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úvodní slovo

Vážení a věrní čtenáři časopisu TELEKOMUNIKACE,
dostává se Vám do rukou jedno z posledních tištěných vydání. Je z toho trošičku smutno, ale budeme pokračovat elek-
tronicky, jde o trend doby. Musíme snižovat náklady na tuto dobročinnou aktivitu. Vím, že pro mnohé tištěná forma 
je přátelštější a důvěrnější. Ale věřte, že i k elektronickému magazínu si cestu najdete…

Razantní snižování nákladů, zejména v telekomunikacích je také trendem doby. Stálé snižování stavu počtu zaměst-
nanců, sdílení infrastruktury, vítězství nejnižší ceny i ústupky z kvality jsou trendy, které mají zásadní ekonomické 
důsledky.

Telekomunikace se stávají řemeslem. Už to není expertní činnost specialistů na technologie, projektování či 
výstavbu. Tento obor lze přirovnat k univerzálním elektro oborům. Nakonec hodinové ceny těchto prací jsou si již 
velmi blízké. Pravda, je třeba říci, že nové technologie pro mobilní sítě se instalují jako stavebnice, zavěsí se antény, 
box se připojí k napájení a je hotovo. Důležitější než programování těchto telekomunikačních systémů je nyní třeba 
znalostí v lezectví a nemít závrať z výšek. 

Konkurence, regulace a dividendy tlačí telekomunikační operátory k realizaci již zmíněných permanentních úspor, 
jak provozních, tak bohužel i investičních. Je to pochopitelné a pragmatické. Trh se však chová jinak. Požaduje služby 
garantovaného vysokorychlostního přístupu k Internetu tam, kde jsou firmy či podnikající občané pracující v širším 
lokálním nebo globálním měřítku. Nechtějí čekat na možné budoucí investice do moderních přístupových sítí, potře-
bují to teď a zde. Tyto subjekty se nacházejí různě kolem i uvnitř českých a moravských měst či vesnic. Tyto trhy nelze 
obsloužit WiFi technikou, ADSL či VDSL. Stručně řečeno, v mnoha místech naší země chybí rozsáhlá vysokorychlostní 
optická síť. Je pravdou, že na základě evropských iniciativ a strategie Digitální agenda 2020 bylo dosaženo možnosti 
dobudovat sítě nové generace za přispění evropských dotací v chudých a nepokrytých oblastech i naší země. Osobně 
si kladu otázku: Opravdu to pomůže zajistit vysokorychlostní přístup k Internetu s dlouhodobým výhledem rozvoje 
digitální ekonomiky tam, kde to bude potřeba? A posílí to konkurenceschopnost naší země? Odpovědí je několik:  
1. Pokud mají být dotace tam, kde selhává trh, pak bílá (místa bez připojení), šedá a černá území musí vybírat a hod-
notit skuteční zákazníci – uživatelé. Pozor, pak se může stát, že bílá místa mohou být i v hustě osídlených oblastech! 
2. Pokud budou dotace, pak je nutné nastavit technologické standardy, principy přidělování dotací a definovat kont-
rolní mechanismy státu. 
3. Nově budované sítě musí mít své zákazníky a musí se využívat k posílení podnikatelských aktivit. Musí umožnit 
obyvatelům snadnější přístup ke službám státu, ke vzdělání a k všeobecnému usnadnění života ve vzdálených a méně 
přístupných oblastech naší země. Pak to posílí ekonomiku země.

Přesto si myslím, že pokud by byla výstavba sítí nové generace oproštěna od neúnosných byrokratických nákladů 
místních úřadů a byla by možnost stavět liniové stavby „normálním a běžným“ způsobem, pak není třeba žádných 
dotací. V případě, že se nepodaří dosáhnout změny přístupu v budování nových telekomunikačních liniových staveb, 
pak je třeba bojovat o získání dotací z EU v maximální míře. Tak, aby se přislíbených 16 mld. Kč nepoužilo na zatep-
lování domů…

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák   

vydavatel časopisu



Vážení čtenáři,
tištěná verze časopisu Telekomunikace & ICT po více než 50 letech 
vydávání bude končit. Časopis bude vycházet pouze v elektronické 
podobě ve formátu PDF. Bližší informace získáte v příštím čísle.
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 V  Úředním věstníku Evropské komise byla 
v květnu zveřejněna Směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 
2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budo-
vání vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Směrnice vstoupila v  platnost 12. 
června 2014. Členské státy musí transponovat 
směrnici do národního práva do 1. ledna 2016 
tak, aby jejich účinnost byla nejpozději k 1. čer-
venci 2016.

 Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 
o  zavedení interoperabilní služby eCall v  celé 
EU bylo v Úředním věstníku Evropské unie zve-
řejněno 3. června 2014. Rozhodnutí je v  člen-
ských státech přímo účinné od 5. června. Do 
24. prosince 2015 předloží členské státy Komisi 
zprávu o  stavu provádění tohoto rozhodnutí. 
Volání v rámci služby eCall musí být pro uživa-
tele služby eCall v celé EU bezplatné. Současně 
musí být možné uskutečnit volání v rámci služby 
eCall odkudkoli z území členského státu, jestliže 
je k dispozici alespoň jedna veřejná mobilní síť.

 Nové pokyny, které pomohou podnikovým 
uživatelům ušetřit peníze a  získat co nejvíce 
ze služeb cloud computingu byly předloženy 
Evropské komisi 26. června. Cloud computing 
umožňuje jednotlivcům, podnikům a veřejnému 
sektoru ukládat svá data a provádět zpracování 
dat ve vzdálených datových centrech, a tím docí-
lit úsporu v  nákladech v  průměru o  10–20 %. 
Pokyny vyvinula Cloud Industry Group jako 
součást evropské Cloud strategie Komise na zvý-
šení důvěry v tyto služby. Hlavní přispěvatelé jsou 
Arthur Legal, ATOS, Cloud Security Alliance, 
ENISA, IBM, Microsoft a SAP, Telecom Italia, aj. 
Je to první krok k standardizovaným dohodám 
o  úrovni služeb (SLA), terminologie a  metrik. 
SLA je součástí smlouvy o  poskytování služeb, 
která definuje technické a  právní aspekty nabí-
zené služby. Položky zahrnují dostupnost a spo-
lehlivost cloudových služeb, kvalitu podpůrných 
služeb, které obdrží od svého poskytovatele 
cloudu, úroveň zabezpečení. Místopředsedkyně 
Evropské komise Neelie Kroes prohlásila: „Toto 
je poprvé, kdy se dodavatelé cloudu dohodli na 

společných pokynech pro smlouvy o  úrovni slu-
žeb. Myslím, že malé a střední podniky budou mít 
z těchto pokynů prospěch při hledání cloudových 
služeb.“ Místopředsedkyně Viviane Redingová 
uvedla: „Dnešní nové pokyny vám pomohou 
vytvářet důvěru v  inovativní počítačová řešení 
a  pomohou občanům EU ušetřit peníze. Více 
důvěry znamená větší příjmy pro firmy evrop-
ského jednotného digitálního trhu.“ Jako další 
krok bude Evropská komise testovat tyto pokyny 
s  uživateli, zejména malými a  středními pod-
niky. Také budou diskutovány v  rámci skupiny 
odborníků pro Smlouvy cloud computingu 
stanovené Komisí v  říjnu 2013. Tato diskuse se 
bude vztahovat také na jiné činnosti C-SIG, např. 
ke kodexu o  ochraně údajů pro poskytovatele 
cloud computingu, která byla připravena C-SIG. 
Návrh kodexu byl předložen podle článku 29 
Pracovní skupině o  ochraně údajů (evropské 
orgány pro ochranu údajů). Tato iniciativa bude 
mít hlubší dopad, pokud se standardizace SLA 
provádí na mezinárodní úrovni, např. prostřed-
nictvím mezinárodních standardů, jako je ISO/
IEC 19086. Za tímto účelem spolupracuje C-SIG 
na SLA také s  ISO Cloud Computing pracovní 
skupinou, k  prezentaci evropské pozice k  SLA 
standardizaci. Nové pokyny SLA se tak promít-
nou do úsilí ISO k zavedení mezinárodních stan-
dardů týkajících se SLA pro cloud computing. 

 Evropská komise zahájila 10. července ini-
ciativu Propojené komunity, která zastřešuje 
několik systémů určených k  propojení měst, 
obcí, místních partnerství v  oblasti širokopás-
mového připojení a  jeho provozovatelů. Těmto 
subjektům nabízí iniciativa poradenství v  otáz-
kách financování a  tvorby obchodních modelů 
pro zavedení rychlého širokopásmového při-
pojení v  jejich komunitách. Evropská komise 
vyzývá veškeré subjekty působící na místní, 
regionální a  národní úrovni, aby jí předložily 
své návrhy a  plány zavádění širokopásmového 
připojení. Žádosti musí být doručeny do 14. 
října 2014, přičemž nejlepší návrhy Komise 
„potvrdí“ a  nabídne jim detailnější podporu. 
Místopředsedkyně Evropské komise Neelie 
Kroesová v této souvislosti uvedla: „Jste-li orgá-
nem obce, regionem či subjektem podílejícím se na 
zavádění širokopásmového připojení, jsme připra-
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veni Vám pomoci! Chceme Vás spojit s možnostmi 
praktické podpory a  financování a  pomoci Vám 
tak naplnit Vaše vize pro Vaši komunitu.“ Mezi 
druhy nabízené podpory patří  – individuální 
zpětná vazba: úvodní posouzení plánu místního 
širokopásmového připojení, na základě něhož 
budou vymezeny možné druhy podpory; tech-
nická pomoc Světové banky: Světová banka spo-
lupracuje s odborníky z Evropské komise, kteří 
Vám pomohou vypracovat obchodní model 
a  poradí Vám, jak zajistit, aby byl Váš projekt 
způsobilý k financování ze soukromých či veřej-
ných zdrojů; Evropská investiční banka: Komise 
v rámci Nástroje pro propojení Evropy poskytla 
EIB startovací prostředky, které mají zajistit 
financování projektů širokopásmového připo-
jení, které vychází z  potřeb konkrétního žada-
tele a opírá se o bankovní rating AAA. Evropské 
strukturální a investiční fondy (ESIF): EU má až 
do roku 2020 pro všechny regiony k dispozici 453 
miliard eur. Přístup k  informačním a  komuni-
kačním technologiím, jejich kvalita a využívání 
(včetně investic do širokopásmového připojení) 
se poprvé dostalo mezi nejpřednější priority 
těchto grantů. Státní podpora: Komise vymezila 
zvláštní pravidla pro poskytování státní podpory 
na širokopásmové připojení tak, aby nebyla naru-
šena hospodářská soutěž, neboť objem podpory 
nabízené členskými státy v  posledních letech 
značně vzrostl. Investice do širokopásmových 
sítí nedosahují požadovaných objemů a stávající 
údaje ukazují, že 64 % domácností v EU dispo-
nuje připojením s  rychlostí 30 Mb/s  a  pouze 
3 % připojením s  rychlostí 100 Mb/s. Rozvoj 
vysokorychlostního širokopásmového připo-
jení postupuje pomalu zejména v suburbánních 
a venkovských oblastech, jakož i v hospodářsky 
znevýhodněných územích. K  rychlému široko-
pásmovému připojení má v  Evropě přístup jen 
18 % venkovských domácností. 

 Evropská komise představila 22. července 
2014 podrobnosti k nové pilotní akci FTI (Fast 
Track) za 100 mil. EUR pro inovace a  pět cen 
za inovace v  rámci programu Horizont 2020, 
výzkumného a  inovačního programu Evropské 
unie za 80 mld. EUR. FTI se zaměřuje na pod-
poru evropské ekonomiky tím, že nabízí granty 
inovativním podnikům a  organizacím s  cílem 
dostat skvělé nápady na trh. Ceny nabízejí 
odměnu za technologické průlomy s  velkým 
společenským významem. Iniciativy podtrhují 
úsilí o podporu inovací v Evropě jako první část 
z  dvouletého pracovního programu Horizont 
2020. Rovněž bylo potvrzeno 7 mld. EUR na 
výzvy Horizont 2020 během roku 2015 a stanoví 
časový plán pro žádosti. Od ledna budou umož-
něny žádosti k programu Inovace. Program bude 
podporovat malá konsorcia tří až pěti organizací 
se silnou obchodní účastí k  zajištění perspek-
tivních myšlenek před vstupem na trh. Výzva je 
otevřená nápadům v  jakékoli oblasti technolo-

gií nebo aplikací a na všechny právnické osoby 
se sídlem v EU nebo v zemi přidružené k pro-
gramu Horizont 2020. Soutěž pro pět cen za ino-
vace začne koncem roku 2014 a počátkem roku 
2015. Ceny v hodnotě 6 mil. EUR pro rok 2015 
pokrývají tři různé tematické oblasti výzkumu – 
Zdraví, „Food-Scanner cena „, životní prostředí 
a  cena informačních a  komunikačních techno-
logií. Horizont 2020 je vůbec největší program 
pro výzkum a inovace rámcového programu EU 
s rozpočtem na sedm roků v hodnotě téměř 80 
mld. EUR. Rozpočet programu Horizont zahr-
nuje i finanční prostředky na Společné výzkumné 
středisko vědecké služby Evropské komise.

  Aktuality z ČR

 Rada Českého telekomunikačního úřadu 
na svém zasedání dne 2. června projednala 
a  schválila k  předložení do meziresortního 
připomínkového řízení dokument Strategie 
správy spektra, zpracovaný podle opatření 
č. 4 Státní politiky v  elektronických komuni-
kacích „Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální 
ekonomice“.
Strategie definuje opatření, která dosažení cílů 
státní politiky Digitální Česko napomohou. Jsou 
jimi především podpora a  rozvoj vysokorych-
lostního přístupu k Internetu, rozvoj digitálního 
televizního a  rozhlasového vysílání a  zvýšení 
efektivity a flexibility využití spektra. 
„Pro podporu dalšího technologického rozvoje 
zemského digitálního televizního vysílání je 
nezbytná spolupráci státních orgánů i  dotčených 
subjektů soukromého sektoru,“ říká předseda 
Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „vládě před-
ložíme k projednání koncept migrace na technolo-
gicky vyšší standard DVB-T2, včetně návrhu mož-
ných postupů souvisejících s řešením problematiky 
možného uvolnění kmitočtů v pásmu 700 MHz.“
Návrh Strategie správy spektra zveřejnil ČTÚ 
loni v prosinci k připomínkám odborné i laické 
veřejnosti. Nyní ČTÚ zasílá upravený mate-
riál do meziresortního připomínkového řízení 
a výsledný dokument bude předložen vládě. 

 Český telekomunikační úřad zahájil 17. 
června konzultaci návrhu podmínek výběro-
vého řízení na kmitočty v pásmech 1 800 MHz 
a  2 600 MHz. Předmětem chystané aukce jsou 
všechny rádiové kmitočty, které nebyly přidě-
leny v  rámci 4G aukce v  roce 2013. ČTÚ tím 
chce vytvořit podmínky pro rozvoj nových slu-
žeb elektronických komunikací prostřednic-
tvím rádiových sítí a podpořit tak rozvoj nových 
mobilních služeb vysokorychlostního přístupu 
k Internetu, technologickou inovaci a soutěž na 
trhu. V  zájmu efektivní správy kmitočtového 
spektra ČTÚ rovněž navrhuje stanovit podmínky 
zajištění celistvosti přídělů rádiových kmitočtů 
v  pásmu 1 800 MHz (refarming). Následně 
ČTÚ vyhodnotí a zohlední zaslané připomínky 
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k návrhu a připraví konečné znění textu vyhlá-
šení výběrového řízení. Zahájení řízení, včetně 
vyhlášení termínu pro podání přihlášek, se před-
pokládá na podzim letošního roku. 

 Český telekomunikační úřad pro zvýšení 
informovanosti podnikatelské veřejnosti v elek-
tronických komunikacích připravil odborný 
seminář určený především pro provozovatele 
sítí WiFi v  pásmu 5 GHz. Seminář seznámí 
účastníky se stávajícími zákonnými požadavky 
na využití radiového spektra a se záměry úřadu 
v  této oblasti. Cílem semináře je poukázat na 
zásadní problémy, které ČTÚ z hlediska své kon-
trolní činnosti hodnotí jako kritické. Účastníci 
zde budou informováni o  opatřeních, které 
ČTÚ v  nejbližší době v  této oblasti připravuje. 
Semináře se uskuteční v Praze, Hradci Králové, 
Brnu a Ostravě v období od 23. září do 4. listo-
padu. Na programu budou aktuální otázky vyu-
žívání rádiového spektra, informace o podmín-
kách využívání rádiového spektra, podmínky 
podnikání v  elektronických komunikacích, 
problematika rušení meteorologických radarů, 
informace o zobecněných výsledcích prováděné 
kontrolní činnosti, informace o  podmínkách 
uvádění výrobků na trh.

 Premiér Bohuslav Sobotka se v rámci svých 
bilančních návštěv na jednotlivých resortech 
setkal s ministrem vnitra Milanem Chovancem. 
Oba politici se shodli, že Česká pošta by měla 
zůstat státním podnikem a hovořili i o problema-
tice ICT projektů ve veřejné správě. „IT zakázky 
jsou obrovskou černou dírou, kde je nicméně také 
obrovská možnost uspořit. Od září za to převez-
meme odpovědnost. Budeme zkoumat každý 
takovýto projekt tak, aby nešlo o  bezbřehé utrá-
cení za projekty, které nikdo nepotřebuje,“ uvedl 
Milan Chovanec. Ministerstvo vnitra pokračuje 
v realizaci svých plánů na ovládnutí státního IT 
a e-governmentu. Milan Chovanec chce v první 
fázi už během několika týdnů převzít dohled nad 
státními IT zakázkami. O problematickém ICT 
už začal mírně mluvit také premiér Bohuslav 
Sobotka. Tato oblast se i  díky lobbování Svazu 
průmyslu a  dopravy a  ICT UNIE dostala do 
chystaného Akčního plánu vlády na podporu 
hospodářského růstu a zaměstnanosti, který pro-
jednává tripartita. Na zasedání tripartity se 30. 
června kromě surovinové a energetické politiky 
či připravovaného zákona o státní službě jednalo 
také o problematice informačních a komunikač-
ních technologií. Téma vznesli zástupci Svazu 
průmyslu a dopravy (SP ČR). S vládou se shodli, 
že současná situace týkající se využívání ICT 
ve veřejné správě a  celková roztříštěnost v  této 
oblasti negativně ovlivňuje konkurenceschop-
nost ČR. „Musí se jasně určit osoba a  resort, 
který převezme veškerou odpovědnost za oblast 
ICT v  této zemi, vypracuje se strategie opřená 
o rozpočet a ICT se zahrne do Akčního plánu na 
podporu hospodářského růstu a  zaměstnanosti,“ 

uvedl při jednání tripartity Ivan Vrzal, člen před-
stavenstva SP ČR a  předseda Expertního týmu 
pro ICT. Na činnosti uvedeného týmu se aktivně 
podílí ICT UNIE. Premiér Bohuslav Sobotka na 
zasedání prohlásil, že koordinační roli bude plnit 
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MPO. „Rádi 
bychom do diskuse o  budoucnosti informačních 
technologií také více zapojili podnikatelskou 
sféru,“ doplnil předseda vlády.

 Na začátku července uplynulo pět let od 
spuštění systému datových schránek. K aktuál-
nímu datu 13. července 2014 bylo prostřednic-
tvím informačního systému datových schránek 
odesláno již dohromady více než 200 mil. zpráv. 
Počet zřízených datových schránek přesáhl 600 
tisíc. Podle nedávno zveřejněné studie, kterou 
připravily CEVRO Institut a  ICT UNIE, vytvo-
řily datové schránky do konce loňského roku 
čisté ekonomické přínosy ve výši 3,546 mld. 
korun, z  toho připadá 2,753 mld. pro orgány 
veřejné moci, 522 mil. pro právnické osoby, 253 
mil. pro podnikající fyzické osoby a 18 milionů 
pro fyzické osoby. V obecnějším smyslu datové 
schránky přispívají zejména k inovacím a zefek-
tivnění procesů ve veřejné správě. Kritické hlasy 
naopak upozorňují na to, že dosud nebyly doře-
šeny např. některé právní aspekty datových 
schránek. K  datu 25. května 2014 bylo pro-
střednictvím informačního systému datových 
schránek odesláno zhruba 195 mil. zpráv. Počet 
dosud zřízených datových schránek přesáhl 590 
tisíc. Například v  týdnu od 11. do 18. května 
systém zaznamenal více než 1,5 mil. odeslaných 
datových zpráv. Podle informací Ministerstva 
vnitra a  České pošty odeslali uživatelé ke dni 
28. 7. 2014 již více než 207 mil. datových zpráv 
a ušetřili tak dohromady přes pět miliard korun. 
Denně je odesláno v průměru až 300 tisíc zpráv, 
měsíčně pak více než 6 mil. Roste např. podíl 
podnikajících fyzických osob na celkovém počtu 
datových schránek, a  to z  2 % v  roce 2012 na 
10 % v  roce 2013, naopak podíl právnických 
osob klesá.

 Orgány veřejné moci od doby ostrého spuš-
tění základních registrů, k  němuž došlo v  čer-
venci 2012, prostřednictvím svých agendových 
informačních systémů provedly dohromady přes 
400 milionů transakcí v produkčním prostředí. 
Pomocí informačního systému datových schrá-
nek bylo do konce května letošního roku zpraco-
váno celkem 5 371 086 datových zpráv týkajících 
se základních registrů. Podrobné informace zve-
řejnila Správa základních registrů.

 Česká vláda v nedávno schváleném Národním 
programu reforem pro rok 2014 označuje jako 
jeden ze svých prioritních úkolů podporu 
výstavby vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, a  to formou snižování nákladů na 
výstavbu. „Překážku v  rozvoji sítí lze spatřovat 
nejen v nutnosti finančních investic, ale zejména 
ve složitosti administrativy spojené s  výstavbou, 
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různorodé praxi stavebních úřadů, délce staveb-
ního řízení a nejednotné výši poplatků spojených 
s  věcnými břemeny. Vláda si uvědomuje svou 
roli v této oblasti a hodlá napomoci řešení těchto 
problémů,“ uvádí se v dokumentu. Konkrétním 
opatřením má být např. vydání metodiky pro 
postup stavebních úřadů, případně legislativní 
úpravy příslušných právních předpisů. Vláda 
chce také pro ČR transponovat směrnici o opat-
řeních ke snížení nákladů na zavádění vysoko-
rychlostních sítí elektronických komunikací, 
která byla schválena na evropské úrovni. 

 Poslanecká sněmovna i Senát schválily návrh 
zákona o kybernetické bezpečnosti. Ten připra-
vil Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Zákon 
vychází ze dvou hlavních zásad a stojí na třech 
pilířích. První zásadou je minimalizace zásahu 
do práv soukromoprávních subjektů, druhou 
pak individuální odpovědnost za bezpečnost 
vlastních informačních systémů. Jednotlivé 
pilíře tvoří bezpečnostní opatření (standardi-
zace), dále hlášení kybernetických bezpečnost-
ních incidentů a  konečně protiopatření, tedy 
reakce na incidenty. 
ICT UNIE ve spolupráci s  českou pobočkou 
AFCEA připomínkovala jak samotný návrh 
zákona, tak i návrh prováděcího předpisu. Tím je 
vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kyberne-
tických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních a o stanovení náležitostí podání.

 Kabinet na svém zasedání v  pondělí 14. 
července projednal a  usnesením č. 581 schválil 
Operační program Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost (OP PIK). Jedná se o základní 
programový dokument Ministerstva průmy-
slu a  obchodu (MPO) pro čerpání finančních 
prostředků z  Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v  programovém období kohezní poli-
tiky EU 2014 až 2020. Prioritní osa 4. schvá-
leného operačního programu se zaměřuje na 
rozvoj ICT a  vysokorychlostních přístupových 
sítí k  Internetu, např. investiční priorita 1 této 
prioritní osy se týká „rozšiřování širokopásmo-
vého připojení a zavádění vysokorychlostních sítí 
a podpory zavádění vznikajících technologií a sítí 
pro digitální hospodářství“. 
OP PIK byl 15. července oficiálně předložen 
Evropské komisi k  posouzení. Předpokládá se, 
že vyjednávání s EK bude dokončeno v posled-
ním čtvrtletí letošního roku. Termíny vyhlášení 
prvních výzev se budou odvíjet od průběhu 
a výsledků těchto jednání. 

 Ministryně Marksová představila 28. 
srpna novou vizi fungování ICT systémů na 
MPSV. Informační systémy a  technologie na 
Ministerstvu práce a  sociálních věcí by měly 
být provozně jednodušší a  levnější, sledovat 
moderní trendy a  více se přiblížit potřebám 
občanů. Ministryně Michaela Marksová na 
veřejné schůzce se zástupci IT firem představila 
koncepční strategii vývoje ICT systému celého 

resortu MPSV, tedy nejen samotného minis-
terstva, Úřadu práce a  České správy sociálního 
zabezpečení, ale i ostatních řízených a podříze-
ných organizací MPSV. V současné době MPSV 
pracuje ve spolupráci se systémovým integráto-
rem na tzv. Strategii informačních a komunikač-
ních technologií 2015+. Tato Strategie je nyní ve 
výchozí verzi a  než bude předložena vládě ČR, 
projde odbornou oponenturou na ČVUT. Tento 
dokument jasně ukazuje směr, kterým se MPSV 
hodlá v  příštích letech v  oblasti ICT ubírat. 
Obsahuje dvě základní zásady a těmi jsou, zajiš-
tění poskytování ICT služeb v souladu s legislati-
vou a technickými a architektonickými principy 
e-governmentu a dále myšlenku zajištění infor-
mační podpory postupné plné elektronizace 
služeb pro své klienty, tedy pro občany. Cílem 
této strategie je realizace nejméně šest projektů, 
které v letech 2015 až 2018 změní ICT v resortu. 
Zásadní je zajištění budoucích výplat nepojist-
ných sociálních dávek a  dávek státní politiky 
zaměstnanosti a  také realizace projektu pod-
půrných systémů nebo portálu služeb občanů. 
Další projekty budou zaměřeny na technickou 
infrastrukturu, např. na modernizaci a  údržbu 
serverů nebo koncových zařízení. S ohledem na 
projektové a  legislativní doby nebude realizace 
zadávacího řízení dokončeno do konce letoš-
ního roku. MPSV nevylučuje přechodné období 
fungování stávajícího systému firmy OK systém 
v roce 2016.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace8
informační společnost

Bezpečnost telekomunikací 
v období raketového nárůstu 
chytrých telefonů

 Úvod 
Gerardus Mercator (1512–1594), který stu-
doval v  Evropě na Lovaňské universitě, dal 
světu chytré mapy pro lepší určování místa 
a  cestování. Jeho pragmatický přístup ke kres-
lení map, zeměpisu a  výměně informací vedl 
k  nové orientaci ve světě; změnil naše vztahy 
a způsob komunikace.

Apple a  Google daly světu chytré telefony 
a  mobilní operační systém pro vylepšenou 
komunikaci a  získávání informací. Vyplývá 
z  toho také požadavek nové orientace teleko-
munikačních provozovatelů včetně nových 
způsobů nabízení a  poskytování služeb, péče 
o  zákazníky a  účtování. S  příchodem mobil-
ních sítí došlo k další revoluci v telekomunika-
cích i v celém světě IT.

Přechod od hlasové služby k  textové, gra-
fické a  videokomunikaci byl umožněn a  také 
vyvolán novými uživatelskými rozhraními, 
zobrazovači a  aplikacemi. Ovládání dotekem, 
poklepem a  přizpůsobení zobrazení poloze 
mobilních terminálů zavedlo odlišný způsob 
komunikace. Video, obrázky, grafiky, ikony, 
avatary a podobné blbůstky změnily uživatelské 
rozhraní a znatelně přispěly ke zvýšení objemu 
přenášených dat. 

Široký rozsah služeb a  jejich obsahu je 
poskytován množstvím subjektů včetně tele-
komunikačních provozovatelů, obchodních 
společností, bank, vládních institucí stejně 
jako koncových uživatelů. Poskytovatelé slu-
žeb OTT (Over-The Top) používají teleko-
munikační infrastrukturu, aniž by ji vlast-

nili a  podíleli se na řízení sítě. S  tak velkým 
množstvím hráčů narůstají požadavky bezpeč-
nostní. Důvěrné a  soukromé informace včetně 
finančních transakcí, zdravotních údajů, 
obchodních strategií a  tajemství vyžadují 
ochranu proti pronikání nežádoucích jedinců 
a  organizací za účelem obohacení nebo naru-
šování běžného chodu domácností či organi-
zací. Rozsáhlý nárůst používání a  současně 
sofistikace chytrých telefonů přinášejí zvýšené 
ohrožení. Nejdříve je popsána proměna tele-
komunikačního světa, soustředěna právě na 
mobilní komunikaci. Následně jsou objasněny 
hlavní hrozby a  bezpečnostní požadavky na 
chytré telefony, které vyžadují zvláštní pre-
venci. Mimořádnou pozornost vyžadují také 
útoky v síti, rozdílné mobilní operační systémy 
a  různé mobilní aplikace instalované v  chyt-
rých telefonech. Dále je rozebírána potenci-
ální ochrana a  bezpečnostní řešení pro chytré 
telefony, jež vyústí do zdokonalené mobilní 
kybernetické bezpečnosti a  jsou představeny 
instituce vypracovávající bezpečnostní pravi-
dla a  hodnotné zdroje pro lepší ochranu. Na 
závěr je shrnut přehled hlavních doporučení.

  Chytré telefony a tablety mění svět 
telekomunikací

Vývoj telekomunikací je charakterizován 
výraznými změnami paradigmatu v  techno-
logiích, službách a  jejich využívání. Mobilní 
komunikace a  Internet jsou klíčovými změ-

V  posledních zhruba dvaceti letech došlo k  dříve netušenému rozvoji informačních a  telekomuni-
kačních technologií, které se nebývale rozšířily v nejrůznějších oborech lidské činnosti nejen v pod-
nikatelské sféře, ale i  v  soukromém životě. A  to nejen v  oblasti zábavy, přinášejí také řešení pro 
práci z domova, řízení bankovních operací a administrativní úkony. Tím se samozřejmě neúměrně 
zvýšila nejrůznější rizika od možnosti zcizování citlivých osobních údajů, přes možnost nelegálního 
získávání nejrůznějších utajovaných skutečností od obchodních až po státně-bezpečnostní. Nejrůz-
nější typy zločinu od nahodilého až po organizovaný vycítily svoji příležitost a společnosti nezbývá 
než se bránit. 52. Kongres FITCE byl zorganizován v nejtěsnější spolupráci s Katolickou univerzitou 
v Lovani a byl v celém rozsahu věnován kybernetické bezpečnosti. Mezi přednášejícími bylo možné 
nalézt nejen odborníky z akademické a podnikové sféry, ale z vládních pozic, zejména bezpečnostních 
a  obranných. Následující text využil zejména klíčového příspěvku z  telekomunikační sféry autora 
Huib Ekkelenkampa z konzultační firmy ATOS [1].
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nami konce 20. století. Nicméně jejich kombinace vyústila 
v  první dekádě 21. století do jiné změny: širokopásmový 
mobilní přístup k  Internetu včetně elektronické pošty, videa, 
transakcí a  mobilních plateb. S  dalším rozvojem sítí chytrý 
telefon soustředil v  jednom slově všechny pojmy: mobilní 
přístroje, uživatelská rozhraní, zobrazovače, operační systémy, 
aplikace, procesory, baterie a  senzory. Zkrátka úplně nová 
koncepce.

Toto může být považováno jako jiné paradigma změny 
v  telekomunikacích. Umožnilo to úplnou komunikaci 
a  následné zpracování informací ve štíhlé jednotce  – v  osob-
ním komunikátoru, který je kdekoliv naším společníkem. Stává 
se nenahraditelným nástrojem či společníkem v  soukromém 
i pracovním životě. Kdekoli na zeměkouli jsou lidé připoutáni 
ke svému chytrému telefonu, ať už jsou doma, v  pohybu či 
na pracovišti. V každém vlaku většina jeho cestujících sleduje 
zobrazovače svých telefonů nebo píše vzkazy a  odpovídá na 
zprávy. S  příchodem chytrých telefonů data válcují hlasovou 
službu. Chytré telefony už překročily polovinu všech prodejů 
mobilních telefonů a vybavenost uživatelů rychle vzrůstá.

S  více než 6,5 mld. mobilních telefonů a  jenom okolo 
1,2 mld. pevných přípojek napříč světem, se během dvaceti 
let stala rádiová komunikace jednoznačně dominantní, jak 
je patrné z  obr. 1. Tyto počty jsou dosahovány hlavně s  při-
spěním Dálného východu s  Čínou, Indií a  ostatním zeměmi 
asijsko-tichomořského prostoru s  1 mld. mobilů pro každou 
z uvedených zemí.

Se současnou hustotou 30 % (nebo okolo 2 mld.), chytré 
telefony dominují ve většině zemí. Zbývajících 70 % jsou levné 
typy běžných telefonů, které je ovšem nutno také zabezpečit. 

Lze ovšem předpokládat, že během následujících 10 let budou 
nahrazeny převážně chytrými telefony.

Toto je stimulováno zejména spouštěním nových mobil-
ních sítí čtvrté generace založené na technologii LTE (Long 
Term Evolution) a  přepojování paketů IP, což poskytuje nej-
levnější řešení pro velké objemy dat a silný provoz.

Rovněž je očekáván rychlý nárůst komunikace stroj-stroj 
(Machine to Machine, M2M). Internet věcí propojí auta se 
servisy, vysunuté senzory s koordinačními jednotkami zpracu-
jícími data a  detektory k  dohledovým jednotkám, čímž může 
být snížena pravděpodobnost nežádoucí chyby v  údržbě, 
monitorování a ochraně vnesená lidským faktorem.

Dostupnost mobilních aplikací nebo aplikací z  aplikač-
ních obchodů, jejich opatřování zdarma či za nízkou cenu, 
snadnost instalace případně úhrady dále stimulují používání 
chytrých mobilů. S více než půl milionem aplikací dostupných 
na Apple iOS a Google Android je u každého výběr prakticky 
neomezený. Chytrý telefon získal svoji větší obdobu v table-
tech, používajících stejný nebo podobný mobilní operační 
systém a  aplikace. Tablety vyrostly takřka na úroveň note-
booků, přičemž v řadě případů je nahradily. Chytré telefony 
a  tablety mají stále méně prostoru na svých zobrazovačích 
a  menší výpočetní výkon než PC potažmo notebooky, což 
ovšem vytváří další prostor pro bezpečnostní útoky. A  také 
chování uživatelů je odlišné. Doteky a  poklepy za pohybu 
jsou činnostmi, které se provádějí ve spěchu s  častým pře-
hlížením URL nebo kritérií bezpečného potvrzení operace. 
Důvěra k aplikacím nebo zprávám v mobilních terminálech 
je stále velká, množství incidentů větší a  jsou méně známy, 
než totéž na PC.

Obr. 1  Perspektivy světových telekomunikací

•  Růst telekomunikačního & IT sektoru v objemech a výnosech:  
Pevné linky 200 mld. €/rok 
Mobilní 600 mld. €/rok 
Internet 200 mld. €/rok 
Úhrnem 1000 mld. €/rok

• Regionální rozdíly a příležitosti růstu
• Obchodní a spotřebitelské výhledy

Kanada & USA
0,4 mld. mobilní

Latinská Amerika
0,7 mld. mobilní

Afrika
0,5 mld. mobilní

Arábie
0,4 mld. mobilní

Čína 1,0 mld. mobilní (260 mil. pevné)
Indie 1,0 mld. mobilní (30 mil. pevné)

Evropa 0,8 mld. mobilní
Pevné 1,2 mld.
Mobilní 6,5 mld.
Internet 0,6 mld.
M2M 0,4 mld.

Ostatní Asie & Tichomoří
1,0 mld. mobilní
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Hlavní operační systémy pro mobilní telefony a  jejich 
podíly na trhu na konci roku 2013 ukazuje obr. 2. Nejvyšší 
podíl, tj. 81 %, má Android od společnosti Google, a to proto, 
že může být nainstalován v několika hardwarových platfor-
mách. Následuje Apple iOS, který je dostupný na všech hard-
warových platformách Apple. Microsoft Windows Mobile 
a  později uvedený Windows Phone dosahuje stále nízkého 
podílu na trhu, ale roste rychle, zejména proto, že jej zvolila 
Nokia pro své chytré telefony a  samozřejmě převzetí divize 
Nokia mobile společností Microsoft. BlackBerry se poda-
řilo navrátit s  jejich novým operačním systémem. Ostatní 
mobilní OS (jako Linux a Bada) dosahují jenom omezeného 
uplatnění méně než 1 %).

Rozdělení trhu chytrých telefonů představuje jiný pohled. 
Úhrnem 1,8 mld. mobilních telefonů prodaných v  roce 2013, 
z nichž asi polovinu představují chytré telefony Samsung (32 %) 
a Apple (13 %). Zbývajících 55 % je rozděleno mezi společnosti 
Nokia, Lenovo, LG, Motorola, HTC, BlackBerry, Sony, Huawei 
a ZTE. 

Vzrostlo využívání spotřební elektroniky pro pracovní 
účely, což zahrnuje použití mobilních terminálů, jako jsou 
chytré telefony a  tablety pro e-maily, sociální sítě a  software 
nebo aplikace. Rozdíly v zabezpečení, často opomíjené spotře-
biteli, jsou vynucovány firemními pravidly.

Strategie Bring Your Own Device (BYOD), tedy přines si 
svůj vlastní přístroj, je čím dál populárnější. Spotřebitelé vyža-
dují více možností než jenom základní komunikaci. Sociální 
sítě, snímání fotografií a videí, hry, textové služby jako SMS – 
WhatsApp, bankovnictví, finanční transakce, navigaci a  loka-
lizační informace na cestách jsou některé příklady služeb 
spíše pro soukromou než pracovní potřebu. Z  toho plyne, že 
mobilní přístroje jsou více vybírány pro podporu soukromých 
než pracovních služeb. Některé z těchto služeb podporují rov-
něž pracovní využití, je tedy také zájmem podnikové sféry, aby 
uživatelé s  nimi byli ztotožněni a  experimentování při řešení 
problémů přenechali do mimopracovní doby. Rozdíly mezi 
soukromým a  pracovním užitím se stírají. To znamená, že 
bezpečnostní požadavky pro pracovní použití jsou také uplat-
ňovány při soukromých činnostech. Autentizace silnými hesly, 
kódování, zabezpečené připojení, antivirové programy, dál-
kové mazání důvěrných informací pro případ zcizení mobilu 
a  prostředky zálohování jsou požadavky, ze kterých uživatelé 
těží ve všech případech. 

Je vyžadována rovnováha mezi uživatelskou přívětivostí 
a bezpečnou ochranou. Jestliže není ochrana dostatečně flexi-
bilní, může to vést k obcházení používáním mobilů s menším 
stupněm zabezpečení. 

Chytré telefony a tablety mají vlastní bezpečnostní ochranu 
ve svém hardwaru a  operačních systémech. Nicméně jsou 
vyžadována přídavná opatření, aby se předcházelo instalaci 
škodlivého softwaru, tedy malwaru a  různým narušováním, 
což představuje vážné hrozby. 

Mobilní přístroje jsou často využívány k  dálkovému ovlá-
dání. Příkladem je dálkové ovládání vozidla. Může to být např. 
dálkové nastartování motoru potažmo předehřátí či předchla-
zení před samotným příchodem k  vozidlu. Ostatní dostupné 
služby mohou být navigace, dodatečné informace za jízdy 
(např. přes Wikipedii), možnosti parkování a  plateb, audio 
streaming, tedy přenos zvuku a  převod textu e-mailu na hlas. 
Rovněž může být využíváno dálkový přístup k servisním služ-
bám včetně plánování a  návštěva dílny pro údržbu. Dálkové 
zastavení a  blokování ukradeného vozidla představuje další 
možnost. Právě toto vyžaduje zvýšené zabezpečení mobilní 
komunikace.

Zabezpečení mobilní telefonů je těsně provázáno se zabez-
pečením a dostupností celé telekomunikační infrastruktury. To 
obnáší mobilní koncová zařízení, síť s rádiovým i pevným při-
pojením a jejich uzly jako jsou servery, směrovače, ústředny atd. 
stejně jako podpůrné programové vybavení. 

Mobilní terminály mohou využívat vyměnitelnou paměťo-
vou kartu, což vyžaduje další přídavnou ochranu kódováním 
uložených důvěrných informací.

Většina mobilních terminálů má vyměnitelnou SIM kartu. 
To také vyžaduje další bezpečnostní opatření proti jejímu zne-
užití, např. uzamčením SIM karty. Mobilní terminály jsou vyu-
žívány odlišným způsobem a v jiném prostředí, než terminály 
pevné. Chytré telefony a tablety přebírají funkce NB a stolních 
PC a  jsou užívány pro řadu účelů vyžadujících důvěrné infor-
mace jako je nakupování zboží, finanční transakce a  výměnu 
osobních informací prostřednictvím sociálních sítí. Navíc pří-
tomnost a  informace o  lokalizaci okamžitého výskytu uživa-
tele mohou být považovány také za důvěrné a  opět vyžadují 
ochranu. Omezené možnosti ukládání dat v mobilních termi-
nálech mohou vyústit ve větší využívání externí síťové paměti 
umožňované cloudy. Bezpečnost závisí také na dalších uživa-
telích. Dostupnost a  současně možnosti bezpečného opuš-

 Android (Google)

 iOS (Apple)

 Windows Phone (Microsoft)

 BlackBerry

 Ostatní

81 %

1 %
1 %

4 %

13 %

Obr. 2  Podíly operačních 
systémů v mobilních 

zařízeních
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tění takové typu uložení musí být rovněž nedílnou součástí 
mobilní kybernetické bezpečnosti. 

Hlavní aspekty bezpečnosti jsou: ztráta terminálu, škodlivé 
a  nepřátelské aplikace, malware (viry, červi, prolomení při-
hlašovacího klíče), použité ukládání, síťové připojení a  pro-
středky zabezpečení. 

Uživatel musí definovat nebo znát své důvěrné informace 
a  vyžadovat jejich ochranu. Samotná ostražitost ve vztahu 
k  typu ukládaných informací je dobrým základem pro volbu 
zabezpečení. Není zrovna snadné přehlédnout všechny souvis-
losti ze zcizených informací. Ovšem může to být předvídáno; 
autentizační data jako uživatelské jména a hesla vyžadují větší 
ochranu než obecné informace o počasí nebo cestování. 

Mobilní terminály se mohou pochopitelně ze své podstaty 
vyskytovat na podstatně nebezpečnějších místech, než termi-
nály pevné. Uživatelé je mají prakticky stále při sobě. Rovněž 
tablety jsou častěji vynášeny ven než notebooky za účelem práce 
z domova či na dovolené. Jsou vystaveny častěji na veřejnosti 
v  souvislostí se svou pohotovostí pořizovat fotografie, videa 
a možnosti pro navigaci a lokalizaci. A to vše se odehrává zpra-
vidla před velkými skupinami okolo stojících či přímo nahlí-
žejících náhodných lidí. Navíc v mnoha zemích musí být vzato 
v potaz, že většina lidí mezi 12 až 70 nyní má chytré telefony 
a tím se stávají předmětem případné loupeže. 

Zálohovat pravidelně svá důležitá data lze doporučit vždy. To 
je obtížnější s daty právě chytrých telefonů a tabletů. Může to být 
prováděno přes porty USB za použití Flash paměti nebo mobil-
ního pevného disku, ale také to může vyžadovat spojení s NB 
nebo PC. V  některých případech chytrý telefon nemá externí 
porty pro zálohování a je třeba to provést prostřednictvím sítě 
v  cloudu nebo s  PC. Samotné obnovení informací v  odpoví-
dajícím formátu může být také příležitostí jako další omezená 
možnost případného útoku. Většinou obnovení nastavení může 
být problém, pokud je mezitím instalována nová verze mobil-
ního operačního systému. Také instalace jiných aplikací pro 
zpracování dat, (jako zpracování textu, tabulek nebo grafic-
kých informací) může přinést při obnovování dat problémy se 
slučitelností. 

To znamená, že pořizování zálohovaných dat na chyt-
rém telefonu může být těžkopádnější než na PC. V  případě 
opravy nebo prodeje mobilního terminálu je žádoucí osobní 
data odstranit. V  tomto případě lze doporučit úplné smazání 
pamětí, odstranění instalovaných aplikací a  obnovit pouze 
původní firemní nastavení. 

 Hlavní hrozby a bezpečnostní požadavky
Jen velmi málo uživatelů telekomunikačních systémů se 
zabývá zabezpečením, dokud se nestanou oběťmi útoku nebo 
jsou oklamáni či uvedeni v omyl s výsledkem ztráty soukromí, 
peněz nebo reputace. Vyvodí z  toho, že telekomunikační sys-
tém, webové stránky a  adresy jsou dostatečně chráněny proti 
zneužití a  důvěřují provozovatelům a  poskytovatelům služeb. 
Chytré telefony jsou přednostním cílem útoků. Tyto útoky 
zneužívají mezer, které mohou vycházet ze sítí a  služeb jako 
jsou GSM, WiFi, Bluetooth a SMS nebo MMS. Útoky mohou 
také těžit ze zranitelnosti programového vybavení operačních 
systémů a webových prohlížečů. Zlomyslné aplikace a progra-
mové vybavení, instalované do chytrého telefonu může umož-
nit útoky a rušení. 

Internetové připojení může být řetězením sdíleno mezi 
několika terminály. Nebereme v úvahu napájecí zásuvky nebo 

porty pro vyměnitelné paměťové karty (USB). Takové přístu-
pové body dělají chytré telefony a  tablety více zranitelnými 
než pevné terminály. Škodlivé programy mohou proniknout 
do zařízení několika cestami. WiFi a Bluetooth jsou jako rádi-
ové připojení samy o  sobě zranitelné, ale i  jejich navázání na 
pevnou síť poskytuje přístup vetřelcům. Rozsáhlé využívání 
aplikací a sociálních sítí představuje další přídavné hrozby.

Půjčení chytrého telefonu jinému uživateli by také mělo být 
předmětem zájmu. Nekontrolovanou návštěvou infikované 
stránky se nainstaluje škodlivý program nebo škodlivá apli-
kace. Zprávy MMS i SMS mohou také obsahovat malware což 
uživatel ani nezaznamená. Zběžné ověření důvěryhodnosti 
odesilatele a  srozumitelnosti zprávy může předejít zneužití. 
Zejména Bluetooth a  WiFi by měly být využívány v  zabez-
pečené verzi. Volně přístupné připojení WiFi nebo Bluetooth 
představuje vysoké riziko.
Rozhodující jsou tři zásadní bezpečnostní aspekty, a to:
–  Data: Chytré telefony obsahují množství důvěrných dat jako 

autentizační informace, soukromé informace, čísla a PINy pla-
tebních karet, agenda, kontakty, zprávy elektronické pošty atd. 

–  Identita: Chytré telefony přizpůsobené majitelem jsou velice 
přitažlivé pro útočníky, kteří mohou zcizit jejich identitu 
jako základ dalších útoků. 

–  Dosažitelnost: Chytré telefony mohou být rušeny nebo 
přímo vyřazeny z činnosti a tím tedy být bezcenné pro jejich 
majitele omezením přístupu cíleným útokem a  vyčerpáním 
jejich zdrojů jako jsou baterie a paměť. 

Základní bezpečnostní požadavky pro chytré telefony nebo 
mobilní zařízení jsou obecně: 
–  předcházet jejich fyzické ztrátě,
–  zabezpečení uložení dat,
–  autentizace.
Obecná uživatelská podpora zahrnuje:
–  zabezpečené prohlížení,
–  bezpečné operační systémy,
–  aplikace a instalované programové vybavení,
–  zamezení útoků prostřednictvím služeb, což mohou být:

–  malware, viry, červi, trojské koně, spyware,
–  phishing,
–  padělané požadavky – Cross-Site Request Forgery (CSRF),
–  lokační informace,
–  škodlivé ovladače,
–  multifaktorová autentizace.

Fyzická ztráta představuje největší hrozbu. Samotná ztráta pří-
stroje může být vyčíslena několika tisíci Kč, ovšem následky 
ztráty dat tuto cenu může výrazně převýšit, nejistota, čas strá-
vený jejich obnovou a celková frustrace uživatele je podstatně 
větším břemenem. 

Bezpečnost uložení dat není vztažena pouze k  samotné 
fyzické ztrátě, ale také ve vztahu ke kvalitě a spolehlivosti pří-
stroje. Jestliže mobilní přístroj přestane být funkční nebo ztratí 
přístup k paměti, náklady na obnovu dat mohou být značné. 

Autentizace je nyní založena na silných heslech kombinu-
jících písmena, číslice i  jiné znaky. Ovšem zadávat heslo na 
dotekové klávesnici zobrazovače je dost těžkopádné a  zabere 
více času, než jednoduchý čtyřmístný PIN nebo protažení 
karty čtečkou. 

Na rozdíl od PC a  notebooků nemají mobilní přístroje 
multiuživatelskou podporu. Jestliže uživatel uvede mobilní 
přístroj do činnosti, zpravidla jednoduchým čtyřmístným 
PINem, všechny důvěrné osobní a  pracovní informace jsou 
naráz dostupné.
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Bezpečné prohlížení webových stránek je také důležité z hle-
diska zabezpečení. Musí předcházet hrozbě, aby nepřátelský 
svět nebyl s  to proniknout do mobilního přístroje. Uživatelé 
mají omezené prostředky jak předcházet pronikání vetřelců 
nebo malwaru, aby tím znemožnili jejich činnost. Malé zob-
razovače nejsou s  to zobrazit celou URL, ochranné programy 
mohou být lehce překonány z důvodu omezení paměti a proce-
soru. Uživatelé mohou ve spěchu ignorovat výstrahy a přeskočí 
je. Navíc mobilní přístroje jsou často využívány k soukromým 
účelům, kde jsou hrozby větší, než v podnikové sféře.

Bezpečné operační systémy musí garantovat bezpečné pro-
středí pro zpracování informací uloženými aplikacemi, ale musí 
současně zajistit spolehlivou komunikaci. Zpracování dat nesmí 
podléhat omezením probíhajícími telefonními hovory nebo 
rychlým vybíjením baterie. 

Uživatelé volí chytrý telefon nebo tablet pro instalaci 
aplikací. Tyto mobilní aplikace mohou sdílet data ostatních 
aplikací v  jednotce a  činí je odolnými proti škodlivým pro-
gramům, tedy malwaru. Volné aplikace mohou také sbírat 
marketingová data uživatelů. „Volné” znamená nulové náklady 
k  jejímu získání. Nicméně, reklamy vnucené uživateli a  data 
vytažená od uživatele jsou tou pravou kompenzací. Často za 
zanedbatelnou platbu (od 2 do 10 EUR) obdrží uživatel apli-
kaci s rozšířenou funkčností, už žádné reklamy a někdy i lepší 
ochrana proti vetřelcům. Z  bezpečnostního hlediska placené 
aplikace jsou rozhodně lepší volbou.

Zranitelnost operačního systému a  aplikací jsou používány 
a využívány vetřelci. Botnety (odvozené ze slov robot a síť, tedy 
robot a network) jsou škodlivé programy se schopností činnosti 
nad Internetem, které uživatel nemá v úmyslu využít a nemůže 
se jich obávat. Botnety se odvolávají na mobily nebo počítače, 
které byly již ovládnuty a  chovají se jako zombie. Mohou být 
použity ke spuštění útoku vedoucího ke znemožnění služby.

I  botnety mající původ ve vysokovýkonných serverech 
a  počítačích připojených k  Internetu se mohou stát hrozbou 
pro velký počet chytrých telefonů a  tabletů, které jsou z  jaké-
hokoliv důvodu v dosahu.

Ransomware je jinými slovy nainstalovaný vyděračský pro-
gram, který blokuje některé funkce přístroje a  může uvolnit 
správný provoz buď vynuceným poskytnutím informace anebo 
za platbu. Může to také být falešný antivirový program, který 
požaduje platbu. 

Distribuované odmítnutí služby (Distributed Denial-of-
Service, DDoS) je útok, jehož cílem je znepřístupnit danou 
službu poskytovanou síťovým zdrojem ostatním. Může to být 
výsledek útoku na mobilní síť zaměřený na určitý typ ope-
račního systému chytrých telefonů nebo tabletů, určitou verzi 
programu nebo instalované aplikace. Může to blokovat hlaso-
vou službu, e-mail či zařízení zprostředkující služby SMS nebo 
MMS. Útok DDoS na chytré telefony nebo síť může vyústit k:
–  Vyčerpání zdrojů jako je pásmo, paměť, baterie nebo časo-

vání procesoru.
–  Narušení fyzických komponentů sítě.
–  Narušení směrovacích informací.
–  Narušení stavové informace, jako např. nevyžádaný reset 

nebo TCP relaci.
–  Obstrukce v  telekomunikační síti mezi uživateli, kteří spolu 

nejsou s to komunikovat uspokojivým způsobem.
Malware je již delší dobu pojem známý ze světa PC a  NB. 
Vývojáři mohou využít svoji rozsáhlou zkušenost i pro chytré 
telefony a  tablety pro vyloučení jejich šíření protože, SMS 
a mobilní vyhledávače vyžadují zvláštní opatrnost. 

Phishing je činnost vyzývající uživatele rafinovaně k vyzra-
zení důvěrných informací jako jsou uživatelská jména, hesla 
a podrobnosti o platebních kartách (a někdy i nepřímo peníze) 
předstírajíc důvěryhodnou bytost či instituci. Phishing je váž-
nou hrozbou, pokud jsou mobilní uživatelé méně ostražití při 
otevírání webových stránek nebo e-mailu. 

Cross-Site Request Forgery, tedy padělaný požadavek, je 
podvodné napodobení důvěryhodné stránky maskovanou 
škodlivou, opět za účelem vylákání důvěrných informací 
od uživatele. Mobilní uživatelé jsou skutečně vážně závislí 
na rychlém klikání na odkazy a  zprávy e-pošty a  jsou méně 
kritičtí (tedy zčásti) při zobrazování URL. Maskování zpráv 
e-pošty žerty může představovat i vytváření podvodných adres 
odesilatelů zpráv. 

Bezpečnost informací o poloze souvisí rovněž se soukromím. 
Triangulace přes GPS nebo rádio poskytuje informace o uživa-
telově poloze. Toto v kombinaci s ostatními daty může prozradit 
leccos o  chování mobilního uživatele. Lokalizační informace 
ovšem mohou být využity i  užitečně jako nadstavbová služba 
pro navigaci nebo souřadnice Google.

Ovladače v  přístroji (pro video nebo Bluetooth) mají plný 
přístup k  operačnímu systému a  musí být nutně bezpečné. 
Instalace ovladačů nezabezpečenými přístroji představuje 
velké riziko. Stahování je třeba provádět důsledně z  důvěry-
hodných stránek.

Multifaktorová autentizace se používá k  zajištění pří-
stupu autorizovaného mobilního telefonu k webové stránce 
za použití jeho mnohonásobných charakteristik. Vedle běž-
ných identifikačních dat může být použit digitální podpis 
přístroje založený na mezinárodní identitě mobilního zaří-
zení (International Mobile Equipment Identity, IMEI), IP 
adrese, záhlaví http, a  také formátu obrazovky a  použitých 
komunikačních kanálů. IMEI je používáno telekomuni-
kačními provozovateli za účelem zablokování ztraceného 
přístroje. 

  Malware – útoky na mobilní operační systém, aplikace a síť
Malware je škodlivý program používaný útočníky k  prolo-
mení a narušení činnosti počítačů za účelem získání citlivých 
informací nebo ovládnutí přístupu k  soukromým počítačo-
vým systémům. Může přijít v  podobě kódu, skriptu, aktiv-
ního obsahu i  jiného programu. Malware je obecný termín 
použitý pro řadu forem škodlivých, nepřátelských a  vlezlých 
programů.

Malware obsahuje počítačové viry, červy, trojské koně, koře-
nové sady, zapisovače kódů, spouštěče vytáčení telefonních čísel, 
špionážní programy, doplňkové programy zlovolné povahy, 
zlomyslné programy aj. Nejaktivnější škodlivé programy pro 
chytré telefony jsou, spíše než viry, červi a trojské koně, právě 
zlomyslné programy. Pokud malware infikuje chytrý telefon, 
má sklony se dále šířit různými cestami. V  následujícím jsou 
uvedeny některé definice pro všeobecnou potřebu a zvláště pro 
chytré telefony: 
–  Trojan (trojský kůň) je program umožňující externímu uži-

vateli se diskrétně připojit za účelem škodlivé činnosti. 
–  Červ je program, který reprodukuje škodlivou činnost 

napříč sítí. Infikované aplikace (např. z podezřelých stránek) 
se mohou šířit do dalších mobilních telefonů. 

–  Viry jsou navrženy k  šíření do jiných počítačů a  následně 
předstírat oprávněnost šíření do dalších počítačů a  rozbíhat 
programy souběžně.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 13
informační společnost

–  Program kořenových sad, obvykle škodlivý, je navržen 
k zakrývání existence určitých procesů nebo programů k nor-
mální metodě detekce s  následným přednostním přístupem 
k chytrým telefonům. 

–  Zapisovač dat je program k  zaznamenání vstupních klíčů, 
zpravidla útočí přímo na klávesnici, typicky k odhalení rutiny 
zadávání vstupních hesel, aniž si toho osoba užívající kláves-
nici je s to vůbec všimnout. 

–  Volaná čísla mohou být navržena k propojení na provozova-
tele předražených čísel generujících peníze. 

–  Špionážní programy pomáhají získávat informace o  osobě 
nebo organizaci bez jejich vědomí, a  které mohou odeslat 
takové informace bez zákazníkova souhlasu nebo získat kont-
rolu nad počítačem, aniž si toho uživatel všimne.

–  Zlomyslné programy se snaží zmást uživatele k nějaké platbě pro 
zfalšované nebo simulované odstranění škodlivého softwaru.

Jiná kategorie výměny zpráv, která proniká a  ruší uživatele je 
nevyžádaná pošta, tedy spam. To postihne všechny uživatele 
pevné i mobilní komunikace. Tady může telekomunikační pro-
vozovatel nebo poskytovatel služeb sehrát svou roli. Rozlišení 
a odfiltrování, případně označení spamu může být prováděno 
centrem služby zpráv na komunikační bráně této služby a zatížit 
server nebo jiné síťové uzly navázané na síť. Telekomunikační 
provozovatelé mohou sestavit černé či bílé listiny za účelem blo-

kování rozpoznaných a ohlášených zdrojů nahlášeného spamu. 
K  tomuto účelu mohou provozovatelé sítí zavést technologie 
jako je filtrovaní. Tato technologie vyžadující analýzu informací 
shromážděných provozovatelem sítě a  musí být zavedena na 
straně sítě, což vyžaduje provozní statistiky, analýzu záznamů 
dat o volání, rozpoznání duplicitního obsahu a analýzu rozptylu 
vysílání zpráv.

Hodně práce pro mobilní bezpečnost na straně sítě je zajiš-
těno prostřednictvím mezinárodních normalizačních insti-
tucí, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (International 
Telecommunication Union, ITU), partnerský projekt pro 
mobilní systémy třetí generace (3rd Generation Partnership 
Project, 3GPP) či Evropský institut pro telekomunikační 
normy (European Telecommunications Standard Institute, 
ETSI). Cílem je ochrana osobního soukromí uživatelů a zlep-
šení informační bezpečnosti samotných chytrých telefonů. 
Hrozby jsou klasifikovány na pasivní – zranitelnost a aktivní – 
útoky. Za účelem dosažení cílů v zabezpečení byl vyvinut hie-
rarchický bezpečnostní rámec a  odpovídající zvážení bezpeč-
nosti pro samotné chytré telefony. 

Mobilní sítě jsou obecně dobře chráněny. Nicméně přesto 
mají slabá místa. Rádiová rozhraní mezi koncovým zařízením 
a  příslušnou sítí představují významný přístupový bod pro 
útoky. Tyto hrozby z aktivních útoků mohou být dále kategori-

Neautorizovaný přístup k datům

Odposlechy provozu uživatelů.
Odposlechy signalizace nebo řídicích dat pro přístup k datům bezpečnostního řízení ochrany proti aktivním systémovým útokům.
Vydávání se za účastníka telekomunikační služby za účelem narušení provozu uživatelů, signálních a řídicích dat.
Pasivní provozní analýza za účelem odpozorování času spojení, jejich četnost, délku, zdroje a směry.
Aktivní provozní analýza za účelem vytvoření spojení pro získání přístupu k informacím.

Hrozba integrity

Manipulování uživatelského provozu.
Manipulování signálních nebo řídicích dat.

Útoky na funkčnost služby

Fyzická intervence.
Protokolová intervence.

Neautorizovaný přístup ke službám

Předstírání jiného uživatele nebo entity sítě, jako např. základnové stanice.

Obr. 3  Kategorizace hrozeb z aktivních útoků

Obr. 4  Přehled 
3GPP bezpečnostní 
architektury podle  
TS 33.102 (2013)
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zovány, jak ukazuje obr. 3. Obr. 4 pak znázorňuje přehled bez-
pečnostní architektury podle technické specifikace TS 33.102 
(2013).

3GPP/ETSI věnují výraznou pozornost bezpečnostním 
aspektům mobilních sítí. Zvláštní bezpečnostní pracovní sku-
piny vypracovaly řadu technických specifikací a  doporučení. 
Užívají model architektury popsaný v  následujícím, kde jed-
notlivé vrstvy jsou předurčeny pro aplikace, domov a přenos. 

Útoky založené na mobilních sítích jsou zaměřeny na pro-
lomení kódování. 3GPP/ETSI normalizovala blokové šifry 
A5/3 a A5/4 rovněž známé jako KASUMI nebo UEA1, které 
jsou mnohem lepší, než stávající šifry A5/1 a  A5/2. Poté, co 
útočník prolomí kódovací algoritmus mobilní sítě, veškerá 
nekódovaná komunikace přes chytré telefony může být napa-
dena útočníkem. Obecně mobilní sítě samy o sobě jsou proti 
vetřelcům chráněny dobře. Nicméně pro vypořádání se stále 
vynalézavějšími útočníky je nezbytné stálé vylepšování bez-
pečnostních opatření. 

Většina chytrých telefonů je vybavena WiFi pro pří-
stup doma nebo v  přístupových bodech, které poskytuje 
vyšší přenosové rychlosti, než mobilní sítě a  také stálejší. 
Neautorizovaný WiFi přístup a  odposlouchávání potažmo 
vyzvídání údajů o spojení je snazší než v mobilní síti. Většina 
WiFi připojení nebo rádiových místních sítí (Wireless Local 
Area Network, WLAN) využívá chráněný přístup WiFi (WiFi 
Protected Access, WPA) je založený na standardu IEEE 
802.11i. Uživatelé musí zvolit 12místné heslo, které může být 
narušeno, zejména pokud jsou používána slabá uživatelská 
hesla, což je častý případ. Chytré telefony si pamatují již jed-
nou navštívené sítě WiFi. Jejich zranitelnost vyplývá z mož-
nosti zdvojení přístupu WiFi se stejnými parametry, navá-
dění uživatele do své sítě a zcizení přihlašovacích parametrů 
a odposlech nekódovaných informací. 

Přístup přes Bluetooth je jiným problémem pro zabezpečení. 
Neregistrované služby nevyžadují autentizaci. Útočník se tak 
potřebuje pouze navázat na port a získat kontrolu nad přístro-
jem. Registrované užívání je bezpečnější. 

 Možná řešení ochrany chytrých telefonů
První ochranou je vždy fyzická ochrana. Vyloučit všemi 

prostředky především krádež a  následné zneužití chytrého 
telefonu nebo tabletu. Nenechávejte tyto přístroje bez dozoru 
na stole, v  autě či v  kapse. Vytvořit si návyk na jejich stálou 
kontrolu. Je to vaše portmonka, peněženka, kabelka, vaše sou-
kromé úložiště dat, pracovní nástroj a ochrana života. 

Mnohem škodlivější chování je umožněno neopatrností 
uživatele. Od zachování přístupu přes heslo k  přesnější kon-
trole přístupu k  jednotlivým aplikacím zavedeným do tele-
fonu. Uživatel má hlavní odpovědnost v  cyklu bezpečnosti 
a  nesmí se stát sám bacilonosičem nákazy. Tato opatření jsou 
zvlášť významná, pokud je uživatel zaměstnancem v podniku, 
který shromažďuje obchodní data v tomto přístroji. Jako heslo 
mohou být použita také biometrická data. Biometrika je tech-
nikou k identifikaci osoby rozpoznáním znaků oka, tváře nebo 
podpisu. 

Dále jsou popsána některá preventivní opatření k  zajištění 
bezpečnosti chytrého telefonu. Kódovaná virtuální privátní síť 
(Virtual Private Network, VPN) poskytuje zabezpečení spojení 
konec-konec. Zabezpečení internetového protokolu IPSec, bez-
pečnost transportní vrstvy (Transport Layer Security, TLS) a její 
předchůdce zabezpečená vstupní vrstva (Secure Sockets Layer, 

SSL) použité v https, jsou kryptografické protokoly poskytující 
komunikační bezpečnost Internetu. TLS protokol umožňuje 
aplikacím klient-server komunikovat napříč sítí způsobem 
navrženým k  prevenci odposlechů a  narušování. Následně by 
tedy protokol https měl být používán výhradně pro důvěrné 
transakce.

Další bezpečnostní vrstva samotného chytrého telefonu 
je vrstva operačního systému. Vedle běžné role operačního 
systému chytrého telefonu (např. řízení zdrojů a  naplánování 
procesů) musí také zavést protokoly pro zavedení externích 
aplikací a dat bez většího rizika. 

Jestliže škodlivý program docílí zasažení přístroje, je 
nezbytné, aby zranitelná oblast prezentovaná systémem byla 
pokud možno co nejmenší. Toho lze docílit rozčleněním roz-
ličných procesů a  ochránit je před vzájemnými interakcemi 
a poškozováním. 

Android používá mechanismus oddělení uživatelského pro-
cesu založený na Linuxu. Tento přístup je založen na bábovičce 
s pískem: pokud by aplikace mohly být škodlivé, nemohou opus-
tit onen sandbox vyhrazený pro ně jejich identifikátory, a  tak 
nemohou narušovat správné fungování systému. Pro proces je 
vyloučeno ukončit proces jiného uživatele a  aplikace nemůže 
takto narušovat jinou aplikaci. 

Další vlastností Linuxu je, že také systém souborů je opat-
řen povolovacími mechanismy. Ty pomáhají odkládat podezřelé 
soubory do sandboxu: proces nemůže editovat jakékoli soubory, 
kterých se mu zachtělo. Takto je znemožněno volně narušovat 
soubory nezbytné pro provoz jiné aplikace nebo systému. Navíc 
Android používá metody souhlasu uzavíratelné paměti, který 
je instalován na SD kartě v telefonu a následně je znemožněna 
instalace aplikací. 

Android je otevřená platforma, navržená jako samozabezpe-
čitelná. Majitel šťourající do základů svého vlastního přístroje 
nemůže ublížit jeho zabezpečení, nakolik je Android založen na 
jádru Linuxu. Vývojáři aplikací mají dostatek dostupných bez-
pečnostních nástrojů včetně použitého bezpečného jazyka Java. 
Nabízené aplikace jsou opatřeny svým jedinečným uživatelským 
identifikátorem k ochraně svých dat. Uživatelé musí poskytnout 
jasné svolení (přijetí) k instalaci aplikace k prostředkům svého 
chytrého telefonu. 

Vyhledávání a označení bezpečnostních mezer je prováděno 
velkou množinou odborníků majících vlastní zájem na poskyto-
vání bezpečných aplikací v zabezpečeném prostředí. 

Velkým nebezpečím je průnik nežádoucí kořenové sady 
(rootkit) do systému chytrého telefonu. Je víc než důležité 
být schopen to odhalit a předejít tomu. Průnik může být čás-
tečný nebo i  úplný obejitím zabezpečení přístroje, případně 
získáním práv správce útočníkem. Pak už nic nezabrání útoč-
níkovi prozkoumávat případně vyřadit bezpečnostní znaky, 
rozvinout vlastní aplikace nebo šířit dále svou metodu proni-
kání prostřednictvím své kořenové sady do dalších chytrých 
telefonů. 

Obranný mechanismus v  Apple zajišťuje řetězec důvěry 
v  iOS. Ten spoléhá na podpis jednotlivých aplikací vyžadova-
ných ke spuštění operačního systému a certifikátu podepsaným 
Applem. V případě, že ověření podpisů není shodné, přístroj to 
rozpozná a zastaví další startování (boot-up). 

Apple byl vybrán pro uzavřený model, kde jsou povolovány 
aplikace běžící na vlastním hardwaru. Apple vydal programový 
vývojový soubor SDK (Software Development Kit) pro splnění 
přísných požadavků. Vývoj je prováděn na vyšší úrovni objek-
tového programování Objective-C APIs, aby se předešlo někte-
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rým bezpečnostním hrozbám klasického jazyka C, jako např. 
přeplnění vyrovnávací paměti. Aplikace Apple musí být nejprve 
schváleny, aby obdržely platný kódový podpis jako certifikát 
a mohly být dále šířeny z paměti aplikací. To je bezpečnostní 
mez. Apple Apps používají bábovičky s  pískem  – sandboxing 
(nebo také bezpečnostní pásy) jako prevence interakcí nebez-
pečných aplikaci.

Ochrana paměti předchází přednostnímu naplňování. 
Pokud proces vede k  dosažení alokované oblasti jiných pro-
cesů, mohl by zapsat do paměti procesy s  oprávněními nad-
řazenými oprávněním vlastním, v nejhorším případě s kořeny 
a spustit akce, které přesahují oprávnění systému. 

Do přístrojů může být zaveden antivirový program, aby ově-
řil, zda není napaden známou hrozbou, obvykle programem 
ověřujícím podpis, který odhalí škodlivé nastartovatelné sou-
bory. Nicméně firewall může také dohlížet na stávající provoz 
na síti a zajistit, že škodlivé aplikace nebudou přes něj průchozí. 
Mohou rovněž ověřovat, zda instalované aplikace nezkou-
šejí navázat podezřelou komunikaci a  předcházet pokusům 
o průnik. 

Monitorování zdrojů v chytrém telefonu může také odhalit 
škodlivé aplikace. Pokud aplikace projde různými bezpečnost-
ními bariérami, může spustit akce, pro které byla navržena. 
Pokud jsou takové akce spuštěny, aktivita škodlivých aplikací 
může být někdy odhalena, pokud jsou monitorovány různé 
zdroje použité v přístroji. To může být nadměrné využití baterie, 
paměti nebo komunikačních kanálů. 

Některý malware může být zacílen na vyčerpání zdrojů 
energie v  přístroji. Monitorování energetické spotřeby pří-
stroje může být také způsob k odhalování určitých škodlivých 
aplikací. 

Využití paměti je neodmyslitelné pro jakoukoli aplikaci. 
Tedy pokud lze vysledovat nějakou významnou část paměti 
využitou aplikací, může to být signalizováno jako podezřelé. 

Řada aplikací v  chytrém telefonu je svázána s  připojením 
na síť jako součástí své běžné činnosti. Nicméně aplikace vyu-
žívající příliš velkou šířku pásma může být vážně podezírána 
z pokusů komunikovat obousměrně mnoho informací, a  tím 
rozšiřovat data k  mnoha dalším přístrojům. Jedinou užiteč-
nou aplikací s  takovou spotřebou pásma bez podezření jsou 
aplikace s  přenosem videa. Síťový provoz vyměňovaný mezi 
přístroji může být monitorován. Do směrovacích bodů sítě je 
možno umístit bezpečnostní prvky odkrývající abnormální 
chování. Pokud je užití síťových protokolů nucené, očekávané 
toky dat v síti mohou být předvídány, např. protokoly pro ode-
slání SMS, což umožní odhalit mimořádnosti v  mobilních 
sítích. Pokud je tato mimořádnost shledána ve fluktuaci dat 
v  mobilních sítích, potenciální hrozba může být odhalena 
rychle. 

Pokud se jedná o  případ s  výměnou e-pošty, může být 
odhalena spamová kampaň prostředky mobilní komu-
nikace typu SMS nebo MMS. Takto je to možné odhalit 
a  minimalizovat tyto pokusy filtry rozmístěnými v  síťové 
infrastruktuře přenášející tyto zprávy. Pokud se insta-
lují aplikace, je vhodné varovat uživatele proti souborům 
povolení, které seskupeny dohromady vypadají potenciálně 
nebezpečné až podezřelé.

Současně se zásobníky aplikací je zde nová vlastnost mobil-
ních aplikací: dálkové vyvolání (nebo odstranění aplikace). Tato 
procedura může na dálku a doslova globálně odinstalovat apli-
kaci nebo kterýkoli přístroj s touto aplikací. To znamená šíření 
škodlivých aplikací, které jsou řízeny k  narušení bezpečnost-

ních prvků, což může být obratem zastaveno, pokud je hrozba 
v pravou chvíli odhalena.

Nové verze různých programových komponentů v chytrých 
telefonech včetně operační systémů jsou pravidelně uveřejňo-
vány a mohou opravit časem řadu nedostatků. Nicméně výrobci 
často nerozvíjejí tyto aktualizace do svých přístrojů, pouze čas 
od času jako módu a někdy vůbec ne. Takto může zranitelnost 
přetrvávat, pokud nemůže být opravena a jestli ne, od té chvíle 
kdy je známa, je snadno využitelná. 

Uživatel nesmí věřit čemukoliv, co může být předvedeno jako 
důvěryhodná informace, přičemž to může být phishing nebo 
pokus šířit škodlivé aplikace. Proto se doporučuje ověřování 
pověsti této aplikace předtím, než se skutečně nainstaluje.

Hromadné šíření aplikací je doprovázeno ustavením odliš-
ných povolovacích mechanismů pro každý operační systém. 

Je nezbytné uživatelům ozřejmit povolovací mechanismy 
podle odlišností jednotlivých systémů, k  tomu nejsou vždy 
snadno srozumitelné. Navíc upravovat soubor povolení vyža-
dovaných aplikacemi je zřídkakdy možné, pokud je jejich 
počet tak veliký. Ale posledním je zdroj rizik, protože uživa-
tel může potvrdit práva pro aplikaci daleko za jejich skuteč-
nou potřebou. Např. tabulková aplikace nevyžaduje přístup 
ke geolokalizační službě. Uživatel musí zabezpečit výsady 
vyžadované aplikací během její instalace a  nesmí umož-
nit její nainstalování, pokud jsou vyžadovaná oprávnění 
nekonzistentní.

Ochrana telefonu může být zajištěna jednoduchými bezpeč-
nostními opatřeními, jako uzamčení chytrého telefonu mimo 
vlastní činnost, neopouštět přístroj ponechán bez dozoru, nepo-
užívat nedůvěryhodné aplikace, neukládat citlivá data či jejich 
kódování. 

Chytré telefony mají velkou paměť a mohou uchovávat něko-
lik GB dat. Uživatel musí být opatrný ve vztahu, jaká data přecho-
vává a  nakolik musí být chráněna. Není až tak dramatické, je-li 
zkopírována písnička, ovšem kopírování souboru, který obsahuje 
bankovní či obchodní informace může být podstatně riskant-
nější. Navíc pokud se uživatel přístroje zbavuje, musí ve vlastním 
zájmu zajistit, aby veškerá osobní data byla odstraněna.

Apple vybavuje své přístroje pouze ověřenými programy. 
Aplikace jsou testovány a  monitorovány, aby splnily přísné 
firemní požadavky.

Google má automatizovaný systém, který skenuje aplikace 
Androidu na potenciální škodlivé programy nebo neautori-
zované chování. Pokud je aplikace zavedena do Google svým 
vývojářem, je předtím zveřejněna přes centrální úložiště 
Androidu, kód je stažen a  testován na známé škodlivé pro-
gramy včetně špionážních a  trojských koní. Google ověřuje 
chování aplikací, zda se nepodobá dříve označeným jako 
nepřijatelné. Některým aplikacím je okamžitě odepřen vstup 
do úložiště Androidu, ostatní jsou označeny výstrahou vyža-
dující osobní ověření. 

Opatření, která by měla být provedena pro zásadní snížení 
rizika nákazy škodlivým programem, jsou v  chytrých telefo-
nech s Androidem následující: 
–  Pro instalaci her používat pouze oficiální úložiště her 

namísto neověřených úložišť nebo webových stránek; vylou-
čit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. 

–  Ověřit vydavatele a  dostupné reference o  aplikacích před 
jejich uložením.

–  Dávat pozor na povolení k aplikacím během jejich instalace 
a vyžadovat výklad k jakémukoliv podezřelému povolení.

–  Instalovat antivirové a bezpečnostní aplikace. 
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–  Vyvarovat se phishingových nástrah a  škodlivých programů 
z webových prohlížečů nebo SMS zpráv. 

–  Být opatrný při kořenových operacích na vlastním přístroji. 
Rooting umožňuje některé výkonné aplikace a současně zvýšit 
bezpečnost, ale současně zvyšuje ohrožení infekcemi. 

–  Vyloučit jakoukoliv škodlivou aplikaci z  vysílaných zpráv, 
která může způsobit automaticky zatížení vašeho účtu.

Tato preventivní opatření jsou následně shrnuta do těchto 
pravidel: 
1.  Zamykejte chytrý telefon silným klíčem nebo PINem. To 

se může zdát jako obtěžující úkon při užívání, ale ve vztahu 
k ochraně dat to má vysokou hodnotu, zejména pro případ 
krádeže chytrého telefonu. Pokud dojde ke ztrátě či krádeži, 
nezamčený chytrý telefon poskytne zloději úplný přístup ke 
každému kousku z vámi využívaných dat. 

2.  Stahujte pouze důvěryhodné aplikace. Jedna z  největších 
výhod chytrého telefonu je nekontrolovatelně volný a  levný 
přístup k  aplikacím. Aplikace vyžadují určitou úroveň pří-
stupu k datům, což znamená, že některé aplikace by mohly 
získat škodlivý přístup do zabezpečených oblastí dat. Proto je 
nutno si před stažením aplikace přečíst posudky a prozkou-
mat aplikaci samotnou, zda je opravdu legitimní a považovat 
ji za program mobilní bezpečnosti. 

3.  Aktualizujte, je-li to vyžadováno. Aktualizace mohou připa-
dat někdy také jako obtěžující, což je nutno přetrpět. Jsou 
rušivé a mají sklon nutit uživatele k důslednému dokončení. 
Chytré telefony musí být často připojeny k  počítači nebo 
lze aktualizace a  upgrady stahovat rádiovým připojením, 
což je nepohodlné. Ale zamezit těmto aktualizacím může 
znamenat neuvěřitelné zhoršení odolnosti. Všichni vývojáři 
se snaží těmito aktualizace překlenout nebezpečné mezery 
v  programech. Bez aktualizací je chytrý telefon ponechán 
napospas útokům. 

4.  Vypínejte GPS, Bluetooth a  rádiové možnosti, zejména 
osobní přístupové body, které umožňují sdílet internetovou 
komunikaci ostatními uživateli. Vyřaďte je z provozu, pokud 
nejsou používány. Nejenže přispívají ke stálému zatížení 
baterie (snaží se stále vyhledávat rádiové sítě, ostatní zařízení 
s Bluetooth, a vypočítávají polohu), mohou se také přesmě-
rovat na škodlivý obsah. Datové připojení přes mobilní síť je 
lépe chráněno, než ostatní rádiová připojení. Rovněž automa-
tickému připojení na již dříve připojené sítě může být snad-
něji zamezeno, je-li toto připojení zneužito ke zlomyslnému 
využití.

5.  Připravte se na nejhorší za použití dálkového doteku, dál-
kového řízení a  zálohování. To je funkční pouze s  dostup-
ným připojením k  Internetu. Ovšem místní ochrana i  tak 
zůstává významnou. Ke kterým informacím by mohl zloděj 
získat přístup? Jaké škody by mohl způsobit na bankovních 
účtech a  také na účtech v  sociálních sítích? Měl-li by tele-
fon být zcizen, dálkové smazání aplikace umožní jednoduše 
přejít na počítač a přistoupit k dálkovému nastavování přes 
webový prohlížeč. Poskytnuté připojení k  Internetu nesmí 
být vypnuto, tento program je s  to zajistit dálkový přístup 
k telefonu přes rádiové nebo pevné připojení a vrátit chytrý 
telefon k  jeho základnímu továrnímu nastavení za součas-
ného úplného smazání všech osobních informací.

 Kdo to zajistí, kdo poskytne bezpečnost?
Od koho se v první řadě očekává zabezpečení chytrých tele-
fonů a  tabletů je poskytovatel internetových služeb (Internet 

Service Provider, ISP), obvykle v kombinaci s provozovatelem 
poskytujícím fyzické připojení. Uživatel spoléhá na firewally 
ISP a  Telco včetně spamových filtrů a  blokování malwaru. 
Někdy jsou tyto služby poskytovány za příplatek. Byla zveřej-
něna řada bezpečnostních incidentů chytrých telefonů, ale je 
stále poměrně nízká ve vztahu k růstu počtů jejich uživatelů. 
Samozřejmě to se může rychle změnit, až se chytré mobily 
stanou atraktivními cíli pro vetřelce. Telekomunikační pro-
vozovatelé mohou rozlišovat a při poskytování mimořádného 
zabezpečení je zpoplatnit jako přídavnou službu. Nicméně ne 
všechna bezpečnostní opatření jsou prováděna přímo teleko-
munikačními provozovateli. I uživatel musí věnovat zvýšenou 
pozornost bezpečnostním aspektům. 

BlackBerry poskytuje vysokou míru zabezpečení přímo na 
svých vlastních serverech generováním kódovaných a kompri-
movaných zpráv e-pošty. Počet povolených pokusů o přihlášení, 
dálkového mazání a kódování aplikací, souborů a paměti činí 
BlackBerry jedny z  nejlépe zabezpečených chytrých telefonů 
pro pracovní použití. 

Bezpečnost pracoviště závisí na technologiích a zabezpečení 
způsobů práce s e-poštou, Internetem, okamžité výměny zpráv 
(instant messaging), sociálními sítěmi, blogy, chytrými telefony 
a tablety (včetně telefonů s fotoaparátem). Také toto je způsob, 
jak ovládat tato média prostředky firemní nebo obchodní poli-
tiky, který by měl vést k větší bezpečnosti. Ne všechno je dovo-
leno a musí se zavést některá opatření jako odolné PINy, dálkové 
mazání a zabezpečená e-pošta. Je to kombinace akcí a pravidel, 
které musí být zavedeny pro optimální ochranu životně důleži-
tých soukromých a obchodních dat. 

Webová aplikace bezpečnosti přes její Firewall (WAF) je 
zavedena přes otevřenou webovou aplikaci OWASP (Open Web 
Application Security Project. Pro organizaci je nutno uvažovat 
za důležité následující aspekty: 
–  přístup k osobním datům,
–  přístup k důvěrným informacím,
–  kompletace kritických obchodních procesů,
–  dosažení kritických bezpečnostních certifikátů.
Centrum bezpečnosti Internetu (Center for Internet Security, 
CIS) se zaměřuje na zlepšování připravenosti ke kyberne-
tické bezpečnosti. Jejich webové stránky poskytují o  zabez-
pečení hodnotné informace. Informační bezpečnostní fórum 
(Information Security Forum, ISF) se zabývá informační bez-
pečností na všech druzích platforem.

Studijní skupina 13 (SG13) v  ITU-T se zabývá tématem 
„Sítě budoucnosti včetně mobilních a  sítí nové generace NGN”. 
Skupina zodpovídá za studie vztažené k  požadavkům, archi-
tektuře, vývoji a konvergencí budoucích sítí. A to včetně mezi-
národních mobilních telekomunikací (International Mobile 
Telecommunications, IMT), rádiového připojení k  Internetu, 
konvergence pevných a mobilních sítí, řízení mobility, mobil-
ních multimediálních síťových funkcí, propojení sítí, inter-
operability a  návaznostmi na stávající doporučení ITU-T pro 
IMT. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
připravuje normy pro rádiovou komunikaci včetně velice 
dobře známé rodiny 802.11 pro WLAN v  pásmech 2,4; 3,6; 
5 a  60 GHz. IEEE-security vydává časopis a  organizuje kon-
gresy a  symposia o  počítačové bezpečnosti. Forum pro řízení 
telekomunikace TeleManagement Forum sestavuje model 
kybernetické bezpečnosti pro telekomunikační provozovatele 
jako vzor vztahující se k architektuře, procesům, informačním 
a datovým modelům aplikacím, rozhraním a testování. 
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Obr. 5 ukazuje celý procesní řetězec od prevence po obnovení, 
používání monitorování, analýz, detekcí, výstrah a obnovení [2]. 
Odkazuje se na spolupráci bank, telekomunikačních provozova-
telů, poskytovatelů služeb a dalších společností pro případ útoč-
níků schopných způsobit finanční škody, rušit jejich komunikaci 
a podnikání. Útoky se často přibližují pohromě vyvolávající ztráty 
času, frustraci a velice nákladné opravy.

Ochrana zabezpečení musí být na prvním místě v  našem 
chování a  obezřetnosti. Prevence fyzické ztráty a  neoprávně-
ného přístupu je vždy nejlepší ochranou. Je nezbytné odo-
lat pokušení navštěvovat nebezpečné stránky nebo otevírat 
v  e-poště podezřelé zprávy. Vetřelci často sází na psychologii 
osamění, zvědavost, podezřívavost, hamižnost a  také status 
uživatele. Jestliže odesílatel je neznámý nebo podezřelý, nej-
lepším opatřením je mazání bez otevření zprávy.

Další překážky posilující bezpečnost vycházejí z  technic-
kých řešení. Firewally, důvěryhodná propojení (IPSec nebo 
TLS VPN), antivirové programy a  škodlivé programy vyvolají 
monitorování, které vyvolá další zvýšenou ochranu. Anti-X 
je ochrana proti virům, špionážním programům, phishingu, 
spamu atd. Omezený přístup k paměti, sítím, životně důležitým 
datům a jiným aplikacím může omezit pohromu. V této chvíli 
jsou bezpečnostní problémy mobilní komunikace stále ještě 
omezeny na přijatelnou mez, ale rychle se rozšiřují. Chytré tele-
fony a tablety obecně mají méně možností než klasické PC a NB 

k překlenutí nájezdů útočníků a vetřelců. Přesto dost na to, aby 
byly schopny se potýkat se stále sofistikovanějšími škodlivými 
programy a vetřelci. V článku bylo předestřeno několik řešení 
k ochraně chytrých telefonů. Nicméně nové způsoby pro útoky 
se objevují každým dnem. Technické překážky ovšem problém 
řeší pouze částečně.

Naneštěstí lidé často zasahují, až když je příliš pozdě. Proto 
tedy procesy o  obnovení, dálkového řízení a  mazání, záloho-
vání, obezřetnost a  rozložení rizik je nutno uplatňovat hro-
madně i v této nové éře chytrých telefonů. Je na odpovědnosti 
každého uživatele vybrat si a zavést odpovídající bezpečnostní 
opatření. Ať už je to výběr samotného typu chytrého telefonu, 
operačního systému, provozovatele, poskytovatele interneto-
vých služeb, ochranné programové vybavení nebo navštěvo-
vané stránky, vše je na volbě uživatele.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
ČVTSS – FITCE CZ
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Doporučení pro rozpracování 
programového prohlášení vlády 
pro oblast rozvoje  
ICT a e-Governmentu

 Cílový stav 
Poskytování veřejné služby má jednoznač-
nou vazbu na informační a  komunikační 
technologie. Ty s  ohledem na dynamiku 
vlastního vývoje již nehrají roli pouhého 
technického nástroje pro podporu stáva-
jících postupů, ale naopak umožňují nově 
definovat a řídit procesy, jejichž prostřednic-
tvím je dosahováno hlavního cíle, spokoje-
ného klienta  – občana nebo firmy. Sociální 
média, mobilní zařízení, dostupnost obsahu 
on-line, sdílení dat a  aplikací, velká data či 
prostorové informace…, to jsou cesty pro 
zvýšení výkonu moderní vlády, dosažení 
úspor a zlepšení vlastních výstupů ve vztahu 
k celé společnosti. 

Jednotícím prvkem moderních služeb 
veřejné správy by měl být pozitivní zážitek 
jejich příjemce, nikoli vnitřní procesy úřadů 
samotných. Služby by mu měly být posky-
továny srozumitelnou, dostupnou, důvě-
ryhodnou a  komfortní formou bez ohledu 
na to, jaký kanál bude pro jejich zajištění 
zvolen. Moderní pojetí veřejné služby by 
mělo občanu umožnit kdykoli zjistit, jaké 
údaje o  něm stát vede, v  jaké fázi se nachází 
správní řízení, jehož je účasten a  poskytnout 
mu oznámení o  změně stavu daného řízení 
v  míře uživatelského komfortu, s  kterou dnes 
například čte o  změně stavu svých přátel na 
sociálních sítích.

Moderní informační a  komunikační tech-
nologie umožňují státu, aby poskytl občanům 
a  dalším příjemcům veřejných služeb kom-
fortní a spolehlivý servis, na jaký jsou již dnes 
zvyklí z mnoha jiných oblastí pracovního i sou-
kromého života. Nebojme se proto moderních 
prostředků, přinášejících výhody všem zúčast-
něný stranám, nezavrhujme je z  důvodu obav 
z  procesních změn, neboť jejich přehlížení 
ve finále negativně dopadne na nás všechny. 

Naučme se k  realizaci nastíněných myšlenek 
využít nabízených evropských dotací.

Doporučení se obrací k  politikům, mana-
žerům IT ve veřejné správě a  zejména k  čle-
nům RVKIS či jiné centrální koordinační insti-
tuce veřejné správy ČR, která bude schopna 
a  ochotna převzít zodpovědnost za strate-
gické, projektové i provozní řízení IT VS ČR 
jako celku a  dostane k  tomu odpovídající 
pravomoc.

V  české veřejné správě nejsou dostatečně 
efektivní hlavní tři oblasti řízení ICT VS:
– strategie rozvoje ICT VS,
–  řízení a  governance klíčových ICT projektů 

státu,
–  provozování klíčových ICT řešení státu.
Mají-li být reformní kroky vlády úspěšné, bez 
podpory změn ICT řešeními se neobejdou. 
A úspěšná ICT řešení VS se neobejdou bez pří-
mého provázání na tyto reformní kroky.

 Klíčová doporučení – sumarizace
Klíčová doporučení, která v  návaznosti na 
Programové prohlášení Vlády ČR podpoří 
a  umožní jeho splnění, byla rozdělena do 
následujících šesti oblastí (viz obr. 1): 

Posílení personální kapacity
Princip: na straně veřejné správy musí být 
zkušení odborníci spolupracující s  profesními 
sdruženími (výměna best-practices).

Zabezpečení institucionální stability
Princip: vytvoření funkční instituce pro řízení 
ICT politiky státu v  oblasti strategie (Rada 
vlády pro konkurenceschopnost a  informační 
společnost, RVKIS), realizace a  kontroly 
(Národní architektonická rada, NAR), vytvo-
ření platformy pro pravidelnou diskuzi a  spo-
lupráci s ICT komunitou a profesními svazy.

Jakákoli reforma veřejné správy se v současném světě nemůže v žádném případě uskutečnit bez odpoví-
dající podpory na straně ICT řešení. Považujeme za nezbytné začít budovat sdílené služby poskytované 
napříč resorty, přistoupit k rušení územní působnosti v oblasti jednotlivých agend apod. „Neobjevujme 
objevené”, ale využijme pozitivních zkušeností ze srovnatelných států. Pro nutné změny a projekty v ob-
lasti ICT využijme v maximální možné míře financování z EU fondů.
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Vytvoření koncepce Národní architektury veřejné správy ČR
Princip: národní architektura veřejné správy ČR (NA ČR), 
v  podobě Národního architektonického plánu (NAP) bude 
sloužit pro lepší koordinaci a  efektivitu řízení strategického 
rozvoje systému české veřejné správy, jeho procesů a  služeb, 
výkonnosti a IT podpory.

Governance, plán a rozvoj projektů a zacílení investic, kontrola úspěšnosti
Princip: vytvořit implementační plán pro každou ze čtyř vrs-
tev strategie (podle NA ČR); vytvořit mapu závislostí mezi 
projekty jednotlivých vrstev; zavedení povinnosti vypraco-
vání investičního záměru/studie proveditelnosti pro projekty 
od určité velikosti; definovat jasná pravidla a  kriteria úspěš-
nosti ICT projektů.

Zajištění dlouhodobého financování ICT politiky státu
Princip: vytvořit realistický finanční model pro financování 
ICT na léta 2014–2020 (až 2023) zohledňující evropské dotace, 
státní rozpočet, možné úvěrování a  další finanční nástroje, 
modely PPP.

Zajištění efektivního provozování ICT řešení a jejich udržitelnost
Princip: vypracovat a prosadit národní standardy (parametry) 
provozování ICT řešení VS ČR.

ICT Unie je připravena se aktivně podílet na realizaci těchto  
doporučení svojí odbornou kompetencí a zdroji!

Obr. 1  Klíčová doporučení

Personální  
zabezpečení

Institucionální 
stabilita

Plán, rozvoj a kontrola  
projektů

Dlouhodobé financování
Efektivní provozování 

a udržitelnost

Národní  
architektura  

veřejné správy

 Klíčová doporučení – detailní rozpracování
Dokument obsahuje detailní popis klíčových doporučení 

a je definován jako dynamický, tzn., může být a bude průběžně 
doplňován na základě postupu realizace jednotlivých doporu-
čení, změn priorit v čase a best practices.

Doporučení, která mohou být realizována v  krátké době 
(tzv. quick wins) jsou označena modrou barvou. 

1. Posílení personální kapacity (s kým uspět)
–  Pro vybudování dovedností (kompetencí) OVM (orgánů 

veřejné moci), nezávislých na ICT dodavatelích, je třeba 
personálně posílit ICT na všech úrovních české veřejné 
správy.

–  Zabezpečit odborníky a/i  manažery v  oblasti ICT  – 
využít interní a případně i externí zdroje, definovat jasné 
popisy odpovědnosti a  pravomocí, zabezpečit adekvátní 
ohodnocení.

–  Zanalyzovat oblasti, kde personální pokrytí chybí  – 
navrhnout eliminování slabých míst prostřednictvím 
spolupráce s  profesními sdruženími a  odborníky 
zvenku (např. ICT Unie, Hospodářská komora apod.).

2.  Zabezpečení institucionální stability (komu svěřit zodpovědnost a zdroje)
–  Zřídit funkční RVKIS, který bude mít status hlavního 

strategického sponzora pro řízení ICT politiky státu, 
zakotvit stanovy, pravidla fungování, funkce, perso-
nální obsazení, governance model. Zřídit funkční 
odborné Pracovní skupiny RVKIS (PS) pro přípravu 
dílčích dokumentů a  podkladů pro RVKIS. Do činnosti 

RVKIS a  zejména PS zapojit profesní sdružení a  jejich 
odborníky.

–  Ustavit profesionální instituci pro budování a správu tzv. 
Národní architektury a  Národního architektonického 
plánu ČR. Tedy tým Business a  IT architektů, Národní 
architektonickou radu (NAR) v  čele s  Hlavním archi-
tektem e-Governmentu. Do jejich kompetence zařadit 
i  kontrolní roli pro všechny ICT projekty s  pravomocí 
kontrolovat věcnou správnost zaváděných řešení a  jejich 
shodu s  centrálními pravidly  – tuto roli realizovat jako 
federovanou v rámci VS.

–  NAR bude hlavní exekutivní institucí pro koordinaci 
a  řízení ICT projektů spolupracující s  projektovými 
týmy pro programy (projektové okruhy). Za hlavní pro-
jektové týmy považujeme minimálně týmy pro e-Gover-
nment (MV), eHealth (MZd), eJustice (MSp), Policie 
a  operační střediska (MV, GŘHZS), datovou infrastruk-
turu (MV + MPO), oblast prostorových dat (MV + 
ČÚZK).

–  Napojit liniové řízení ICT jednotlivých orgánů veřejné 
správy (můžou kopírovat projektové týmy) jak na RVKIS 
(strategie), tak na NAR (realizace a kontrola).

–  Vytvořit platformu pro pravidelnou diskuzi a  spolu-
práci s ICT komunitou a profesními svazy; např. Centre 
of excellence s jednoznačným governance modelem.

3.  Návrh koncepce podpory reforem ICT řešeními – architektura (co budovat) 
–  Definovat a  zavést koncept Národní architektury VS 

ČR, to je obdoby územního plánu, ukazující konečnou 
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podobu (strukturu, fungování a IT podporu) VS po pro-
vedení reforem.

–  Zohlednit do všech architektonických a  projektových 
dokumentů aktuálně formulované strategické cíle roz-
voje ICR řešení VS ČR, zejména:

 a.  Podpora sdílení služeb na všech úrovních procesů 
i IT řešení:

 i.  Interní vrstva / Back-Office (rozpočetnictví, per-
sonalistika, nákup, …)

 ii.  Sdílená vrstva / Middle-Office (pohledávky 
a platby klientů státu,…)

 iii.  Komunikační vrstva / Front-Office (agendové 
systémy, podatelny, call centra, …)

 b.  Možnost provozování v  (centrálních) národních 
datových centrech, ať již státních pro kritické prvky 
infrastruktury státu (aktuálně STC, OZ České pošty) 
nebo soukromých, certifikovaných na tytéž provozní 
a bezpečnostní standardy.

 c.  Využití sdílených prvků Národní architektury 
(Základní Registry, CzechPoint, Datové Schránky, 
Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny, 
infrastruktura, …).

 d.  Generační obnova strategických agendových 
systémů.

 e.  Podpora tzv. „úplného elektronické podání“ (resp. 
dodání veřejné služby).

 f.  Podpora zveřejňování strojově čitelných dat 
v  podobě tzv. otevřených a  propojených dat (Open/
LinkedData).

 g.  Mobilita veřejné správy. Vytvořit rámec pro efektiv-
nější využívání mobilních zařízení na řešení život-
ních situací.

 h.  Prostorová informace a  vazba ostatních dat veřejné 
správy na prostorové informace.

 i.  Kybernetická bezpečnost.
 j.  Podpora prostředky ICT v  krizových situacích (oby-

vatelstvo, zodpovědné subjekty).
 k.  Implementační rámec pro elektronizaci služeb státu 

i v jiných oblastech, např. e-Health a e-Justice. 
–  Vytvořit rámec pro implementaci interoperabilních 

projektů s přesahem do zemí EU a  třetích zemí (např. 
ověřování identity STORK, výměna e-Health dokumen-
tace epSOS).

–  Rozpracovat v  úzké spolupráci s  odbornými organiza-
cemi (např. ICTU) strategie zvyšování digitální gramot-
nosti populace.

4. Governance (dohled) ICT projektů (jak dosáhnout úspěchu), plán projektů 
a zacílení investic (jak postupovat), stanovení a změření kritérií úspěšnosti 
ICT investic (jak úspěch prokázat)

–  Zavést povinnost vypracování investičního záměru/stu-
die proveditelnosti a  jeho schválení RVKIS nebo NAR 
pro každý ICT projekt o  celkovém pětiletém TCO vyš-
ším než x mil. Kč (částku stanovit na úrovni RVKIS), bez 
ohledu na způsob pořízení (vlastní vybudování, nákup, 
pronájem a jiné) a druh financování (SR, EU, PPP, …).

–  Zavést povinnost vypracování investičního záměru/
studie proveditelnosti a  jeho schválení managemen-
tem OVM pro každý ICT projekt o celkovém pětiletém 
TCO vyšším než y mil. Kč (částku stanovit na úrovni 
RVKIS), bez ohledu na způsob pořízení (vlastní vybu-
dování, nákup, pronájem a  jiné) a  druh financování 

(SR, EU, PPP, …). Bude povinnost předkládat schválený 
investiční záměr při namátkové kontrole NAR.

–  Každý investiční záměr ICT projektu musí obsahovat 
údaje z předepsané struktury, přinejmenším:

  Strategický cíl a účel projektu.
	 Shoda se základními pilíři Národní architektury.
	 Míra naplňování strategických ICT trendů VS ČR.
	  Vysvětlení pozice plánovaného řešení v  kontextu 

všech vlastních ICT řešení OVM a  řešení, v  OVM 
používaných na úrovni resortu a státu.

	 Očekávaná měřítka úspěchu projektu
–  Zavést koncept Národního architektonického plánu, 

tj. celkové cestovní mapy (Roadmap) zásadních reforem 
celé české veřejné správy a  odpovídajících změn jejich 
ICT podpory.

–  Pro e-Government vytvořit akční plán na roky 2014–
2020, který bude vycházet ze strategie e-Governmentu; 
nastavit priority pro budoucí investice a  7- až 10letou 
roadmapu pro implementaci projektů.

–  Vytvořit implementační plán pro každou ze čtyř vrstev 
strategie; vytvořit mapu závislostí mezi projekty jednot-
livých vrstev; aktualizovat seznam smart administration 
projektů.

 a.  Na vrstvě 4 provést analýzu budoucích investic do 
síťové infrastruktury státu (na základě analýzy 
bílých a šedých míst ČTÚ a ve spolupráci s MPO).

 b.  Na vrstvě 3 zahájit vypracování Government 
Cloud studie (analogie UK, PL, SVK, …) v  souladu 
s  European Cloud Strategy; včetně scénářů vývoje 
a institucionálního zabezpečení na státní a regionální 
úrovni.

 c.  Na vrstvě 3 vypracovat analýzu „datových cen-
ter“ a  navrhnout modely dalšího rozvoje v  souladu 
s  možnostmi financování (např. vybudování vlastní 
infrastruktury přes strukturální fondy nebo PaaS/
Saas model nebo nějaká forma PPP).

 d.  Na vrstvě 2 dokončit mapování agend a  určit pri-
ority těch, které budou implementovány s  využitím 
evropských dotací – tento proces ale výrazně zjedno-
dušit a tím urychlit v porovnání s předchozími lety.

 e.  Na vrstvě 1 revidovat legislativu a  vytvořit mapové 
procesní modely všech agend na úrovni státu i regi-
onální úrovni.

–  Připravit Koncepci měření a  vyhodnocování výkon-
nosti ICT projektů a  provozu ICT na základě Národní 
koncepce řízení výkonnosti veřejné správy; zavést sys-
tém pravidelné aktualizace na základě „best practices“ 
z již rozběhnutých projektů.

–  Připravit vzorovou sadu povinných a  volitelných ukaza-
telů výkonnosti a další kritérií úspěšnosti ICT projektů.

–  Vytvořit závaznou metodiku zadávání veřejných 
zakázek dle zákona o VZ pro oblast ICT, jejíž součástí 
bude Koncepce měření a  vyhodnocování výkonnosti 
ICT projektů a  provozu ICT i  průběžně aktualizovaná 
vzorová sada povinných a  volitelných ukazatelů výkon-
nosti a další kritérií úspěšnosti ICT projektů.

–  Pro každý připravovaný ICT projekt nastavit sadu uka-
zatelů výkonnosti a  jiných kritérií úspěšnosti a  dekla-
rovat jejich očekávané hodnoty.

–  Pro každý probíhající projekt provádět kontroly zohled-
nění kritérií úspěšnosti v průběhu realizace (pokud to 
kritéria hodnocení umožňují).
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–  Pro každý dokončený projekt, schválený RVKIS, provést 
nezávislé měření dosažených hodnot KPI a  kritérií 
úspěšnosti. Provést jejich vyhodnocení, přijmout závěry 
a vyvodit zodpovědnost.

–  Pro každý dokončený projekt, schválený vedením OVM, pro-
vést interní, na implementačním týmu nezávislé měření 
dosažených hodnot KPI a kritérií úspěšnosti. Provést jejich 
vyhodnocení, přijmout závěry a vyvodit zodpovědnost.

5.  Podpora nákupu a postupného rozvoje ICT investic dle dlouhodobé strate-
gie (jak nakupovat), zajištění finančních prostředků (jak financovat IT)
–  Zavést povinnost nakupovat prvky ICT řešení a  ICT 

služby ve shodě s  dlouhodobě schválenou architekturou 
a plánem rozvoje ICT řešení OVM.

–  Prosadit zadávání VZ v  souladu s  nově vytvořenou 
metodikou zadávání VZ dle zákona o VZ.

–  Zajistit, aby byla povinnost strategických nákupů zave-
dena do legislativy veřejných výběrových řízení.

–  Změnit pravidla kontroly správného užití rozpočtových 
prostředků, tak aby důležitější než možná administra-
tivní pochybení byl, fakt:

 a.  zda dílo naplňuje stanovená kritéria výkonnosti 
a úspěšnosti;

 b.  zda bylo vytvořeno ve shodě s pravidly Národní 
architektury a postupem dle Národního architekto-
nického plánu;

 c.  zda je ve shodě se schválenou architekturou a road-
mapou OVM.

–  Dopracovat znění IROP v  oblasti dotací do ICT, vypra-
covat prováděcí dokument IROP.

–  Vytvořit realistický finanční model pro financování 
ICT na léta 2014–2020 (až 2023) zohledňující evropské 
dotace, státní rozpočet, možné úvěrování a další finanční 
nástroje, modely PPP.

–  V  co nejkratším možném termínu připravit a  spustit 
první výzvy na zajištění financování z IROP.

–  Připravit pravidla pro řízení veřejných zakázek v  ICT 
v  souladu se současnou legislativou a  připravovanými 
změnami.

6.  Zajištění efektivního provozování ICT řešení a jejich udržitelnost (kde a jak 
provozovat)
–  Vypracovat a  prosadit národní standardy (parametry) 

provozování ICT řešení VS ČR, a  to pro státní a  sou-
kromá datová centra VS na centrální, resortní i  lokální 
úrovni státní správy. 

–  Zavést legislativně pravidla, umožňující OVM nechat si 
svá ICT řešení z oblasti kritické infrastruktury státu pro-
vozovat v kterémkoli NDC (Národním datovém centru) 
a  ostatní aplikace v  kterémkoli certifikovaném datovém 
centru pro veřejnou správu.

–  Umožnit NDC provozovat za úplatu od jednotli-
vých OVM (nikoli z  rozpočtu) řešení pro centrálně 
i  resortně sdílené procesy a  služby veřejné správy 
(personalistika, call-centrum, správa dokumentů 
apod.).

–  Vytvořit podmínky pro urychlení výstavby vysoko-
rychlostních sítí.

ICT UNIE

Dříve zpracované dokumenty ICTU se vztahem k danému tématu
ICTU vytvořila v  posledních letech celou řadu dokumentů týkajících se rozvoje e-Governmentu v  ČR a  realizaci cílů 
dokumentu „Digitální Česko 2.0“. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách ICTU tj. www.ictu.cz.

Za nejpodstatnější z hlediska návaznosti na Programové prohlášení vlády považujeme:
– „Přínosy projektů e-Government v ČR“, 2013.
– „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu“, 2013.
– „Přístup privátních subjektů k elektronickým službám státu“, 2012.
– „Stavíme informační system“, 2012.
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CEDUPOINT – Jsme součástí Českého vysokého učení 
technického v  Praze fakulty elektrotechnické Katedry 
telekomunikačních technologií a  působíme jako subjekt 
nezávislý na dodavatelých technologií. Jsme centrem pro 
odborná technická školení v oboru informačních a komu-
nikačních technologií. Proto hledáte-li zdroje informací pro 
zvýšení své kvalifikace či rozšíření znalostí pracovníků své 
společnosti či instituce v široké oblasti témat souvisejících 
s ICT a elektronickými systémy, jste na správném místě.

Technické kurzy
Profesionální školení pod značkou Cedupoint pořádáme 
standardně v prostorách ČVUT FEL v Praze Dejvicích. 

Jsou to např.:

• Přístupové sitě

• Přenosové sítě

• Mobilní telekomunikační sítě

• Technologie, protokoly, signalizace
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Na webových stránkách Cedupoint www.cedupoint.cz 
naleznete kompletní nabídku kurzů, a  veškeré další 
potřebné informace

Pořádání seminářů a konferencí
Náš tým rovněž nabízí i pořádání seminářů, konferencí 
a dalších akcí pod hlavičkou Cedupoint.

Kurzy na přání
Témata, kterými se zabýváme, je možno přizpůsobovat 
podle potřeby. Jsme schopni připravit kurzy na přání 
s náplní šitou na míru konkrétním skupinám účastníků. 
Vedle teoretického výkladu poskytujeme i  praktickou 
výuku ve vlastních laboratořích na reálných systémech 
s použitím moderní testovací a měřicí techniky.

Elektronické kurzy
Součástí naší nabídky jsou i  desítky elektronických 
kurzů. Více informací naleznete na stránkách Cedupoint 
v sekci elearning.

Na portálu pro podporu výuky KME Moodle jsou ke 
zhlédnutí další výukové moduly.

Mise katedry telekomunikačních technologií v ITU (Mezinárodní Telekomunikační Unie)
Hlavní cíle naší mise:

• vybudovat Centrum excelence ITU v oborech mobilních technologií a jejich bezpečnosti, sítí nové generace 
NGN a internetu, správy kmitočtového spektra, mobilních technologií pro podporu zdravotnictví (e-Health) 
a telemedicínu a řízení krizových situací v případě rozsáhlých přírodních a hromadných katastrof.

• vytvořit studentům a  zaměstnancům ČVUT možnosti profesní zaměstnanecké kariéry v  centrále 
a regionálních organizacích ITU a popřípadě v dalších příslušných organizacích OSN (např. WHO, WMO, 
atd.).

FEL ČVUT je akademickým členem ve všech třech sektorech ITU a činnost koordinuje katedra telekomunikační 
techniky.
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  7 část: Počátky liberalizace českého 
telekomunikačního trhu 

2001   Dne 1. ledna 2001 byla ukončena tzv. 
exkluzivita dominantního poskytova-
tele telekomunikačních služeb na domá-
cím trhu. Zlomové události s ohledem na 
výhradní práva nastaly ve dvou krocích: 
prvním bylo formální ukončení monopolu 
EuroTelu při poskytování služeb přenosu 
dat k 1. červenci 1995 po transakci, kterou 
se nabyvatelem datové divize EuroTelu stal 
SPT Telecom. Krokem druhým bylo přijetí 
telekomunikačního zákona č. 151/2000 
Sb., jímž byla role dominantního operá-
tora ukončena tím, že se otevřel trh služeb 
v telefonní síti konkurenci.

2001   Byl zahájen proces slaďování našich 
právních předpisů s  právním rámcem 
pro sítě a  služby elektronických komuni-
kací stanovený Evropskou unií (EU). Ke 
konci roku 2001 EU přijala tzv. předpi-
sový rámec v souboru pěti směrnic, které 
vytvořily základ platné právní úpravy pro 
správu a regulaci elektronických komuni-
kací. Vzápětí po přijetí směrnic připravila 
EU v roce 2002 nařízení, kterým členským 
státům stanovila lhůtu pro zapracování do 
národní legislativy nejpozději do 23. čer-
vence 2003.

2001   Česká republika jako kandidátská země 
regulační rámec akceptovala a  rovněž 
hodlala na základě závazku ČR z  přístu-
pových jednání zapracovat do našeho 
právního řádu evropské směrnice. V listo-
padu 2001 vláda svým usnesením uložila 
ministrovi dopravy a spojů, aby do konce 
května 2002 předložil návrh věcného 
záměru novely stávajícího telekomunikač-
ního zákona.

2001  Na pomalý postup při přípravě podpory 
nastupující konkurence poukazovaly 

zejména podněty zástupců alternativních 
operátorů, na jejichž stranu se přidaly 
iniciativy odborných asociací. S  nabíd-
kou spolupráce na přípravě tentokrát však 
zcela nové předlohy zákona nejzřetelněji 
vystoupila Asociace provozovatelů veřej-
ných telekomunikačních sítí (APVTS), 
čímž podpořila návrh zástupců operátorů.

2001   Nevýraznější zprávou v  obchodní oblasti 
bylo zavedení časové tarifikace na základě 
provolaného času pro účtování hovor-
ného v pevné síti na českém trhu od data 
1. ledna 2001. Tento krok, na rozdíl od 
stávající impulsové tarifikace, umožňoval 
uplatnění diferencovaného přístupu k seg-
mentům domácností a  podniků. Místní 
hovory byly účtovány po 60 sekundách, 
meziměstské po 30 sekundách a meziná-
rodní po sekundách.

2001   Pro naplnění licencí udělené novým 
operátorům byla nutná dohoda o  pod-
mínkách propojení se sítěmi dominant-
ního operátora a  mobilních operátorů. 
Vyjednávání bránily zejména nejednotné 
věcné i  právní názory účastníků nově 
vstupujících na trh, jejich vzájemné sou-
peření, nedořešené právní problémy 
a  v  některých případech i  nerovnocenné 
postavení obou jednajících stran. V tomto 
stádiu hrozil vznik cenové války mezi ope-
rátory. Cenu nakonec musel stanovit ČTÚ 
formou závazného Cenového rozhodnutí, 
kterým koncem roku 2000 stanovil způ-
sob výpočtu cen za propojení veřejných 
pevných telekomunikačních sítí, tehdy 
ještě s použitím modelu tzv. historických 
nákladů.

2001   V  prvním čtvrtletí byly uzavřeny 
první propojovací dohody s  ČESKÝM 
TELECOMEM, týkající se poskytování 
hlasových služeb. V pořadí první byl dne 
28. února 2001 Contactel, s odstupem dnů 

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice
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pak následovali operátoři Aliatel, Globix a  Dattel. V  síti 
Oskar společnosti Český Mobil byl v  té době umožněn 
přenos hovorů tranzitem přes síť ČESKÉHO TELECOMU. 
Do konce roku 2001 pak bylo s  operátory pevných sítí 
podepsáno deset propojovacích dohod.

2001  Zatímco se konečně uzavírala první etapa jednání s ope-
rátory pevných sítí, alternativní operátoři se připravovali 
s ještě větší intenzitou na propojení svých sítí s mobilními 
sítěmi. Jednání nebyla úspěšná a skončila v květnu 2001 
vážným rozporem mezi všemi operátory, důvodem byly 
opět ceny za propojení, zejména za hovory ukončené 
v mobilní síti. 

2001   Do takto zablokovaného stavu jednání se opět zapojila 
APVTS tím, že se obrátila na ČTÚ se žádostí o stanovení 
terminačních poplatků v  mobilní síti. Regulátor v  listo-
padu 2001 dalším rozhodnutím (09/PROP/2001) stano-
vil způsob výpočtu cen a maximální výši propojovacího 
poplatku za ukončení hovoru v mobilní síti, tentokrát již 
na základě metody LRAIC (dlouhodobých průměrných 
přírůstkových nákladů).

2001   V  návaznosti na rozhodnutí společnosti TelSource ze 
srpna 2000 o faktickém ukončení partnerství s ČESKÝM 
TELECOMEM proběhla téměř roční vlna jednání, jejímž 
výsledkem bylo uzavření smlouvy o  společném postupu 
při prodeji nejméně 51% podílu v ČESKÉM TELECOMU 
z června 2001. Dosažená shoda na proporcích podílu akcií 
při prodeji umožnila pozastavený proces privatizace majo-
ritního podílu státu v ČESKÉM TELECOMU obnovit.

2001   Dne 5. června 2001 oznámilo Ministerstvo dopravy 
a  spojů, že v  připravované privatizaci ČESKÉHO 
TELECOMU bude prodáváno celkem 51 % akcií 
ČESKÉHO TELECOMU, a  to včetně akciového podílu 
společnosti TelSource. 

2001  V  červnu 2001 nastal oficiálně konec působení firmy 
TelSource v  ČESKÉM TELECOMU přijetím třetího 
dodatku k  Akcionářské smlouvě. Ten stanovil, že bude 
ukončena činnost dosavadního Provozního výboru 
a  jeho pravomoci budou předány statutárním orgánům. 
Z vedení společnosti odešli první představitelé strategic-
kého partnera.

2001   ČESKÝ TELECOM v reakci na nové poměry na telekomu-
nikačním trhu změnil organizační strukturu, jejímž zákla-
dem byl obchodní model řízení společnosti (Business 
model) s důrazem na centralizaci všech vedoucích funkcí 
a  zodpovědností. V  té době probíhala úvodní jednání 
o  přímém organizačním propojení společnosti EuroTel 
s ČESKÝM TELECOMEM.

2001   Rozvoj podnikání v  telekomunikacích byl do značné 
míry podmíněn urychlením vývoje nových flexibilnějších 
komunikačních prostředků, zejména Internetu a  pro-
středků přístupu. Dnem 1. července 2001 zahájil ČESKÝ 
TELECOM zkušební provoz technologie ADSL na osmi 
vybraných pražských ústřednách. Ověřovaly se parame-
try přenosu a kvalita přístupu na IP vrstvu s protokolem 
HTTP. Testování se účastnilo 500 běžných uživatelů, kteří 
tak mohli získat připojení k Internetu rychlostí 512 kb/s, 
popř. 256 kb/s  přes Internet OnLine. Služba byla ome-
zena pouze objemem přenesených dat s hranicí 400 MB 
měsíčně. Za každý další přenesený MB nad limit se pak 
platila 1 Kč.

2001   Ke kvalitativnímu vývoji došlo rovněž v oblasti informač-
ních systémů. Například ve spolupráci s CityBank byl na 

bázi informačního systému SAP ČESKÉHO TELECOMU 
zahájen provoz elektronického tržiště B2B, které obdrželo 
firemní označení CenTrade.

2001  Finální podoba Koncepce boje proti trestné činnosti 
v  oblasti informačních technologií schválená ministrem 
vnitra dne 5. června 2001 byla prvním dokumentem, který 
se u nás zabýval problematikou kybernetické bezpečnosti 
v konkrétnější podobě, neboť problematika kybernetické 
bezpečnosti nebyla českým právním řádem specificky 
řešena a ochrana kybernetického prostoru se řešila přede-
vším prostřednictvím osob soukromého práva bez jaké-
koli regulace.

2001   V  červenci schválila vláda České republiky Rámcovou 
smlouvu o  poskytování infrastruktury a  provozování 
Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné 
správy KIVS. Koncept KIVS byl postaven na principu 
centralizovaného řešení infrastruktury a  využívání služeb 
na této síti poskytovaných v  jednotlivých úrovních státní 
správy. Součástí řešení byl i záměr vybudování decentrali-
zovaného systému nákupu telekomunikačních služeb.

2001   V  říjnu byla podepsána smlouva mezi českou vládou 
a  ČESKÝM TELECOMEM o  budování a  provozování 
Komunikační infrastruktury ISVS a  rámcová smlouva 
k projektu Internet do škol. Vítězné konsorcium (ČESKÝ 
TELECOM a Autocont) mělo do konce roku 2003 připo-
jit prostřednictvím Internetu cca 7 000 škol. Kompletace 
programů Informační gramotnost (Národní program 
počítačové gramotnosti a  Státní informační politika ve 
vzdělávání) pak byla postižena utlumováním akcí pro-
jektů Internet do škol a  jeho neurčitým zánikem v  roce 
2007. Stát nenašel potřebné prostředky ve svém rozpočtu.

2001   Zákaznická základna Eurotel dosáhla na konci roku 3,2 
mil., tj. 46% podílu na trhu. Eurotel navazoval na novou 
strategii otevřenosti také změnou svého jména a tak zmi-
zelo z loga EuroTelu Praha, s.r.o., ono symbolické velké T. 

2001  Klasickou telefonní přípojku ČESKÉHO TELECOMU 
nejčastěji nahrazovala základní přípojka ISDN, která 
v průběhu mezi dvěma účastníky poskytovala přenosovou 
rychlost až 128 kb/s. Zájem o službu euroISDN2 eskalo-
val v  závěru roku, kdy příjem nových objednávek týdně 
narůstal o 1 500 až 2 500. Připojení k Internetu prostřed-
nictvím euroISDN využívalo na konci roku 2001 více než 
13 tisíc domácností a tzv. vytáčené připojení k Internetu 
využívalo 465 000 zákazníků neplacené služby přístupu 
Quick a 55 000 zákazníků služby placeného IOL dial up. 

2001   Ve specializovaných datových sítích ČESKÉHO 
TELECOMU (ATM, X.25, FR, UTP, IP) bylo zákazníky 
provozně využíváno více než 8 100 okruhů. Rozvoj sítě 
připravoval k  realizaci technologickou platformu pro 
sítě nové generace (NGN), která umožňovala uživatelům 
přenášet doposud oddělené hlasové a datové služby v jed-
notném prostředí a volit si příslušné služby i míru jejich 
využívání.

2001   Rok 2001 byl posledním rokem růstu počtu telefonních 
stanic v síti ČESKÉHO TELECOMU, zejména v důsledku 
dopadů liberalizačních opatření vlády. V  pevné síti bylo 
na konci roku 2001 v  provozu 142 řídicích digitálních 
ústředen, na něž bylo napojeno 95 % přípojek. Ústředny 
obsluhovaly 3 841 874 hlavních telefonních stanic, 80 407 
přípojek ISDN2 a 28 422 veřejných automatů.

2001   Na bázi DWDM byly dále rozšiřovány vysokorychlostní 
sítě pro platformy IP a  ATM pro poskytování služeb na 
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bázi paketových přenosů. Telekomunikační uzly v  síti 
ČESKÉHO TELECOMU propojovalo 27 800 km optic-
kých kabelů. V  klasické kabelové přístupové síti bylo 
v roce 2001 zapojeno 3 920 000 kabelových metalických 
párů, přičemž celková délka klasických úložných kabelů 
přesahovala 230 tisíc km. V užívání bylo téměř tisíc km 
kabelových tvárnicových tratí.

2001  V  síti Eurotelu byly vedle technologií EDGE, WiFi 
a  CDMA k  dispozici nové technologie rádiového pře-
nosu dat High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD) 
a  General Packet Radio Service (GPRS). Výhledovým 
řešením však byla až standardizace systému UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) pro sítě 
3. generace. Vláda svým rozhodnutím z října stanovila, že 
počet licencí UMTS bude omezen na tři a termín zahájení 
aukce posunula na 30. listopad.

2001   V posledních dnech roku 2001 padlo definitivní rozhodnutí 
o výstavbě a provozu mobilních sítí UMTS v České repub-
lice. Na vládní nabídku na soutěž formou aukce přistoupily 
pouze dvě společnosti: RadioMobil a  Eurotel. Počátkem 
prosince 2001 bylo obálkovou metodou rozhodnuto, že 
licence na provozování mobilní sítě 3. generace UMTS 
v  České republice získají operátoři RadioMobil a  Eurotel. 
Třetí licence tedy byla zatím ponechána v držení státu.

2001   Oskar představil ve své síti novou službu na bázi WAPu 
a nabídl možnost její úplné personalizace. Současně uvol-
nil novou službu placení prostřednictvím mobilního tele-
fonu, čímž pootevřel cestu k nové možnosti mobility.

2001   Podle požadavků zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunika-
cích bylo v regulatorní oblasti zpracováno technické řešení 
velmi nákladných projektů pro zavedení služeb Výběr 
operátora (Carrier Selection, CS), Přenositelnost čísla 
(Number Portability, NP) a úlohy Kolokace s vazbou na 
poskytování služby zpřístupnění místních vedení  (Local 
Loop Unbundling, LLU) společnosti ČESKÝ TELECOM 
jiným operátorům. Zákon ukládal zahájit komerční spuš-
tění uvedených služeb do 31. prosince 2002.

2001  Pověření vydané ČESKÉMU TELECOMU dále uklá-
dalo povinnost poskytovat univerzální službu (Universal 
Service Obligation, USO) prostřednictvím veřejné teleko-
munikační sítě v rozsahu stanovené zákonem.

2001   Zákon o integrovaném záchranném systému (IZS) vyme-
zil s  účinností od 1. ledna 2001 pojem integrovaného 
záchranného systému, stanovil řídicí a  výkonné složky 

záchranného systému a  zejména oblasti a  rozsah jejich 
působností při složitých haváriích, nehodách a živelných 
pohromách. Systém se zrodil z organizačně a síťově oddě-
lených služeb tísňového volání 150, 155 a  158. K  uve-
deným tísňovým číslům později, podle usnesení vlády 
č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002 přibylo jednotné číslo 
tísňového volání 112.

2001   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a  změně některých dalších zákonů, nabyl účin-
nosti koncem roku 2000. Zákon mj. doplnil působnost 
Ministerstva vnitra, které se stalo ústředním správním 
úřadem pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné 
správy a  poskytování ověřených výstupů z  ISVS. V  sou-
vislosti s  účinností zákona o  informačních systémech 
veřejné správy, byl rovněž transformován ÚSIS na Úřad 
pro veřejné informační systémy (ÚVIS).

2001   Vláda přijala usnesení k  návrhu na zabezpečení komuni-
kační infrastruktury informačních systémů veřejné správy 
(ISVS) tím, že souhlasí s určením ČESKÉHO TELECOMU, 
a.s. jako provozovatele komunikační infrastruktury ISVS 
na základě výjimky ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, čímž se stal 
ČESKÝ TELECOM výlučným provozovatelem vznikající 
jednotné komunikační infrastruktury státu a dodavatelem 
komunikačních služeb. Současně byl státní podnik ČESKÁ 
POŠTA ustaven správcem portálu veřejné správy a provo-
zovatelem veřejných informačních kiosků.

2001  Dnem 7. července 2000 nabyla účinnosti vyhláška 
č. 191/2000Sb., o technických podmínkách pro připojení 
a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání 
telekomunikačního provozu. Provozovatelům telekomu-
nikačních sítí byla stanovena povinnost uvést ve stano-
vené lhůtě do provozu legální systém odposlechu v jejich 
sítích a poskytovat služby odposlechu podle technických 
podmínek určených vyhláškou. Současně měli aktivovat 
odposlech k  získávání obsahu zpráv anebo vybraných 
zprostředkovacích dat bez obsahu zpráv.

2001  Ke konci roku proběhlo úvodní jednání se společností 
Siemens o  konceptu služeb na bázi platformy NGN 
a požadavcích na specifikaci klíčových elementů páteřní 
sítě NGN.

2001  V  prosinci byla zahájena příprava výběrového řízení 
na privatizaci ČESKÉHO TELECOMU procesem 
„duediligence“.
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