používaným ve veřejných telefonních sítích.
Stejně tak je nutné více zesilovat signál z vedení přijímaný.
O součet těchto rozdílů zesílení oproti hodnotám používaným ve veřejné síti se ovšem zvyšuje také relativní úroveň
přeslechu na vidlici, tedy ozvěny, vůči užitečnému signálu.
Výsledkem je stav, kdy je hlasitost ozvěny s hlasitostí užitečného signálu srovnatelná nebo ji dokonce převyšuje. Přímým
důsledkem potom je, že běžně používané potlačovače ozvěny
umístěné v centrálních prvcích hlasové sítě, které pracují
s hlasovým signálem již komprimovaným podle A-křivky,
nedokážou ozvěnu účinně potlačit. Ozvěna je totiž výkonově
srovnatelná s užitečným signálem a algoritmus potlačovače
není na zpracování takové úrovně vůbec připraven. Žádoucí
signál je díky své nízké úrovni, v době, kdy je přenášen současně s ozvěnou, v porovnání s ozvěnou zatížen vyšším kvantizačním šumem a kompresním zkreslením.

účastnických vedeních, umožnil dosáhnout přijatelné hlasitosti v obou směrech i na původních telefonních přístrojích
a zároveň kvalitního potlačení ozvěny na většině existujících
vedení.
Klíčovým slovem je zde „většina“. V porovnání s jakýmkoli
potlačovačem ozvěny pracujícím s komprimovaným signálem podle A-křivky přináší výše uvedené řešení výrazně lepší
výsledky. Z praktického hlediska to představuje možnost použití tohoto řešení na delších účastnických vedeních, stále však
zůstává malá skupina stávajících vedení, pro něž není ani takto
pokročilé řešení dostačující. Hlavním problémem jsou omezené hodnoty výstupního výkonu linkového zesilovače použitého integrovaného obvodu. Další komplikací je také skutečnost, že zvyšování výkonu signálu vysílaného do účastnického
vedení vede k přetěžování oddělovacích transformátorů. Jejich
přenosová charakteristika je pak výrazně nelineární a ﬁltr
v potlačovači ozvěny ji tedy není schopen simulovat.
I pro tuto skupinu vedení je samozřejmě představitelné
technické řešení na straně síťového rozhraní. Lze použít algoritmus ﬁltru schopný simulovat nelineární elektrický obvod,
což výkonnost současné výpočetní techniky již umožňuje,
nebo lze nahradit oddělovací linkové transformátory v samotném rozhraní a současně i translátory používané k oddělení
vnitřního a venkovního vedení elektronickou vidlicí s optoelektronickým oddělením linkové části. Rozhodující otázkou
však je, zda má takové řešení ekonomické opodstatnění např.
v porovnání s náhradou původních telefonních přístrojů systému místní baterie modernějšími.
Ing. Pavel Šindelka,
senior specialista TTC MARCONI

Aplikace jednoho z možných řešení
Řešením společnosti TTC MARCONI je použití dvoudrátových rozhraní, která slučují funkce vidlice a potlačovače
ozvěny do jednoho elektronického obvodu. Potlačení ozvěny
v nich probíhá již před kompresí signálu podle A-křivky.
Tento konstrukční princip, použitý ve VoIP bráně IPGA-16
speciálně zkonstruované v rámci koncernu TTC podle
požadavků TTC MARCONI pro nasazení na dlouhých
telekomunikační sítě
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Huawei Honor 2
Společnost Huawei uvedla na český trh nový smartphone klasické
konstrukce Huawei Honor 2. Telefon, který je více než důstojným
nástupcem úspěšného modelu Honor, nabízí znatelné vylepšení
ve všech směrech. Honor 2 využívá operační systém Android 4.0
ICS, má 8megapixelový fotoaparát s BSI snímačem a automatickým zaměřováním a o rychlý chod se stará čtyřjádrový procesor
s taktem 1,4 GHz. Honor 2 nabízí ve své třídě oproti telefonům
konkurenčních výrobců až o 30 procent nižší spotřebu energie.
Přístroj zaujme výborným řemeslným zpracováním v klasickém
designu, do kterého se podařilo výrobci vměstnat vše, co byste od
dnešního smartphonu čekali. Hlavním ovládacím prvkem je dotykový IPS LCD displej s úhlopříčkou 4,5“ s rozlišením 720 × 1 280
pixelů a pixelovou hustotou 326 PPI (pro srovnání:
displej telefonu HTC One X disponuje 312 PPI
a Samsung Galaxy S3 má 306 PPI). Díky kapacitní
technologii je velmi snadno ovladatelný. Čtyřjádrový
procesor Huawei K3V2 s taktem 1,4 GHz spolupracuje s 1 GB operační pamětí RAM. Tato kombinace
se postará o bezstarostný chod většiny aplikací
a her. V přístroji je nainstalován operační systém
Google Android ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich.
K dispozici je 8 GB vnitřní paměti pro vaše data,
kterou je možné rozšířit až do 32 GB pomocí
microSD paměťové karty.

Kvalitní fotograﬁe pořídíte osmimegapixelovým fotoaparátem s duálním LED bleskem a automatickým ostřením.
Telefon zvládne natočit video ve FullHD kvalitě. K dispozici je také sekundární fotoaparát, který poslouží zejména
k videohovorům. Samozřejmostí je podpora 3G a rychlých
datových přenosů HSDPA, HSUPA, dále WiFi včetně WiFi
přístupového bodu, 3,5mm audio konektor pro audio přenos,
microUSB konektor pro data a nabíjení, duální mikrofon,
duální reproduktor, nebo DLNA připojení. Čas na cestách
vám zkrátí FM rádio s RDS.
O napájení telefonu se stará Li-Ion baterie s kapacitou
2 150 mAh. Honor 2 je navíc vybaven unikátní úspornou
technologií Huawei, která řídí a optimalizuje chod a spotřebu energie celého přístroje. Huawei se díky použití vlastní čipové sady K3V2 HiSilicon podařilo
od počátku vývoje přidat vlastní funkce úspory
energie, které jsou tak implementovány přímo na
čipu. Kromě toho vývojáři dále zdokonalili software pro řízení napájení. Na základě toho bylo
dosaženo 30% úspory proti běžně dostupným
srovnatelným řešením.
Huawei Honor 2 je od března dostupný
u vybraných prodejců v černém provedení za
doporučenou cenu 7 990,- Kč vč. DPH.

Psali jsme před deseti lety…

-10 let

Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.

O paušálu za internet

Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.
Ústav telekomunikací
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních
technologií VÚT, Brno

Diskuse o problematice tarifování internetového provozu, probíhající na internetových stránkách, je charakterizována kritikou stávajícího stavu a všeobecnou snahou po zavedení paušálu
v pevné síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Tato přirozená snaha uživatelů by měla být vyvážena
koncepčními úvahami a kvaliﬁkovaným pohledem na možnosti pevných sítí a důsledky těchto
požadavků. Článek ukazuje na problémy, které by zavedení paušálu mohlo způsobit v přístupových sítích. Je k tomu využita část teorie hromadné obsluhy určené pro hovorové služby.

Ing. Vladimír Murín

Číslovanie a adresovanie

Ing. Vladimír Murín
Výzkumný ústav spojov,
Banská Bystrica

Príspevok prezentuje stav a výsledky spoločného projektu ITU (International Telecommunications
Union) a IETF (Internet Engineering Task Force) s názvom ENUM (tElephone NUmbers
Mapping). ENUM deﬁnuje architektúru založenú na systéme doménových mien a protokol na
mapovanie telefónnych čísel do reťazca znakov, tzv. URI (Uniform Resource Identiﬁer). ENUM
svojou schopnosťou mapovať telefónne čísla podľa odporúčania ITU-T E.164 do systému doménových mien možno považovať za kľúčový prvok konvergencie sietí s protokolom IP (Internet
Protokol) a klasických telekomunikačných sietí ponúkajúcich telefónnu službu.

informační společnost
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Okénko do historie...

1940–1959

název stránky
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