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„Příklady táhnou…“
Vážení čtenáři,
omlouvám se těm, kteří se nedívají na zprávy, nečtou noviny – tedy politickou část, těm, které z jakéhokoli důvodu 
nezajímá politika v naší zemi. Omlouvám se, protože některé mé úvodníky jsou o vztazích vlády k problematice tele-
komunikací či ICT. V dnešním případě se jedná opět o problematiku budování sítí nové generace (NGN) opravdově 
vysokorychlostního Internetu (troufám si uvést zkratku UFB neboli Ultra Fast Broadband).

V roce 2013 naše vláda schválila Digitální Česko, připojila se k unijní strategii Digitální agenda 2020 a chce dosáh-
nout stejných cílů, které si EU vytýčila. Již delší dobu se připravují mapy dostupnosti vysokorychlostního Internetu, 
také principy a pravidla přidělování dotací. Na konferencích slyšíme v podstatě stále stejné informace o vypracovávání 
různých dokumentů a o různých termínech. Co však vláda, potažmo MPO, jako odpovědné ministerstvo nedělá, je 
propagace a edukace „PROČ BY MĚL BÝT RYCHLÝ INTERNET VŠUDE V ČR“! To se bohužel neděje ani v jiných 
případech státního ICT, jako je eGovernment nebo elektronické zdravotnictví. (Poslední vládní osvěta probíhala před 
pár lety v rámci přechodu z analogového na digitální TV vysílání nebo propagace CZECH POINTů). Pouze média 
občas napíšou něco z vlastní iniciativy a způsobem jim vlastním. Je to možná chyba i odborných asociací, že se neumí 
spojit a za své vlastní zdroje realizovat PR, které bude současně „hozenou rukavicí“ odpovědným úředníkům. Zde se 
máme hodně co učit např. od německého BITKOMU.
Proč by lidé mimo velká města měli mít dostupný kvalitní Internet o rychlosti vyšší než 30 Mb/s? 
Existují různé studie, které uvádějí makroekonomická data, na kterých demonstrují vliv Internetu a jeho rychlosti na 
HDP nebo zvýšení ročních příjmů domácností, apod. Jsou to však čísla, která jsou řemeslníkovi z Bruntálu v podstatě 
„ukradená“. Pokud se mu však ukáže možnost rozšíření jeho podnikání a většího záběru na jeho lokálním trhu díky 
novým aplikacím a službám na Internetu, tak se jeho zájem o vysokorychlostní připojení okamžitě projeví. Myslím 
si, že je nutné předkládat dobré příklady, jak využívat Internet – UFB pro klasické řemeslné obory, případně jak nově 
podnikat díky UFB.

Například: Konstruktér, žijící v obci Svatoslav, každé ráno velmi brzy vstává a jede autem nebo autobusem do Brna, 
do továrny, kde usedne za svůj počítač, na kterém tvoří svá díla. Zhltne oběd v „závodce“ a běží dál pracovat. Po třetí 
odpoledne sedne do auta nebo na autobus a jede zpět k rodině…

Mohlo by to být i jinak: Konstruktér, žijící v obci Svatoslav, každé ráno vstane, jde si na půl hodiny zaběhat v míst-
ním lese, spokojeně se nasnídá a  jde pracovat do své pracovny vybavené počítačem, který je samozřejmě připojen 
na UFB. Začíná nejdříve pohovorem se svými kolegy přes videokonferenci, pak pracuje a odesílá jednotlivé návrhy 
svému vedoucímu. Případně si části výrobku tiskne na 3D tiskárně... Na oběd zajde do nové restaurace vzniklé díky 
požadavkům místních, kteří také pracují z domu. Po obědě pokračuje ve své práci. Pokud jsou úkoly toho dne splněny, 
vyřizuje si osobní administrativu, např. nový řidičský průkaz přes aplikaci Ministerstva dopravy. Má přece digitální 
identitu díky elektronickému občanskému průkazu. Když přijdou děti domů, manželka jim pomáhá s novou látkou 
na interaktivní tabuli. Děti napíšou úkoly a pošlou po sítí k vyhodnocení do školy. Konstruktér objedná na večer přes 
internetový obchod dovoz láhve dobrého červeného vína a nějaké třeba italské pochutiny. A také právě nový film přes 
svou IP TV… Na noc aktivuje bezpečnostní systém svého inteligentního domu…

Výsledkem není jen spokojenější a zdravější konstruktér, který nyní může pracovat i pro další firmu, ale on i firma 
ušetří za dopravu, za kancelář (stačí jen flexibilní prostor pro občasné schůzky…). Je jasné, že i životní prostředí si 
přijde na své.
Je strategickou chybou státu, že nemá dlouhodobě platnou politiku týkající se rozvoje okrajových regionů ČR. Mladí lidé 
z těchto míst odcházejí do měst, do škol a za prací. Ti dobří do zahraničí. Vrátí se vůbec někdy? Možná, že malé děti se 
budou těšit nazpět k babičkám, vždyť na vesnici budou mít možná mnohem rychlejší Internet než ve městech…  

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák   

vydavatel časopisu
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Vážení čtenáři,
časopis Telekomunikace & ICT po více než 50 letech vychází už jen 
v elektronické podobě ve formátu PDF.  Vyplňte vaše kontaktní údaje 
na stránce  http://casopis-telekomunikace.cz/registrace/
a po registraci získáte přístup jak k novým číslům, tak i k archivu 
časopisu Telekomunikace & ICT od roku 2007.
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 Nizozemský soud zrušil 12. března 2015 zákon o povin-
nosti operátorů uchovávat data o  volání a  internetových 
službách (data retention) 6 resp. 12 měsíců s  odůvodně-
ním, že se jedná o  porušování práv na ochranu soukromí 
občanů a práva na ochranu osobních dat. I když soud vzal 
na vědomí cíl zákona boj proti terorismu a  organizova-
nému zločinu, nesouhlasil s  jeho rozsahem a požadoval za 
nutné schvalování přístupu k  datům nezávislým orgánem. 
Nařízení o „data retention“ vydala EU v roce 2006 a Soudní 
dvůr EU ho zrušil před rokem ze stejného důvodu.

 Lotyšské předsednictví vydalo tiskovou zprávu, že má 
mandát k  zahájení jednání s  Evropským parlamentem 
o  nových pravidlech pro snížení cen za mobilní roamin-
gové volání a  zajištění otevřeného přístupu k  Internetu. 
Mandát k  jednání se vztahuje na pravidla pro otevřený 
Internet, na ochranu práv koncových uživatelů a  zajiš-
tění nediskriminačního zacházení při poskytování slu-
žeb přístupu k  Internetu a  na změny stávajícího nařízení 
o  roamingu (známý jako Roaming III), což představuje 
mezistupeň k  postupnému zrušení poplatků za roaming. 
Novelizované nařízení by mělo vstoupit v platnost po 30. 
červnu 2016.

U  roamingových volání, odeslaných SMS a  využívání 
dat, by v žádném případě neměla být cena roamingu vyšší 
než maximální velkoobchodní ceny za použití sítí jiných 
členských států. Pro příjem volání, bude maximální cena 
stanovena jako vážený průměr maximálních mobilních ter-
minačních cen v celé EU. Jako další krok posoudí Komise 
v  polovině roku 2018, jaká další opatření budou nezbytná 
s ohledem na postupné zrušení poplatků za roaming.
Návrh nařízení o otevřeném přístupu k Internetu je zakot-
vením práva koncových uživatelů na přístup a šíření obsahu 
podle vlastního výběru na Internetu. Dále si klade za cíl 
zajistit, aby společnosti, které poskytují přístup k Internetu, 
poskytovaly přenos obsahu nediskriminačním způsobem. 
Blokování nebo zpomalení obsahu nebo aplikace budou 
zakázány pouze s  omezeným počtem výjimek a  jen tak 
dlouho, jak je potřeba. Například mohou zákazníci požá-
dat svého operátora o  blokování spamu. Blokování může 
být také použito, aby se zabránilo kybernetickým útokům 
rychle se šířícím malwarem.

Vnitrostátní regulační orgány budou hrát klíčovou roli 
v zajištění toho, aby telekomunikační společnosti a provozo-
vatelé respektovali pravidla týkající se otevřeného Internetu. 
Pokyny by mělo vypracovat Sdružení evropských regulač-
ních orgánů BEREC.

 Evropská komise zveřejnila koncem února Index DESI 
2015 – pravidelné hodnocení Digitální ekonomika a společ-
nost. Česká republika je na 17. místě z 28 zemí a celkově je 
zařazena ve skupině středně výkonných států. V rámci EU se 
řadí mezi podprůměr. Na předních místech je ČR v online 
prodeji i  obratu u  malých a  středních podniků. Většina 
tuzemské populace nakupuje na Internetu a využívá inter-
netové bankovnictví. Pouze 14 % obyvatel komunikuje pro-
střednictvím Internetu s úřady. V zajišťování vyspělých digi-
tálních veřejných služeb dosahuje ČR v evropském srovnání 
podprůměrných výsledků. V  oblasti konektivity vykazuje 
Česká republika nejnižší míru využívání svého mobilního 
broadbandového spektra. 4G připojení má k  dispozici jen 
12 % populace, průměr v EU přitom je 59 %. ČR je v tomto 
ukazateli na 26. místě.

 Evropská komise zveřejnila 2. dubna brožuru 
Vynikající věda v digitálním věku. Upozorňuje na některé 
z  mnoha iniciativ EU a  spolufinancovaných výzkumných 
projektů, které jsou určeny vynikajícím vědcům. Inovace 
je klíčem k  evropské strategii pro obnovu a  růst. Ale 
všechny investice a  opatření na podporu inovací mohou 
být úspěšná pouze v případě, že je solidní základna vyni-
kajících technologických a  vědeckých odborníků, kteří 
je využijí. To je důvod, proč v  7. rámcovém programu 
a  v  programu Horizont 2020 (H2020) je Komise aktivní 
v  řetězci od inovací, výzkumu budoucích a  vznikajících 
technologií (FET Open a FET Proactive) až po větší, dlou-
hodobý strategický výzkum v klíčových oblastech (vlajkové 
lodě FET). Podpora EU zajišťuje, že výzkumní pracovníci 
mohou spolupracovat, ať jsou kdekoli, a že jejich výsledky 
a údaje jsou otevřené, přístupné a jsou k dispozici pro další 
použití a  opětovné použití. Tento přístup maximalizuje 
výhody veřejného financování a zavádění a využívání jeho 
výsledků.

Kolegium členů Komise vedlo 25. března první dis-
kuse o  strategii pro jednotný digitální trh, jež má být při-
jata v  květnu. Byly v  ní určeny hlavní oblasti, na něž se 
Komise zaměří, aby podnítila reálné změny pro spotřebitele 
i podniky.

Debata stanovila tři hlavní oblasti, na něž se během aktu-
álního funkčního období zaměří činnost Komise:
•  1. Lepší přístup k digitálnímu zboží a službám pro spo-

třebitele a podniky 
Snadnější přeshraniční elektronický obchod, zejména 
pro malé a střední podniky, díky harmonizovaným spo-
třebitelským a  smluvním podmínkám a  efektivnějšímu 
a cenově dostupnému doručování zásilek. V současnosti 
pouze 15 % spotřebitelů nakupuje on-line z jiné země EU.
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Zamezení blokování služeb na základě zeměpisné polohy 
(„geo-blocking“): Příliš mnoho Evropanů nemůže využí-
vat online služby, které jsou k dispozici v  jiných zemích 
EU  – často bez jakéhokoli odůvodnění; případně jsou 
přesměrováni na lokální obchod, který má jiné ceny. 
Modernizace autorského práva, jež zajistí správnou rov-
nováhu mezi zájmy tvůrců a  uživatelů či spotřebitelů. 
Zlepší se díky ní přístup občanů ke kultuře, čímž se pod-
poří kulturní rozmanitost. Současně se otevřou nové 
příležitosti pro umělce a tvůrce obsahu a bude zajištěno 
dokonalejší prosazování práv.
Pro zvýšení přeshraniční aktivity podniků, zejména malých 
a  středních, je také důležité zjednodušit režimy DPH. 
Náklady spojené s DPH, vznikající v důsledku existence růz-
ných požadavků, jsou odhadovány na 80 mld. EUR.

•  2. Formování vhodného prostředí pro rozvoj digitál-
ních sítí a služeb
Veškeré digitální služby, aplikace a  obsah závisejí na 
vysokorychlostním přístupu k Internetu a zabezpečených 
sítích, životně důležité infrastruktuře nových inovativ-
ních digitálních služeb. Aby podpořila investice do infra-
struktury, provede Komise revizi současných telekomu-
nikačních a mediálních předpisů, aby odpovídaly novým 
úkolům, zejména pokud jde o využití ze strany spotřebi-
telů (např. rostoucí počet hlasových volání přes Internet) 
a nové aktéry v této oblasti.
Vzduchem, díky němuž Internet dýchá, je spektrum. Lepší 
koordinace mezi členskými státy má zásadní význam. 
V Evropě se zavádění nejnovější 4G technologie značně 
zpozdilo, protože vhodné spektrum nebylo k  dispozici. 
Spektrum nekončí na hranicích států: v  zájmu podpory 
skutečného jednotného trhu s  celoevropskými službami 
je nezbytný společný evropský přístup k jeho správě.
Komise se bude zabývat rostoucím významem online 
platforem (vyhledávačů, sociálních médií, obchodů 
s mobilními aplikacemi atd.) pro prosperující ekonomiku 
využívající Internet. To zahrnuje také zkoumání cest, jak 
posílit důvěru v online služby díky větší transparentnosti, 
jak je začlenit do online hodnotového řetězce a jak umož-
nit rychlé odstraňování nezákonného obsahu.
V  současnosti má 72 % uživatelů Internetu v  Evropě 
obavy z  využívání online služeb, protože mají pocit, že 
musí na síti poskytovat příliš mnoho osobních údajů. 
Klíčem k  posílení důvěry je rychlé přijetí nařízení 
o ochraně údajů.

•  3. Vytvoření evropské digitální ekonomiky a  společ-
nosti s dlouhodobým růstovým potenciálem
Klíčovým pilířem evropské ekonomiky je průmysl  – 
výrobní sektor EU představuje 2 miliony společností s 33 
miliony pracovních míst. Komise chce všem průmyslo-
vým odvětvím pomoci integrovat nové technologie a řídit 
přechod na inteligentní průmyslový systém („Průmysl 
4.0“). 
Standardy pro nové technologie musí vznikat rychleji, 
protože jejich interoperabilita má zásadní význam pro 
konkurenceschopnost Evropy.
Komise si rovněž přeje, aby průmysl a  společnost vytě-
žily co nejvíce z datové ekonomiky. Velkoobjemová data 
(„big data“) jsou nesmírně významným zdrojem, vyvolá-
vají však také důležité otázky v souvislosti s vlastnictvím, 
ochranou údajů nebo standardy. 

Totéž platí pro cloud computing, jehož využití rychle 
roste: podíl digitálních dat uložených v  cloudu má 
vzrůst z 20 % v  roce 2013 na 40 % v  roce 2020. Sdílené 
sítě a zdroje mohou naší ekonomice udělit silný impuls; 
potřebují nicméně také kvalitní rámec, aby prosperovaly 
a byly využívány stále více lidmi, společnostmi, organiza-
cemi a veřejnými službami v celé Evropě.
Evropané by rovněž měli mít plný prospěch z interopera-
bilních elektronických služeb v oblastech, jako je veřejná 
správa nebo zdravotnictví, a rozvíjet své digitální doved-
nosti, aby využili příležitostí Internetu a zvýšili své šance 
na získání pracovního místa.

Diskuse komisařů vymezila prioritní oblasti, na něž se 
zaměří příprava souhrnné strategie pro jednotný digitální 
trh. Ta má být zveřejněna v květnu.

 Evropská komise vydala 25. března zprávu, která shr-
nuje vyjádřené postoje zúčastněných stran na reformy 
digitálního jednotného trhu (DSM). Chcete-li definovat 
odpovídající vizi DSM, je důležité si uvědomit, že jeho 
hlavní stavební kameny – autorská práva, telekomunikace 
a  Internet  – otevírají různé úhly pohledu. Copyright je 
založen na exkluzivitě, zatímco telekomunikace a Internet 
žijí na otevřenosti a síťových efektech. Copyright přitahuje 
hodně pozornosti, snad proto, že byl intenzivně disku-
tován na evropské úrovni v  posledních letech. Autorská 
práva by měla být nástrojem vhodným pro rychle se 
měnící digitální prostředí. Hlavními otázkami spojenými 
s autorskými právy, jsou teritorialita, opětovné využití dat 
a vymahatelnost.

Největší zdroj růstového potenciálu v  DSM spočívá 
v digitalizaci odvětví. Rychlé přijetí digitálních technologií 
ve všech průmyslových odvětvích je klíčovým cílem zajištění 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Využití „inte-
ligentního průmyslu“ tradičními společnostmi, a  zejména 
malými a  středními podniky, je považováno za obzvláště 
důležité. Jsou identifikovány čtyři otázky: přístup k  digi-
tálním technologiím pro všechny podniky; budoucí gene-
race obchodních platforem. K ochraně údajů a soukromí je 
obecný závěr, že uživatelé Internetu se cítí chráněni dosta-
tečně dobře a soukromí se pro ně stává problémem, pokud 
jsou data využívána mimo kontext.

 Evropská komise zveřejnila 2. března plán standar-
dizace ICT  – krátkodobý až střednědobý pracovní pro-
gram normalizace ICT, který je uspořádán podle témat. 
Informace a komunikační technologie (ICT) hrají ústřední 
roli při podpoře a usnadňování inovací nejen ve specific-
kých oblastech informačních a  komunikačních technolo-
gií. Tvorba politiky v Evropě využívá norem a technických 
specifikací s cílem těžit z výhod širších, více interoperabil-
ních trhů a systémů, a větších síťových efektů pro techno-
logie, které mohou přinést. Normy přijaté uznaným nor-
malizačním orgánem mohou být mezinárodní, evropské 
nebo národní normy. Tři evropské normalizační organi-
zace (ESO), které odpovídají za evropské standardy, jsou 
CEN, CENELEC a ETSI. Plán určuje politické priority EU, 
kde by měla být standardizace ICT a  normy považovány 
za součást vytváření politik. Plán je strategický dokument, 
který se zaměřuje na podporu těchto norem a technických 
specifikací s  cílem zajistit interoperabilitu a  v  souvislosti 
s politickými prioritami EU. Plán je pravidelně revidován 
ročně, popř. podle potřeby aktualizován. Plán je určen 
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zejména pro orgány veřejné správy, ale i  všem ostatním 
zájemcům o  normalizaci v  oblasti ICT. Poskytuje trans-
parentní informace o politice EU probíhající a plánované, 
odpovídající standardizaci v Evropě a na celém světě. Jedná 
se o dokument s pokyny bez právního statusu.

 Evropská komise zveřejnila 16. března 2015 přehledy 
o eGovernmentu pro každý z 28 členských států EU a dal-
ších šesti zemí. Tyto přehledy poskytují ucelenou informaci 
o činnosti eGovernmentu v dané zemi. Mohou také pomoci 
provést srovnání mezi jednotlivými zeměmi. Každý list má, 
mimo jiné, kapitolu o  národní strategii eGovernmentu, 
příslušných právních předpisech, hlavních hráčích, místní 
infrastruktuře, nabízených službách pro občany a podniky. 
Brzy proběhne přezkum aktivit eGovernmentu Evropskou 
komisí. Tyto přehledy zveřejnila National Interoperability 
Framework Observatory Evropské komise, která je provo-
zována s  podporou programu ISA. Tento program pod-
poruje elektronickou spolupráci, řešení interoperability, 
sdílení a  opětovné využití mezi orgány veřejné správy 
v Evropě ve více než 40 akcích.

 Dne 8. dubna se uskutečnilo setkání BEREC Office 
(Sdružení evropských regulačních orgánů v  oblasti elek-
tronických komunikací) s  delegací Výboru Evropského 
parlamentu pro průmysl, výzkum a  energetiku (EP ITRE) 
v Rize. Během tohoto zasedání, László Ignéczi, správní ředi-
tel BEREC Office, přednesl souhrnnou prezentaci o  iden-
titě a poslání BEREC Office s důrazem na nejvýznamnější 
činnosti prováděné Úřadem na podporu BEREC. Panos 
Karaminas, vedoucí oddělení pro řízení programu BEREC 
Office, představil hlavní projekty, které v  současné době 
vykonává úřad v  zájmu BEREC. Během dalšího zasedání 
předložila Fátima Barros, BEREC Chair 2015 a  předsed-
kyně představenstva společnosti ANACOM, přehled odpo-
vědností a  úspěchů BEREC v  procesu vývoje a  fungování 
vnitřního trhu pro sítě a služby elektronických komunikací 
v  Evropě. Poté byla projednána situace ohledně návrhu 
„Jednotného telekomunikačního trhu“. Nakonec proběhla 
plodná výměna názorů o připravovaných výzvách v oblasti 
telekomunikací. Byla připomenuta příprava na přezkum 
evropského rámce pro elektronické komunikace v  roce 
2016. BEREC je i  nadále připraven poskytovat stanoviska 
Evropskému parlamentu (a ostatním evropským orgánům) 
k jakékoli záležitosti týkající se elektronických komunikací 
v rámci své působnosti. Na závěr setkání se zástupci ITRE 
a BEREC vyjádřili velkou spokojenost s výsledky návštěvy 
delegace Evropského parlamentu BEREC Office.

 Dne 4. března uspořádal BEREC (Sdružení evropských 
regulačních orgánů v  oblasti elektronických komunikací) 
tzv. „Accessibility workshop“ – veřejnou akci věnovanou 
dostupnosti služeb elektronických komunikací. Workshop 
byl zaměřený na čtyři hlavní otázky: a) přístupnost a pou-
žitelnost, nástrahy, jimž čelí zdravotně postižení koncoví 
uživatelé při přístupu ke službám elektronických komu-
nikací; b) příspěvek regulátorů na zlepšení přístupnosti 
služeb pro zdravotně postižené občany; c) dostupnost 
z  hlediska průmyslu; d) návrhy pro všechny  – výrobci 
a poskytovatelé služeb. Akce zúčastnilo zhruba 70 zástupců 
regulátorů, výrobců, sdružení postižených, poskytovatelů 
služeb, nezávislých odborníků a Evropské komise. Byla při-
jata řada doporučení a návrhů ke zlepšení rovnocenného 
přístupu a možnosti volby pro koncové uživatele se zdra-

votním postižením s  lepším monitorováním, dostupností 
informací a  lepší regulací. Pokud jde o zlepšení kontroly, 
někteří účastníci navrhli nastavit relevantní ukazatele pro 
dostupnost na trzích komunikací; další diskutující poža-
dovali také lepší sběr údajů pro podrobnější a  aktualizo-
vané statistiky v celé EU. Účastníci byli informováni, že se 
připravuje aktualizace zprávy BEREC o rovnocenném pří-
stupu a možnosti volby pro zdravotně postižené koncové 
uživatele. Její vydání je plánováno na konec roku 2015.

  Aktuality z ČR

 Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil dne 5. 
března veřejnou konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výbě-
rového řízení za účelem udělení práv k využívání rádio-
vých kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komuni-
kací v  kmitočtovém pásmu 3 600−3 800 MHz, určených 
v rámci evropské harmonizace především pro rozvoj vyso-
korychlostních přístupových sítí. Připomínky k návrhu lze 
uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne jeho uveřej-
nění, tedy do 5. května 2015. ČTÚ vyzval zájemce o výbě-
rové řízení, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré 
případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběro-
vého řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá 
již možnost podmínky výběrového řízení měnit, a  tudíž 
nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

 Podle průzkumu a následné diskuse provedené Česko-
německou obchodní komorou rozvoj a podpora digitální 
ekonomiky není pro vládu stále prioritou. Firmy si dlou-
hodobě stěžují, že česká státní správa zaostává v digitalizaci, 
což má negativní dopad na rozvoj konkurenceschopnosti 
celé země. Strategické dokumenty k digitalizaci sice existují, 
těžko se ale prosazují a naplňují. Neustále se diskutuje, jestli 
by nemělo „opět“ vzniknout jediné ministerstvo pro infor-
matiku, nebo jestli je nutné rezorty efektivněji koordinovat. 
V  Česku bylo v  minulosti vyzkoušeno obojí, klíčem je ale 
jedině koordinované úsilí celé vlády jako celku. Ministerstvo 
informatiky už tu jednou bylo, klíčem je koordinace rozvoje 
ICT na úrovni celé vlády. Podle zástupců firem chybí lídr 
pro digitalizaci, který by měl pravomoc tlačit digitalizaci 
dopředu

Pro více než polovinu firem je digitalizace při tvorbě při-
dané hodnoty „rozhodující“ nebo „velmi důležitá“. Velká část 
firem se dle průzkumů domnívá, že s digitalizací dostatečně 
pokročila (28 %) nebo že je na tom s  digitalizací „dobře“ 
(39 %). Asi desetina firem se podle serveru EurActiv.cz 
považuje za plně digitalizovanou.

Aktuální údaje podle prezidenta Česko-německé 
obchodní a  průmyslové komory Rudolfa Fischera ukazují, 
že český byznys je už digitalizován nebo je na digitalizaci 
připraven. Teď ale záleží na státní správě, aby se do nové 
průmyslové revoluce také zapojila.

 Posílit důvěru a  spolupráci mezi národními bezpeč-
nostními týmy a  sdílet jejich know-how a  nástroje  – to 
jsou hlavní cíle projektu Kybernetická bezpečnost v regi-
onu Podunají (Cyber Security in Danube Region), který 
odstartoval 1. dubna 2015 a  povede jej sdružení CZ.NIC. 
Sdružení CZ.NIC provozuje Národní bezpečnostní tým 
CSIRT.CZ. Spolupracovat na projektu budou společně 
organizace z  Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Srbska 
a  Moldavska. Realizaci projektu umožnil program START 
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Strategie Evropské unie pro Podunají zaměřený na imple-
mentaci mezinárodních projektů právě v  podunajské 
oblasti. Projekt, za nímž stojí jako hlavní partner sdružení 
CZ.NIC, patří mezi 25 vybraných z  celkem 871 předlože-
ných projektů. Sdružení CZ.NIC nabízí v  rámci projektu 
především svůj nástroj MDM (Malicious Domain Manager) 
určený hlavně regionálním registrům a  správcům domén 
nejvyšší úrovně. Pro další týmy pak může být zajímavý např. 
rakouský Passive DNS, umožňující uchování kompletních 
historických DNS dat pro dané IP adresy a doménová jména.

 Podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu, který 
schválila vláda, spory zákazníků s operátory o faktury už by 
neměl řešit ČTÚ, ale soudy. Regulátor by měl i nadále rozho-
dovat spory o námitkách proti vyřízení reklamací. Odebrat 
ČTÚ povinnost řešit nezaplacené faktury chtěla už novela 
zákona o  elektronických komunikacích, kterou ale vláda 
před dvěma lety neodsouhlasila. Především kvůli hrozbě, že 
by spory zahltily soudy. ČTÚ pak kvůli vyřizování nashro-
mážděných reklamací musel přijmout 200 pracovníků.

Schválená změna si vyžádá novelu zákona o elektronic-
kých komunikacích, občanského soudního řádu, zákona 
o  soudních poplatcích a  zákona o  správních poplatcích. 
Podle očekávání ministerstva průmyslu by měla platit od 
ledna 2017. Vláda současně uložila ministerstvům průmyslu 
a spravedlnosti, aby byl předložen návrh konkrétní legisla-
tivní úpravy. Součástí ale budou muset být také ekonomické 
aspekty, které musí zdůvodnit finanční stránku této změny.

 Ministerstvo spravedlnosti spustilo webovou stránku 
data.justice.cz, která bude do budoucna shromažďovat 
všechna otevřená data z  rezortu justice. Prvními zveřejně-
nými daty jsou faktury ministerského úřadu od roku 2009 
a přehledy smluv od roku 2011. Průběžným zveřejňováním 
otevřených dat chce ministerstvo zprůhlednit hospodaření 
a další činnosti jak samotného úřadu, tak i všech rezortních 
složek. Kromě informací o  hospodaření, jako jsou faktury 
či přehledy smluv, by v  nejbližší době měla být zveřejňo-
vána další důležitá data, např. personální informace včetně 
údajů o odměňování, jež ministerstvo dosud poskytovalo na 
základě individuálních žádostí podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, nebo nejrůznější ekonomické údaje.

 Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) je zhruba ve tře-
tině svého hledání kritické informační infrastruktury. 
Kritické systémy jsou takové, jejichž narušení by mohlo 
ohrozit bezpečnost země, zdraví obyvatel nebo ekonomiku 
státu. V první fázi, kdy NBÚ analyzoval informační systémy 
ministerstev a úřadů, úřad prohlásil celkem 47 systémů jako 
kritické, které by např. v případě napadení hackery mohly 
znamenat pro Česko riziko. Konečné slovo ve výběru sys-
témů a jejich potvrzení bude ale mít vláda v polovině května.
Poté, co stát zařazení systémů schválí, začíná pro organi-
zace, které tyto systémy spravují, platit roční lhůta, kdy musí 
zavést bezpečnostní opatření, které určuje zákon o kyberne-
tické bezpečnosti.

Prověřování ministerstev již skončilo, nyní jsou na řadě 
malé úřady a soukromé firmy. Mezi nimi jsou mobilní ope-
rátoři, velké banky nebo např. skupina ČEZ. Některé firmy 
si stále nejsou jisté, jestli jejich systémy patří mezi kritickou 
infrastrukturu, a mají tak dodržovat bezpečnostní opatření. 
Finální rozhodnutí o tom, zda se na ni zákon vztahuje, pak 
firma dostane do datové schránky. Teprve poté začíná běžet 
roční lhůta na plnění bezpečnostních požadavků.

 Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 
23. března oznámil, že spor ohledně sdílení sítí a  spo-
lečné výstavby LTE stanic tuzemskými operátory předává 
Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské 
komise (DG Competition). Podle tiskové zprávy ÚOHS 
totiž DG Competition v  současné době řeší i  několik dal-
ších případů sdílení sítí v Evropě a chce o nich rozhodnout 
jednotně.

DG Competition považuje za zásadní, aby v této oblasti 
nedocházelo k neprovázanému posuzování („izolovaných“) 
národních případů, které by nemuselo dostatečně zohled-
nit celou šíři unijního telekomunikačního trhu a  ve svém 
důsledku mohlo vést k  ovlivnění či narušení soutěže na 
telekomunikačních trzích v  jednotlivých členských státech 
i celé EU. Český ÚOHS tak své šetření zastavil a bude s DG 
Competition na vyřešení sporu spolupracovat.

 Zájemci o dotaci z fondů EU by si už teď měli připravo-
vat své projekty tak, aby je mohli předložit co nejdříve. Po 
dnešním jednání s ministry to prohlásil premiér Bohuslav 
Sobotka. Oficiálně by se mělo dát žádat od přelomu dubna 
a května, kdy Česko očekává schválení prvních čtyř operač-
ních programů Evropskou komisí.

Těmito, podle premiéra nejlépe připravenými operačními 
programy (OP), jsou OP Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a  OP Životní prostředí. Na ně je vyčleněna zhruba 
polovina všech peněz, které může ČR v následujících letech 
získat. Zájemci by už teď měli sledovat průběžně aktuali-
zované webové stránky www.dotaceeu.cz, kde je kalendář 
s  předpokládanými termíny všech výzev. Nyní se čeká na 
revizi evropského rozpočtu. Evropský parlament by o  ní 
měl rozhodovat na konci dubna, a  dokud změny takzva-
ného víceletého finančního rámce neschválí, tak EK nebude 
schvalovat žádné další operační programy. Česko ale čeká, 
že schvalování dalších operačních programů bude následo-
vat během prvního pololetí. Česká republika má ve vyjedná-
vání nových operačních programů výrazný skluz. Je jednou 
z posledních zemí EU, která nemá ještě schválen ani jeden 
operační program. 

 Zástupci sdružení NIX.CZ, které provozuje stejno-
jmenný tuzemský internetový uzel, zaslali v dubnu předsta-
vitelům vlády otevřený dopis, ve kterém varují před zpo-
platněním volných frekvencí rádiového spektra. Dokument 
obdržel premiér Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, 
ministr financí Andrej Babiš a další vysoce postavení činitelé.
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Spolupráce na dálku postavená na 
business videu vám otevře nové 
obzory

Celá řada studií naznačuje, že pracovní prostředí 
tak, jak ho známe dnes, prochází poměrně dra-
matickou proměnou. Společnost IDC očekává, že 
již během letošního roku dosáhne podíl mobil-
ních pracovníků 37 %. Pracovní týmy totiž pře-
stávají být sestavovány na základě geografických 
vazeb, ale stávají se mnohem více globálními 
a jejich struktura se vytváří podle potřeb konkrét-
ního zákazníka a s ohledem na jeho požadavky. 
Na vysoce konkurenčním trhu musí totiž dochá-
zet k mnohem užšímu propojení internímu i se 
zákazníkem, než tomu bylo doposud.

 Mění se firemní procesy 
Právě taková změna klade mnohem větší důraz 
na efektivnější fungování a  vyvolává tlak na 
změnu jak interních, tak externích obchod-
ních procesů. Ač jsou členové týmu od sebe 
fyzicky velmi vzdáleni, spolupráce v týmu musí 
být naopak mnohem užší a interaktivnější, než 
tomu bylo v dobách, kdy všichni seděli v jedné 
kanceláři. Dnes už se totiž i e-maily stávají příliš 
pomalými. V dnešní době již nelze čekat něko-
lik desítek minut nebo dokonce hodin, než si 
někdo přečte e-mail a  odpoví na něj. Doba si 
žádá okamžitou reakci – do hry proto vstupuje 
sdílení souborů, instant messaging a další formy 
komunikace v reálném čase. 

Jedním z nejdůležitějších pilířů této změny je 
video. Právě díky možnosti vizuálního kontaktu 
se komunikace na velkou vzdálenost, stejně jako 
sdílení informací a nápadů v reálném čase, stává 
mnohem osobnějším a efektivnějším. Potvrzuje 
to i  výzkum společnosti Wainhouse Research, 
podle kterého právě spolupráce na dálku pro-
střednictvím videa radikálně mění způsob, 
jakým dnes společnosti fungují. Paradoxně 
může být díky využití videa pro komunikaci 
snazší setkat se s kolegou na jiném kontinentě, 
než si domluvit schůzku s tím, který sedí ve ved-
lejší kanceláři.

Místo složitého domlouvání a  čekání, než 
s kávou dorazí do zasedačky, se totiž stačí otočit 
na své židli a stisknout tlačítko volání. Na první 
pohled totiž díky funkcím presence vidíte, jestli 
je žádaný člověk k  dispozici pro hovor nebo 
mu můžete jen poslat zprávu. Pozitivní přínos 
je patrný na první pohled  – podle výsledků 
zmíněné studie 85 % respondentů potvrdilo, 
že používání videa v komunikaci zvýšilo jejich 
produktivitu práce. Podle 61 % uživatelů by 
se právě videokonferenční možnosti měly stát 
nedílnou součástí jednotné komunikační plat-
formy v jejich firmě. 

 Pracujte kdykoli a odkudkoli 
I  když by se na první pohled mohlo zdát, že 
potřeba rychlé reakce a  možnosti, které před 
námi otevírá spolupráce na dálku, povedou 
k mnohem většímu pohlcení prací a další erozi 
soukromého života, opak bývá často pravdou. Je 
to sice možná paradoxní, ale i když budeme pra-
covat déle, získáme mnohem více času sami pro 
sebe. A především úplně novou dávku flexibility! 

Místo dlouhého sezení v  kanceláři nebo 
zbytečných cest na poradu či schůzku si totiž 
můžete svůj pracovní čas rozvrhnout více podle 
sebe. Pracovní den od devíti do pěti se stává 
minulostí, a vlastně zbytečností. Při spolupráci 
v  globálních týmech je něco takového vlastně 
absolutním nonsensem. Každý člen týmu může 
mít totiž svůj pracovní den úplně jinak. A  tak 
se pracovní den stává mnohem flexibilnějším, 
a  kromě toho, že se musí občas přizpůsobit 
potřebám kolegů v  jiných časových pásmech, 
si ho lze často uzpůsobit svým vlastním potře-
bám  – místo několika hodin v  kuse tak často 
pracujeme v několika kratších časových blocích. 
Začneme ráno hned po probuzení a  končíme 
večer. Jenže mezi tím můžeme mít čas na poho-
dlný oběd, sport nebo třeba zařízení si rodin-
ných záležitostí. 

Leckdy bychom potřebovali být na dvou místech současně nebo mít alespoň o pár hodin delší den. Není 
to zase až takové sci-fi, jak by se mohlo zdát a nepotřebujeme k tomu dokonce ani tajemný DeLorean, 
jaký zkonstruoval dr. Emmett Brown. Cestou, jak získat pár desítek minut navíc, není totiž cestování 
časem, ale efektivnější využívání času, který máme. A pokud aspoň část cest můžeme nahradit pomocí 
technologií, můžeme získaný čas využít na něco potřebnějšího.
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Ukazuje se, že právě tento režim umožňuje výrazně zefek-
tivnit komunikaci uvnitř i  vně firmy, stírají se totiž hranice 
nejen mezi zeměmi, ale i  mezi jednotlivými odděleními (což 
bývá často mnohem ostřejší předěl, než mezi státy). Například 
marketing může jednoduše zapojit zástupce obchodního týmu 
přímo do procesu přípravy kampaně. Není potřeba čekat na 
dlouhavý schvalovací proces, ani dlouze zapracovávat námitky 
do již hotového textu. Obě oddělení tak budou mnohem obtíž-
něji hledat výmluvy, proč nespolupracovat. 

Podobnou proměnou může projít i vztah se zákazníky. Dnes 
je celkem běžné, že i velmi výkonný obchodní zástupce může 
své nejvýznamnější klienty navštívit maximálně několikrát 
ročně. Sladit kalendáře, najít čas na cestu a překonat řadu dal-
ších překážek prostě nelze častěji. Díky řešením pro vzdálenou 
spolupráci a využití videa může být s důležitými lidmi v úzkém 
kontaktu každý týden nebo zkrátka tak často, jak obě strany 
potřebují. Pozitivní dopad na vztahy se zákazníkem asi není 
potřeba nijak zvlášť zdůrazňovat.

 Najděte si nástroj, který je potřeba 
Dosavadní pracovní den byl mnohdy trochu monotónní. Budík, 
rychlá snídaně, co nejrychlejší přesun do kanceláře. Tam už 
čekala nahromaděná agenda, v  kalendáři byly rozplánovány 
porady a pracovní schůzky, po nich zhltnout oběd a pak začíná 
vše znovu. Před odchodem z práce ještě další dávka administra-
tivy. Když se pak s vypětím všech sil doplazíte na kurt s přáteli 
nebo domů za rodinou, stejně máte ještě plnou hlavu všeho, co 
vás čeká další den. 

Takhle už to ale být nemusí. Tím, že velkou část úkolů 
a požadavků řešíte v reálném čase, pravděpodobně zjistíte, že ve 
vašem inboxu je mnohem méně e-mailů, ke kterým je třeba se 
vracet, či se s nimi znovu zabývat. Většinu toho totiž „odbavíte“ 
okamžitě. Sice virtuálně, ale přesto osobně. Možná budete pře-
kvapeni, kolik času tím ušetříte. 

7:00–9:30 
Zvoní budík, snad jako každý den, ještě se slepenýma očima 
saháte po mobilním telefonu na nočním stolku. Kromě novinek 
na Twitteru a Facebooku se podíváme do e-mailové schránky. 
Vyjma několika spamů je zde informace o  tom, že kolegové 
z oddělení marketingu včera pracovali na přípravě nové kam-

paně. Večer psal kolega, že by potřeboval posunout náš hovor 
na devátou. Potvrdíte schůzku a vyrazíte do koupelny. Do kan-
celáře vyrazíte o něco později. 

Zatímco snídáte, na tabletu spouštíte Project Squared. 
Okamžitě po přihlášení do prostředí této aplikace vidíte pře-
hledně všechny nedávno změněné dokumenty. Přímo v  pro-
hlížeči na tabletu si tedy otevřete nový plán kampaně. Přitom 
máte naprostou jistotu, že pracujete s aktuální verzí dokumentu, 
tak jak ji včera kolegové upravili. Projdete všechny navrhované 
změny a pomalu dojídáte snídani. 

Blíží se devátá. Stihnete si ještě uvařit kávu a přejdete k pra-
covnímu stolu. Na něm máte osobní teleprezenčním zařízení 
Cisco DX70 (obr. 1), které na svém 14“ displeji nabídne obraz 
s  rozlišením 1 920 × 1 080 bodů a  8megapixelovou videoka-
meru. Protože uživatelské rozhraní je založeno na operačním 
systému Android, na obrazovce jednoduše otevřete svůj kalen-
dář a přímo z něj se připojíte k poradě, kterou má americký 
tým v  jejich konferenční místnosti na druhé straně světa. 
Vidíte všechny kolegy a můžete s nimi diskutovat stejně, jako 
kdybyste seděli v  zasedací místnosti s  nimi. Obraz ve vyso-
kém rozlišení totiž umožňuje skutečně sdílet všechny důle-
žité emoce, jako v  osobním kontaktu. Samozřejmě můžete 
s kolegy sdílet také dokumenty, a dokonce na nich spolupra-
covat. Můžete si je klidně zobrazit i na svém tabletu a přímo 
je upravovat.

9:30–10:30 
Cestě do kanceláře se bohužel nevyhnete. Nicméně, cestou se 
můžete pomocí telefonu připojit k setkání kolegů z marketin-
gového oddělení. Sice máte k dispozici pouze hlas, ale v tomto 
případě to postačí. Až dorazíte do práce, nebudete muset pro-
čítat dlouhý zápis ze schůzky, víte, co kolegové probírali a máte 
přehled o tom, kterým směrem se ubírají jejich úvahy.

10:30–12:00 
Konečně v kanceláři. Naštěstí vás nečeká přeplněná poštovní 
schránka. Vložíte svůj notebook do dokovací stanice a  při-
hlásíte se k síti. V tu chvíle se systému aktualizují informace 
o vás a vaší dostupnosti. Od té chvíle je na vás, kde budete 
přijímat hovory a  požadavky kolegů. Můžete vše normálně 
vyřídit telefonem, otočit se k  osobnímu videokonferenč-
nímu zařízení Cisco TelePresence System DX (obr. 2) nebo 

Obr. 1  Cisco DX70 Obr. 2  Cisco DX650
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třeba poslat rychlou zprávu s použitím instant messengeru. 
Stejné možnosti mají v systému i vaši kolegové, takže komu-
nikační kanál lze jednoduše přizpůsobit tomu, co potřebujete 
probrat. 

Jen co dokončíte hovor s kolegou, který potřeboval cosi pro-
brat, všimnete si na svém DX zařízení e-mailu od zákazníka 
s dotazem na jeden z produktů, které jste mu dodával. Podíváte 
se do svého messengeru a  zjistíte, že váš partner u  zákazníka 
má u svého jména zelený symbol. Lze mu tedy zavolat. V menu 
osobní videokonference si proto otevřete adresář a  zavoláte. 
Proberete s  ním jeho problém a  jednoduše mu zpřístupníte 
obrazovku svého počítače, abyste mu mohl ukázat řešení pro-
blému, který má. Stačí pár doplňujících dotazů a  můžete si 
odškrtnout další úkol. 

Náhle se ozve kolega, že ve vašem společném projektu se 
vyskytl drobný zádrhel, který je potřeba probrat s  týmem. 
Naštěstí nemusíte čekat, až budou všichni v kanceláři. Rychlým 
pohledem do rozhraní messengeru vidíte, že větší část týmu je 
aktuálně přítomna a  jen dva kolegové jsou mimo. Jeden je ale 
dostupný doma a druhý na telefonu.

Zarezervujete si místnost, ve které je k  dispozici jednodu-
ché videokonferenční řešení Cisco TelePresence SX10 (obr. 3). 
Kamera a prostorový mikrofon, které lze připojit téměř ke každé 
běžné televizi, takže nároky na přeměnu běžné zasedací míst-
nosti ve videokonferenční jsou minimální. Pošlete kolegům 
pozvánku na schůzku za 15 minut a zatím máte čas si promy-
slet, jak chcete postupovat. Za chvíli se větší část týmu sejde 
v  příslušné zasedací místnosti a  zbývající kolegové se připojí 
vzdáleně.

Na velké obrazovce otevřete příslušný dokument, který 
mají kolegové zároveň k  dispozici na obrazovkách svých 
notebooků nebo tabletů. Zároveň s  tím, jak hledáte spo-
lečně řešení, okamžitě upravujete dokument. Nikdo už poté 
nebude muset ztrácet čas zapracováním změn a  nehrozí 
riziko, že některý důležitý aspekt bude opomenut. Během půl 
hodiny je vše vyřešeno.

12:00–15:00
Odcházíte na oběd, máte domluveno schůzku s  kamarádem. 
Není důvod spěchat, víte, že další schůzky vás čekají až odpo-
ledne. V klidu si tedy vychutnáte oběd a přesunete se na terasu 
ke kávě. Po jídle zjistíte, že jeden ze zahraničních kolegů potře-
buje konzultaci. Rozhodnete se tedy zůstat na terase a pomocí 
mobilní aplikace WebEx ve vašem telefonu se připojíte k video-
konferenci, na kterou vás pozval. Komfort je samozřejmě o něco 
menší, ale ušetříte cestu zpět do kanceláře, protože po obědě vás 

čeká jedna osobní schůzka v jedné z poboček na druhé straně 
města. Dokončíte konzultaci a sednete do auta.

15:00–17:00
Když dorazíte do pobočky, opět připojíte svůj notebook do 
dokovací stanice. Systém vás okamžitě přihlásí ke všem dostup-
ným zařízením. Všichni se vám tak dovolají na stejné telefonní 
číslo, jako byste seděl u svého běžného pracovního stolu. Není 
tu sice samostatný osobní videokonferenční terminál, ale kdyby 
bylo potřeba, je na stole místo něj IP telefon, který je vybaven 
malou obrazovkou a kamerou.

Než začne schůzka, můžete si vyřídit pár drobností, které se 
mezitím nahromadily. Všimnete si prosby kolegy, se kterým jste 
měli domluvený hovor na půl šestou. Zapomněl na baletní tré-
nink své dcery. Nic se neděje, řeknete si a navrhnete mu osmou. 
To už budete spolehlivě doma po tenise. V tu chvíli vám již asi-
stentka ohlašuje schůzku a tak se přesouváte do zasedací míst-
nosti. Čeká vás přijímací pohovor s kandidátem, který se má stát 
novou posilou vašeho týmu.

Naštěstí na to nejste sám, kolegyně z  oddělení lidských 
zdrojů vám sice ráno psala, že musí bohužel zůstat doma, pro-
tože jí onemocnělo dítě, ale v tom není problém. Jednoduše se 
připojí z domova a není tak nutné schůzku s kandidátem rušit. 
Vše probíhá v naprostém poklidu a nebýt občasného zaplakání 
nemocného potomka v pozadí, vlastně byste si ani neuvědomil, 
že nejste v místnosti tři.

Schůzka se už pomalu blíží ke konci, když vám v kalendáři 
blikne připomínka, že za 10 minut začíná pravidelné setkání 
manažerů lokálních prodejních týmů s obchodním ředitelem 
celé společnosti. Přesunujete se do vedlejší místnosti, která tak 
trochu připomíná komfortní kancelář, kterou někdo přehra-
dil v polovině. Do kožených křesel kolem půlkruhového stolu 
usedají další kolegové a  před vámi je trojice obrazovek. Tak 
nějak vypadá videokonferenční místnost na nejvyšší úrovni, 
jakou nabídne např. řešení Cisco TelePresence IX5000 (obr. 4). 
Pomocí tří 70“ obrazovek a  4K kamer lze uspořádat video-
konferenční setkání pro 6 až 18 osob. Kromě kamer zajišťují 
kvalitní obraz výkonné grafické obvody, které obraz zpracová-
vají a digitálně upravují. Jsou tak schopny například zaostřit 
text a  nákresy na flipchartech a  whiteboardech. Čisté a  zře-
telné podání zvuku zajišťuje 18 reproduktorů se subwooferem 
a mikrofonní pole se 17 502 mikrootvory zachytávajícími zvuk 
v místnosti.

Takovéto řešení je skutečně schopné nabídnout téměř totožný 
zážitek jako osobní setkání. Někdy dokonce lepší, tím, že 
kamery umí např. automaticky zaostřit na mluvčího, pomohou 

Obr. 3  Cisco TelePresence SX10 Obr. 4  Cisco TelePresence IX5000
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všem účastníkům setkání udržet pozornost. Kvalitní ozvučení 
pak eliminuje i  další možnou nevýhodu spolupráce na dálku, 
problémy s porozuměním při konverzaci v cizím jazyce. Rozdíl 
mezi přímým rozhovorem a zvukovým výstupem z reproduk-
torů je skutečně zanedbatelný.

17:00–20:00
Konec porady a  po náročném dni si zasloužíte trochu odrea-
gování. Tři sety na tenisovém kurtu s  kamarádem a  následné 
posezení u  piva (bohužel nealkoholického) je přesně tím, co 
potřebujete. Sice víte, že vás doma čeká ještě chvíle práce, ale to 
už hravě zvládnete.

20:00–20:30
Na závěr pracovního dne vás čeká ještě jeden hovor s technic-
kou podporou v Indii. Zrelaxovaný a příjemně unavený zapínáte 
doma svoji osobní telepresenci. Spojení s kolegy zabere jen pár 
minut, díky možnosti sdílet přístup k dokumentům je problém, 
který bylo potřeba probrat, vyřešen za pár minut. Pak už můžete 
spokojeně vše vypnout.

 Nejen úspory cestovných nákladů
V souvislosti se zavedením videokonferencí do praxe ve firmě 
se hovoří zejména o snížení cestovních nákladů. Ať již jde o slu-
žební cesty mezi pobočkami, tak cesty za zákazníky. Nemusí při-
tom jít jen o globální či nadnárodní firmu. Už jen cesta v rámci 
malé České republiky mezi Prahou, Brnem a Ostravou zabere 
pěkných zbytečně strávených hodin. Když k tomu připočteme 
ještě neustále neprůjezdnou dálnici D1, možná začne o celém 
problému nejeden manažer přemýšlet jinak.

Nesmíme ale zapomenout ještě na jeden aspekt. Možnost 
zapojit se do práce v týmu, i když nejste zrovna v kanceláři, dává 
možnost integrace celé skupině lidí, o jejichž schopnosti by jinak 
firma přišla. Mohou to být například nějak fyzicky handicapo-
vaní, kteří pracují ze své domácí kanceláře a nemusí složitě řešit 
dopravu do firmy. Ale třeba také matky na mateřské dovolené 
nebo ty s malými dětmi, právě videokonference a teleprezenční 
řešení umožňují ženám rozvrhnout si pracovní dobu mnohem 
flexibilněji a lépe tak sladit potřeby rodiny s pracovním životem. 
Hodnota talentu pro firmu může být někdy nevyčíslitelná.

Jan Račanský, produktový specialista společnosti Cisco 

Tiskněte realistické profesionální fotografie
Společnost Epson představuje novinku ve své řadě profesionálních fototiskáren SureColor SC-P800, která je ideální pro 
profesionální fotografy a  umělce. Umožňuje tisknout výjimečně kvalitní realistické fotografie s  plynulými přechody 
a jemnými tóny. K tiskárně formátu A2 lze přikoupit volitelnou jednotku pro podávání papíru v rolích, takže uživatelé 
mohou nyní snadno vytvářet fantastické výtisky na větších médiích (např. panoramata a transparenty). 

Tato profesionální tiskárna tiskne odolné a vysoce kvalitní fotografie, které můžete prodávat, vystavovat nebo zařadit 
do svého portfolia. Tiskárnu SC-P800 lze rovněž použít k tisku řady dalších kvalitních dokumentů, jako jsou diplomy, 
osnovy, prezentace nebo vizualizace. 

Tiskárna používá inkoust Ultrachrome HD – novou devítibarevnou sadu inkoustů, která byla poprvé použita ve foto-
tiskárně SC-P600 formátu A3+. Tato sada inkoustů poskytuje široký barevný prostor a nejhlubší odstíny černé. Uživatelé 
tak mohou tisknout fotografie s úchvatným rozsahem přesných barev a sytou černou. Sada inkoustů se dále vyznačuje 
vyšší odolností vůči světlu. Vaše výtisky tak vydrží 
mnohem déle.

SC-P800 je následníkem úspěšné řady fototiskáren 
Stylus Pro38xx. Tento nový model je první a  jedi-
nou stolní tiskárnou A2 na trhu s  volitelnou jed-
notkou pro papír v  rolích. Díky tomu je ideální pro 
fotografy a umělce, kteří chtějí snadno tisknout roz-
sáhlé panoramatické fotografie na nestandardní for-
máty, jako jsou transparenty či galerijní plátna. Díky 
řadě doplňkových funkcí se tiskárna SC-P800 velmi 
snadno používá. S unikátním 2,7palcovým barevným 
dotykovým displejem lze snadno přepínat tisk na 
různá média a sledovat stav tiskových úloh. 

Tři dráhy papíru, včetně nové přední dráhy pro 
umělecký papír, usnadňují zakládání papíru a  pře-
pínání mezi jednotlivými formáty médií. Tiskárna 
používá 80ml. zásobníky inkoustu, a  proto je ideální pro velké objemy fotografického tisku neboť není potřeba často 
vyměňovat inkoust. Nový moderní design dodává tiskárně SC-P800 luxusní vzhled. SC-P800 je  tiskárna formátu A2 
s nejmenšími rozměry na trhu, takže se vejde do omezených prostorů doma či ve studiu.

Pokročilé možnosti připojení zvyšují flexibilitu tiskárny SC-P800. Jedná se o první 17palcovou tiskárnu A2 s rozhra-
ním WiFi pro snadný bezdrátový tisk. SC-P800 podporuje řešení Epson Connect umožňující snadný mobilní tisk z řady 
zařízení, jako jsou tablety, počítače nebo chytré telefony. Díky technologii WiFi Direct je také možné tisknout fotografie 
z vybraných zařízení bez nutnosti připojení k bezdrátové síti. 

Nový model tiskárny bude k  vidění na veletrhu REKLAMA POLYGRAF, konaném v  Praze ve dnech od 12. do 14. 
května 2015 v rámci expozice společnosti Epson (stánek 10, Hala 4A). Tiskárnu SC-P800 bude na trhu k dispozici od 
1. června 2015.
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Dvacet let Rohde & Schwarz  
v České republice

Při příležitosti 20. výročí založení české dceřiné 
společnosti ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. 
(RSCZ), která se řadí mezi 57 dceřiných společ-
ností R&S  po celém světě, přinášíme rozhovor 
s jejím jednatelem, Ing. Pavlem Šalandou.

  Co bylo hlavním stimulem vzniku dceřiné společnosti 
R&S ČR před dvaceti lety?

Naše obchodní cíle a  pozice na trhu v  České 
republice. Bylo potřebné prezentovat produkty 
a služby R&S pod vlastní značkou, nikoliv pod 
značkou distribuční společnosti, která v minu-
losti naši firmu na československém a později 
na samostatném českém a  slovenském trhu 
zastupovala. Bylo potřeba více přiblížit celé 
portfolio produktů a  služeb českým zákazní-
kům a  současně bylo potřebné zjistit potřeby 
a  očekávání našich klientů od naší firmy. 
Založení pobočky jako 100% dceřiné společ-
nosti bylo jediným logickým vyústěním těchto 

potřeb, abychom mohli začít uskutečňovat naši 
obchodní politiku pro dosažení obchodních 
cílů. Druhým důvodem bylo sebevědomé cho-
vání našich klientů, ať ze soukromé nebo státní 
sféry. Obchodovat v  ČR znamenalo a  stále 
znamená  – logicky  – obchodovat převážně 
v českých korunách s tím, že všechny poplatky, 
např. cla a daně jsou v ceně zahrnuty a klient 
těmito věcmi není zatěžován. Téměř nikdo 
z  našich zákazníků se nechtěl zabývat kurzo-
vými riziky, výpočtem cla a  různých dalších 
poplatků, případně vyřizováním složité admi-
nistrativy a  licencí v  případech zboží dvojího 
užití apod. Velmi dobře si vzpomínám, kolik 
hodin museli strávit celní deklaranti na celni-
cích, aby dostali zboží do oběhu v ČR, nehledě 
na to, že většina celních poplatků se platila 
v hotovosti, což v dnešní době už zní jako pří-
běh z doby kamenné.

  Kolik má společnost dnes zaměstnanců a jaké jsou její 
hlavní aktivity?

Celkem zaměstnáváme v  Praze 18 kmenových 
zaměstnanců. Z  toho se celá polovina zabývá 
především marketingovými a obchodními akti-
vitami, jedna třetina pracuje ve službách a pouze 
tři z  našich zaměstnanců se starají o  admini-
strativu a  IT. Dále pro oblast služeb  – záruční 
a  pozáruční servis, případně integrace sys-
témů – zaměstnáváme na částečný úvazek něko-
lik vysokoškolských studentů. Nad tento rámec 
vlastních zaměstnanců máme ještě regionálního 
zástupce pro Moravu a  Slezsko a  několik pro-
duktových distributorů, ale to jsou samostatná 
DIČ. K  tomu je třeba ještě připočítat několik 
stálých významných partnerů či subdodavatelů 
pro dodávky hardwaru, softwaru a/nebo služeb. 
A na co bych určitě nechtěl zapomenout, to je 
v  poslední době rostoucí spolupráce v  oblasti 

Společnost Rohde & Schwarz byla založena 17. listopadu 1933, dnes má v Německu 5 500 zaměstnanců, 
z toho 2 000 v centrále firmy v Mnichově, dále vznikla regionální ředitelství v USA a Singapuru, celkem 
má firma 9 800 zaměstnanců ve více než 70 zemích. Centrum výzkumu a vývoje je v Mnichově. Výrobní 
závody v Memmingenu, Teisnachu a českém Vimperku. 
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. byl založen v roce 2001 jako první výrobní závod koncernu 
R&S mimo území Německa a získal titul zaměstnavatel regionu 2014.
K hlavním oblastem aktivit společnosti patří testovací a měřicí technika, rozhlasové a televizní vysílání, 
zabezpečená komunikace, monitorování rádiových sítí a signálů, zabezpečení IT.

Obr. 1 
Ing. Pavel Šalanda,  jednatel  

ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.
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vědy a  výzkumu, která zahrnuje široké spektrum činností od 
teoretických studií až po vývoj zákaznicky orientovaných pro-
duktů, které nejsou v  naší standardní nabídce. Aktivity všech 
těchto lidí mají jediný cíl. Spokojeného zákazníka  – uživatele 
našich produktů a služeb.

  V roce 2001 zahájil svoji činnost závod ve Vimperku. Jak se odrazilo otevření 
prvního výrobního závodu R&S mimo území Německa na postavení R&S ČR? 
Jaký je v organizační struktuře R&S vzájemný vztah R&S ČR a R&S Vimperk?

ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. a ROHDE & SCHWARZ 
závod Vimperk, s.r.o. jsou dvě sestry mající jednu společnou 
matku sídlící v  Mnichově. My v  Praze se staráme o  obchod, 
služby a  komplexní zákaznickou podporu včetně integrace 
systémů. Naši kolegové ve Vimperku o výrobu. Je nutné zdů-
raznit, že přibližně 650 zaměstnanců ve Vimperku vyrábí 
produkty pro celý svět, nikoliv jenom pro český trh. I  když 
v  tomto ohledu musím zdůraznit, že díky pokročilé a  dále 
pokračující a  narůstající „customizaci“ produktů, je pro nás 
závod ve Vimperku vekou výhodou, protože v poslední době 
můžeme nabízet i  zcela originální zákaznicky orientovaná 
řešení, která by se bez výrobní podpory z  Vimperka jenom 
těžko realizovala. Jako příklad bych uvedl právě v  současné 
době realizovaný projekt komplexní obnovy radiového komu-
nikačního systému pro státní podnik Řízení letového provozu 
ČR (ŘLP ČR). 

  Které jsou hlavní odbytové oblasti, kdo jsou hlavní zákazníci?
Těch odbytových oblastí je právě tolik, kolik je produktových 
oblastí v naší nabídce. Tedy testování a měření, rozhlasové a tele-
vizní vysílání, zabezpečená rádiová komunikace, monitorování 
rádiových sítí a signálů a v neposlední řadě – naopak v poslední 
době stále rostoucí – kryptografické zabezpečení informačních 
technologií. A kdo jsou hlavní zákazníci? V tomto ohledu bych 
chtěl zdůraznit, že každý zákazník je pro nás důležitý a o kaž-
dého z  našich zákazníků se snažíme postarat s  nejlepší mož-
nou péčí. Ti takzvaní hlavní se liší od všech ostatních přede-
vším velikostí obratu. Nechci teď žádného jmenovat, abych na 
někoho nezapomněl.

  Významným milníkem byl bezpochyby přechod na digitální TV a rozhlasové 
vysílání, který probíhal v uplynulých letech. Jak se vysílače pro digitální vysí-
lání podílejí na odbytu R&S ČR a jaký vývoj lze v této oblasti očekávat?

Pokud mluvíme o přechodu na digitální platformu TV a  roz-
hlasu, tak si myslím, že probíhal a stále ještě probíhá, protože 
digitalizováno je pouze zemské TV vysílání přechodem na stan-
dard DVB-T a vypnutím analogového TV vysílání. U rozhlasu 
je přechod na DAB stále ve fázi příprav. Pro naši firmu je však 
důležité, že v otevřeném výběrovém řízení jsme byli vybráni jako 
dodavatel všech vysílačů pro tři celoplošné multiplexy DVB-T, 
a  to od nejmenších až po největší výkony. Současně se nám 
podařilo uzavřít s provozovatelem těchto multiplexů i smlouvu 
o servisní podpoře, která zajišťuje vysokou kvalitu nepřetržitého 
TV vysílání všech hlavních celoplošných programů v ČR. Mrzí 
nás, že jsme neuspěli v případě dalších sítí DVB-T, ale v těchto 
případech se investor rozhodl pro jiného dodavatele. Zda se to 
projevilo či projevuje na kvalitě TV vysílání, to nechť posoudí 
divák.

  Které společnosti dnes patří k hlavním zákazníkům mezi telekomunikačními 
operátory.

Mezi naše klienty patří všichni současní operátoři poskytu-
jící služby v ČR. Zvláštní důraz kladený v poslední době na 

kvalitu datových služeb, která je vyžadována individuálními 
i  korporátními klienty a  kontrolována národním reguláto-
rem, nám dává prostor pro dodávky speciálních systémů, 
které jsou schopny kvalitu těchto služeb objektivně prokázat.

  Jakých významných úspěchů dosáhla společnost Rohde & Schwarz za dvě 
desetiletí existence v České republice?

Bude to znít neskromně, ale celé řady. Začal bych dodávkou 
radiostanic Serie 200 pro ŘLP ČR v  letech 1994 až 1996, 
dále spolupráce se společností Dicom s.r.o. na dodávkách 
krátkovlnných radiostanic R150A / R150S pro AČR v prů-
běhu druhé poloviny 90. let minulého století, v  roce 1998 
dodávka systému Spectra_plus na podporu správy kmi-
točtového spektra pro Český telekomunikační úřad, další 
dodávky radiostanic Serie 200 včetně systémové integrace 
pro ŘLP ČR v roce 2001 pro tři mezinárodní letiště – Brno, 
Ostrava, Karlovy Vary, od následujícího roku komplexní 
obnova analogových TV vysílačů pro společnost České 
radiokomunikace, dále pak v letech 2004 až 2009 nejrozsáh-
lejší a  nejkomplexnější projekt ve 20leté historii ROHDE 
& SCHWARZ  – Praha, s.r.o., a  to Automatizovaný systém 
monitorování kmitočtového spektra pro Český telekomu-
nikační úřad, včetně následné smlouvy na desetiletou pro-
vozní údržbu tohoto unikátního systému, v  letech 2007 až 
2011 dodávky již zmíněných vysílačů pro tři celoplošné sítě 
DVB-T. Na závěr bych uvedl dva projekty z loňského roku. 
Oba se týkají rádiové komunikační technologie pro již zmí-
něné Řízení letového provozu a  oba jsou svým způsobem 
unikátní až průkopnické. Ten první nese název Komplexní 
obnova a  rozšíření rádiových komunikací včetně obnovy 
hlasových ústředen na regionálních letištích s  migrací na 
technologii VoIP a  zákazníkem je již několikrát zmiňo-
vaný státní podnik ŘLP ČR. Ten druhý projekt je dodáván 
skrze VTÚ s.p. pro Vzdušné síly AČR a jedná se o dodávky 
a  instalace radiokomunikačních prostředků pro komuni-
kaci v leteckých VKV/UKV rádiových sítích. A v čem spo-
čívá ona zmíněná unikátnost? V případě civilního ŘLP ČR 
se jedná o světově první komplexní dodávku systému hla-
sové komunikace od mikrofonu po anténu pro spojení země 
vzduch, která je kompletně založena na technologii VoIP 
od jediného výrobce. V  případě Vzdušných sil AČR spo-
čívá unikátnost v modernizaci existujících radiostanic tak-
též na technologii VoIP a doplnění potřebných radiostanic, 
tak aby byla zabezpečena komunikace ve všech potřebných 
leteckých pásmech. 

  Jak je společnost ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. hodnocena a jakou má 
pozici mezi téměř šesti desítkami dceřiných společností R&S po celém světě?

Myslím, že si stojíme celkem dobře. Velmi pozitivně je hodnocen 
průběžně vysoký podíl na trhu testovací a měřicí techniky, kdy 
se nám v některých měsících loňského i  letošního roku poda-
řilo proniknout do celosvětového hodnocení Top 10. V mezi-
národním srovnání obstojí i  naše výsledky dosažené v  oblasti 
broadcastových vysílacích technologií. Z loňského roku musím 
zmínit Business Development Award 2014 za oba projekty týka-
jící se letecké komunikace a v neposlední řadě i Czech Stability 
Award 2014 s nejvyšším možným hodnocením AAA Excellent, 
což nás řadí k  nejstabilnějším a  nejlépe hodnoceným firmám 
v České republice.

Děkujeme za rozhovor  
a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.
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Stav a trendy v oblasti přístupových 
sítí nové generace (1. část)

 Popis relevantních technologií 
Službu vysokorychlostního přístupu k Internetu 
lze realizovat prostřednictvím různých přístu-
pových technologií na různých typech kabelo-
vých nebo rádiových technologií (infrastruktur) 
nebo jejich kombinací, přičemž některé z poten-
ciálních infrastruktur nemusí z  podstaty věci 
vyhovovat požadovaným parametrům služby 
(zejména zmíněné přenosové rychlosti).

V Národním plánu není žádný z typů přístu-
pových infrastruktur upřednostňován, nicméně 
bude vždy nutno naplnit klíčový parametr budo-
vání přístupových sítí nové generace, které budou 
schopné přenášet vysokorychlostní služby, při-
čemž přenosová rychlost ve směru k účastníkům 
(download) by měla reálně dosahovat alespoň 
30 Mb/s  (modernizované sítě), resp. alespoň 
100 Mb/s  (nově budované sítě). Pro splnění 
takovéto podmínky mohou být některé typy 
infrastruktury nevyhovující, zpravidla vzhle-
dem k fyzikálním omezením přenosového média 
a v současnosti dostupným technologiím.

Jednotlivé typy infrastruktury pro poskyto-
vání služeb vysokorychlostního přístupu se stále 
vyvíjejí a  postupem času dochází k  přechodu 
z klasických sítí využívajících zejména metalic-
kých vedení na sítě nové generace. Výběr tech-
nologie (vč. topologie sítě) je plně v kompetenci 
operátorů (resp. provozovatelů sítí) a  závisí 
zejména na konkrétních obchodních plánech 
a podmínkách v dané lokalitě.

Rozbor jednotlivých technologií, které jsou 
vzhledem ke stanoveným cílům relevantní, je 
v příloze 1 dokumentu [1]. V následující části je 
stručný popis některých z nich.

 Digitální účastnická přípojka
Technologie xDSL zahrnují skupinu technolo-
gií, které umožňují zřízení vysokorychlostního 

přístupu po účastnických vedeních v existujících 
kabelech telefonní přístupové sítě. Systémy xDSL 
využívají mnohem širší kmitočtové pásmo než 
analogová telefonní přípojka (v  případě systému 
VDSL2 až do 30 MHz) a umožňují mnohem efek-
tivnější využití účastnického vedení. Přenosová 
kapacita k  jednotlivým účastníkům je vyhrazená 
a může dosahovat řádově až desítek Mb/s.

Technologie ADSL2 pro verzi s  rozbočova-
čem na straně účastníka jsou standardizovány 
v doporučení ITU-T G.992.3. Tyto systémy lze 
provozovat současně s analogovou telefonní pří-
pojkou, základní přípojkou ISDN nebo v  plně 
digitálním režimu. Přenosová rychlost směrem 
k  účastníkovi může být nastavena v  rozsahu 
32 až 8 000 kb/s  a  ve směru od účastníka 32 
až 800 kb/s. V  případě krátkého účastnického 
vedení (do 1 km) může být přenosová rychlost 
nastavena až na 12 Mb/s  směrem k  účastní-
kovi a  1,5 Mb/s  směrem od účastníka. Dosah 
systému ADSL2 na kabelu s  průměrem jader 
0,4 mm je při rychlosti 8/0,8 Mb/s asi 2 km.

Technologie ADSL2+ je standardizována 
v  rámci doporučení ITU-T G.992.5. Systémy 
ADSL2+ lze provozovat současně s  analogovou 
telefonní přípojkou, základní přípojkou ISDN 
nebo v plně digitálním režimu. Přenosová rychlost 
směrem k účastníkovi může být nastavena v roz-
sahu 64 až 16 000 kb/s  a  ve směru od účastníka 
32 až 800 kb/s. V případě krátkého účastnického 
vedení (do 1 km) může být přenosová rychlost 
nastavena až na 24 Mb/s  směrem k  účastníkovi 
a 1,5 Mb/s směrem od účastníka. Dosah systému 
ADSL2+ na kabelu s průměrem jader 0,4 mm je 
při rychlosti 16/0,8 Mb/s asi 1 km.

Technologie VDSL je standardizována 
v  rámci doporučení ITU-T G.993.1. Systémy 
VDSL lze provozovat současně s  analogovou 
telefonní přípojkou, základní přípojkou ISDN 
nebo v plně digitálním režimu. Přenosové rych-

Rostoucí požadavky na vysokorychlostní přístup k  Internetu jsou stimulovány nejen s  rozvojem služeb 
v oblastech ICT a neustále se rozšiřující nabídkou různých služeb, ale také nevyhnutelným přechodem 
k informační společnosti. V rámci tohoto přechodu jsou některé služby nahrazovány novými službami, za-
loženými výhradně na elektronické komunikaci nebo elektronickém přístupu k informacím, což vyžaduje 
odpovídající přístup k Internetu. Článek je výtahem z Národního plánu rozvoje sítí nové generace zpraco-
vaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a popisuje stav a trendy v oblasti přístupových sítí.
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losti mohou být nastaveny v různých profilech jako symetrické 
i  asymetrické. Přenosová rychlost při asymetrickém režimu 
může být nastavena až na 23,468/4,096 Mb/s.

Přenosová rychlost při symetrickém režimu může být nasta-
vena až na 28,288 Mb/s. Pokud délka účastnického vedení 
nepřevyšuje 300 m, může být přenosová rychlost směrem 
k účastníkovi až 50 Mb/s a  směrem od účastníka až 30 Mb/s. 
Dosah systému VDSL na kabelu s průměrem jader 0,4 mm je 
při rychlosti 20/5 Mb/s asi 800 m.

Technologie VDSL2 je standardizována v rámci doporučení 
ITU-T G.993.2. Systémy VDSL2 lze provozovat současně s ana-
logovou telefonní přípojkou, základní přípojkou ISDN nebo 
v plně digitálním režimu. Přenosové rychlosti mohou být nasta-
veny v různých profilech jako symetrické i asymetrické. Systémy 
VDSL2 umožňují agregovanou přenosovou rychlost (tj. součet 
rychlosti v  obou směrech přenosu) až 200 Mb/s  po jednom 
účastnickém vedení. Tato hodnota je ovšem spíše teoretická, 
protože se předpokládá ideální stav bez rušení. V praxi dosah 
systému VDSL2 na kabelu s průměrem jader 0,4 mm nepřevy-
šuje při agregované rychlosti 50 Mb/s asi 375 m a při agrego-
vané rychlosti 40 Mb/s asi 670 m.

Gigabitová DSL (GDSL) představuje pravděpodobně poslední 
vývojový krok technologií DSL a je standardizován v doporučení 
ITU-T. G.993.5. Jde o  sdružení několika účastnických vedení 
(bonding), po kterých jsou realizovány přípojky VDSL2 do jed-
noho skupinového systému. U systémů VDSL2, kde se využívá 
vektorování, o sobě na rozdíl od prostého sdružení samostatných 
přípojek DSL jednotlivé systémy vzájemně „vědí“, takže na při-
jímací straně lze v podstatě úplně eliminovat rušení přeslechem 
generované jednotlivými vysílači skupinového transceiveru 
VDSL2. To bude umožňovat velmi vysoké přenosové rychlosti, 
v praxi limitované pouze obvody analogového přijímače a meto-
dou konverze analogdigital, nikoli rušením přeslechem. Při sdí-
lení 2 až 4 účastnických vedení umožňuje architektura GDSL pře-
nosové rychlosti 0,5 až 1 Gb/s na uživatele. Při sdílení celého 200 
párového kabelu lze poměrně snadno realizovat celkovou kapa-
citu 100 Gb/s při dosahu do 1 km.

 Přípojka kabelové televize
Současná generace kabelových systémů využívá kombinaci optic-
kého vlákna a koaxiálního kabelu (Hybrid Fiber Coax, HFC), což 
umožňuje významné zvýšení výkonnosti a spolehlivosti sítě kabe-
lové televize. Systémy HFC zprostředkují nejen přenos signálů ana-
logové i digitální televize, ale i obousměrnou datovou a hlasovou 
komunikaci. Přenosová kapacita k jednotlivým účastníkům je sdí-
lená a může dosahovat řádově až desítek Mb/s (v případě DOCSIS 
3.0). Soubor standardů pro obousměrnou datovou komunikaci 
prostřednictvím technologie HFC/kabelové modemy se nazývá 
DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification) a je zpra-
cováván organizací CableLabs. Během vývoje technologie HFC/
kabelové modemy se na trhu objevily verze DOCSIS 1.0, DOCSIS 
1.1, DOCSIS 2.0, DOCSIS 3.0 a DOCSIS 3.1.

Standard DOCSIS 1.0/1.1 byl vydán v  rámci ITU-T jako 
doporučení J.112 a v ETSI jako specifikace ES 201 488. Datové 
kanály směrem k účastníkům využívají televizní kanály o šířce 
8 MHz. Přenosová rychlost jednoho datového kanálu je v závis-
losti na použité modulaci 39,912 Mb/s  nebo 55,616 Mb/s. 
Datové kanály směrem od účastníků mohou mít šířku 200, 400, 
800, 1 600 nebo 3 200 kHz. Přenosová rychlost jednoho dato-
vého kanálu je v závislosti na použité modulaci a šířce kanálu 
v  rozsahu 0,32 až 10,24 Mb/s. Dosah systému HFC/kabelové 
modemy je maximálně 160 km, ale typicky se pohybuje v roz-

sahu 15 až 25 km. Úsek realizovaný koaxiálním kabelem obvykle 
nepřevyšuje 300 až 400 m.

Standard DOCSIS 2.0 byl vydán v rámci ITU-T jako dopo-
ručení J.122 a  v  ETSI jako specifikace ES 202 488. Přenosová 
rychlost datového kanálu směrem k  účastníkům i  dosah jsou 
stejné jako v případě DOCSIS 1.0/1.1. Datové kanály směrem 
od účastníků mohou mít šířku 200, 400, 800, 1 600, 3 200 nebo 
6 400 kHz. Přenosová rychlost jednoho datového kanálu je 
v závislosti na použité modulaci a šířce kanálu v rozsahu 0,32 
až 35,85 Mb/s.

Standard DOCSIS 3.0 byl vydán v rámci ITU-T jako dopo-
ručení J.222 a v rámci ETSI jako norma EN 302 878. Tento stan-
dard, který definuje otevřenou digitální IP platformu pro kabe-
lové systémy a  nabízí řadu nových možností, které významně 
zvyšují efektivnost celého systému (např. zdokonalení řízení 
provozu, využívání IPv6, podpora mobilních zařízení přes IPv6 
nebo sloučení několika datových kanálů). Sloučení několika 
datových kanálů umožňuje významné zvýšení přenosové rych-
losti. Přenosová rychlost sloučeného kanálu směrem k  účast-
níkům může být až 200/400/800/1 600 Mb/s (4, 8, 16 nebo 24 
sloučených kanálů) a ve směru od účastníků až 108/216 Mb/s (4 
nebo 8 sloučených kanálů).

Zatím nejnovějším standardem je DOCSIS 3.1 (2013), který 
umožňuje sloučení kanálů v celkové šíři až 200 MHz, přičemž se 
využívá kmitočtové pásmo až do 1,2 GHz. Přenosové rychlosti 
mohou být až 10 Gb/s ve směru k účastníkům a 1 Gb/s ve směru 
od účastníků.

 Optická přípojka
Optické vlákno zavedené v  přístupové síti až k  účastníkům 
(FTTH) představuje poslední krok při modernizaci pevných 
přístupových sítí. Podle architektury můžeme rozlišovat dva 
základní typy FTTH. V prvním případě je jedno vlákno nebo 
pár optických vláken vyhrazen pro každého účastníka v přístu-
pové síti. Toto uspořádání sítě se nazývá bod-bod. Ve druhém 
případě je jedno vlákno nebo pár optických vláken sdíleno přes 
vzdálený uzel několika účastníky. Toto uspořádání se nazývá 
pasivní optická síť (Passive Optical Network, PON). V současné 
době se využívá většinou řešení PON, které umožňuje efek-
tivnější využití infrastruktury optické přístupové sítě. Z  toho 
důvodu jsou dále popisovány pouze technologie PON.

BPON je standardizována v rámci doporučení ITU-T G.983 
a  využívá přenos založený na ATM. Přenos je buď obou-
směrný symetrický anebo obousměrný asymetrický a  lze jej 
realizovat po jednom nebo dvou optických jednovidových 
vláknech. Přenosová rychlost směrem k  účastníkům může 
být 155,52 Mb/s, 622,08 Mb/s  nebo 1244,16 Mb/s. Přenosová 
rychlost směrem od účastníků může být 155,52 Mb/s  nebo 
622,08 Mb/s. Minimální podporovaný poměr odbočení je 1:16 
nebo 1:32. Dosah systému BPON při poměru odbočení 1:32 
může být až 10 km a při poměru odbočení 1:16 až 20 km.

GPON je standardizována v rámci doporučení ITU-T G.984 
a  může využívat přenos založený na ATM, Ethernetu nebo 
TDM. Přenos je buď obousměrný symetrický anebo obou-
směrný asymetrický a  lze jej realizovat po jednom nebo dvou 
optických jednovidových vláknech. Přenosová rychlost smě-
rem k účastníkům může být 1244,16 Mb/s nebo 2488,32 Mb/s. 
Přenosová rychlost směrem od účastníků může být 155,52 Mb/s, 
622,08 Mb/s, 1244,16 Mb/s  nebo 2488,32 Mb/s. Minimální 
podporovaný poměr odbočení je 1:64 nebo 1:128. Dosah sys-
tému GPON při poměru odbočení 1:128 může být až 5 km a při 
poměru odbočení 1:64 až 10 km
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EPON je standardizována v rámci specifikace IEEE 802.3ah 
a využívá přenos založený na Ethernetu. Přenos je obousměrný 
symetrický a lze jej realizovat po jednom nebo dvou optických 
jednovidových vláknech. Přenosová rychlost v  obou směrech 
je 1,25 Gb/s. Minimální podporovaný poměr odbočení je 1:16. 
Dosah systému EPON při poměru odbočení 1:16 může být až 
20 km

10GEPON je standardizována v  rámci specifikace IEEE 
802.3av a rovněž využívá přenos založený na Ethernetu. Přenos 
je buď obousměrný symetrický anebo obousměrný asymet-
rický a  lze jej realizovat po jednom nebo dvou optických jed-
novidových vláknech. Přenosová rychlost směrem k  účastní-
kům je 10 Gb/s a ve směru od účastníků 1 Gb/s nebo 10 Gb/s. 
Minimální podporovaný poměr odbočení je 1:16 nebo 1:32. 
Dosah systému 10GEPON při poměru odbočení 1:16 může být 
až 20 km a při poměru odbočení 1:32 až 10 km.

10G-PON je standardizována v  rámci doporučení ITU-T 
G.987 a  může využívat přenos založený na ATM, Ethernetu 
nebo TDM. Přenos je buď obousměrný symetrický anebo obou-
směrný asymetrický a  lze jej realizovat po jednom nebo dvou 
optických jednovidových vláknech. Přenosová rychlost směrem 
k účastníkům je 10 Gb/s a ve směru od účastníků 2,5 Gb/s nebo 
10 Gb/s. Minimální podporovaný poměr odbočení je 1:32 nebo 
1:64. Maximální podporovaný dosah systému 10G-PON je až 
20 km.

 Rádiové místní sítě
Technologie pro rádiové místní sítě (Wireless Local Area 
Network, WLAN), které byly původně vyvinuty pro místní 
počítačové sítě, se ukázaly i  jako vhodný prostředek pro reali-
zaci přístupu k Internetu. Systémy WLAN jsou standardizovány 
v rámci souboru specifikací IEEE 802.11. K zajištění kompati-
bility a vzájemné spolupráce zařízení od různých výrobců jsou 
systémy WLAN certifikovány podle vybraných profilů a  poté 
dostanou značku WiFi. Během vývoje technologie WLAN 
se na trhu objevily verze 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 
a v poslední době 802.11ac.

Systémy WLAN podle specifikace IEEE 802.11a lze provo-
zovat v  nelicencovaném pásmu 5 GHz. Toto pásmo zahrnuje 
několik dílčích pásem vyčleněných pro telekomunikační pro-
voz. Kmitočtové pásmo 5,15 až 5,35 GHz je využíváno celosvě-
tově a je určeno pro vnitřní využití. V Evropě bylo navíc vyčle-
něno kmitočtové pásmo 5,47 až 5,725 GHz, které je určeno 
pro vnitřní i vnější využití. Přenosová rychlost rádiového spoje 
závisí na typu vícestavové modulace (metoda přenosu OFDM) 
a může být v rozsahu 6 až 54 Mb/s. Dosah systémů WLAN pro-
vozovaných v  pásmu 5 GHz pro vnitřní použití se pohybuje 
v rozsahu 30 až 100 m. Pro vnější použití závisí dosah na zisku 
antény, na zvolené přenosové rychlosti a na přímé viditelnosti. 
Při využití antény se ziskem 24 dBi při rychlosti 6 Mb/s může 
být dosah až 4 km a při rychlosti 54 Mb/s až 500 m.

Systémy WLAN podle specifikace IEEE 802.11b lze provo-
zovat v  nelicencovaném pásmu 2,4 GHz, které není primárně 
určeno pro telekomunikační provoz (pásmo ISM). Přenosová 
rychlost rádiového spoje závisí na metodě přenosu (DSSS, 
FHSS) a typu vícestavové modulace a může být 1, 2, 5,5 nebo 
11 Mb/s. Dosah systémů WLAN provozovaných v  pásmu 
2,4 GHz pro vnitřní použití se pohybuje v rozsahu 30 až 100 m. 
Pro vnější použití závisí dosah na zisku antény a zvolené přeno-
sové rychlosti, metodě přenosu a přímé viditelnosti. Při využití 
antény se ziskem 24 dBi při rychlosti 11 Mb/s může být dosah 
až 4 km.

Systémy WLAN podle specifikace IEEE 802.11g lze provo-
zovat v  nelicencovaném pásmu 2,4 GHz, které není primárně 
určeno pro telekomunikační provoz (pásmo ISM). Přenosová 
rychlost rádiového spoje závisí na metodě přenosu (OFDM) 
a typu vícestavové modulace a může být v rozsahu 6 až 54 Mb/s. 
Dosah systémů WLAN provozovaných v  pásmu 2,4 GHz pro 
vnitřní použití se pohybuje v rozsahu 30 až 150 m. Pro vnější 
použití závisí dosah na zisku antény a zvolené přenosové rych-
losti, metodě přenosu a přímé viditelnosti. Při využití antény se 
ziskem 24 dBi při rychlosti 54 Mb/s může být dosah až 1 km.

Systémy WLAN podle specifikace IEEE 802.11n lze provo-
zovat v nelicencovaných pásmech 2,4 i 5 GHz. Přenosová rych-
lost rádiového spoje závisí na metodě přenosu (OFDM), typu 
vícestavové modulace, šířce pásma (20 nebo 40 MHz) a počtu 
vysílaných toků (metoda MIMO) a  může být v  rozsahu 6 až 
600 Mb/s. Dosah pro maximální rychlost je okolo 70 m.

Systémy WLAN podle specifikace IEEE 802.11ac lze pro-
vozovat v  nelicencovaném pásmu 5 GHz. Přenosová rychlost 
rádiového spoje závisí na metodě přenosu (OFDM), typu více-
stavové modulace, šířce pásma (20/40/80/160 MHz) a  počtu 
vysílaných toků (metoda MIMO) až 6,933 Gb/s. Dosah pro 
maximální rychlost je okolo 35 m.

 Pevná vysokorychlostní rádiová přípojka
BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) je obecné označení 
pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádi-
ové přípojky prostřednictvím obousměrného rádiového spoje. 
V současné době existuje řada systémů BFWA (LMDS, MMDS, 
WiBro apod.), ale pro širší využití se jako nejvýznamnější uka-
zují aplikace systémů pro metropolitní rádiové sítě (Wireless 
Metropolitan Area Network, WMAN) standardizované podle 
souboru specifikací IEEE 802.16. K  zajištění kompatibility 
a  vzájemné spolupráce zařízení od různých výrobců jsou sys-
témy WMAN certifikovány podle vybraných profilů a  poté 
dostanou značku WiMax. Systémy WMAN podle IEEE 802.16 
lze podle využívaného kmitočtového pásma rozdělit do tří sku-
pin: systémy WMAN v licencovaném kmitočtovém pásmu 10 až 
66 GHz, systémy WMAN v licencovaném kmitočtovém pásmu 
pod 11 GHz a systémy WMAN v nelicencovaném kmitočtovém 
pásmu pod 11 GHz.

Systémy WMAN provozované v licencovaných kmitočtových 
pásmech v rozsahu 10 až 66 GHz, kde je vícecestné šíření zane-
dbatelné, vyžadují vždy přímou viditelnost mezi základnovou 
a účastnickou stanicí. V Evropě se využívají kmitočtová pásma 
26 GHz a  28 GHz s  šířkou pásma rádiového kanálu 28 MHz. 
Přenosová rychlost rádiového spoje o šíři 28 MHz závisí na typu 
vícestavové modulace a může být v rozsahu 44,8 až 134,4 Mb/s. 
Dosah systémů WMAN provozovaných v pásmu 26 GHz je asi 
5 km a v pásmu 28 GHz asi 3,5 km.

Systémy WMAN provozované v  licencovaných pásmech 
pod 11 GHz umožňují, s  ohledem na vhodné podmínky pro 
vícecestné šíření a využití modulační techniky s více nosnými 
signály, provoz bez přímé viditelnosti základnové stanice. 
Přenosová rychlost rádiového spoje závisí na šířce rádiového 
kanálu a typu vícestavové modulace, kódovacím poměru, popř. 
dalších parametrech. Dostupné přenosové rychlosti jsou v roz-
sahu 0,6 až 104,73 Mb/s. V Evropě se využívá kmitočtové pásmo 
3,5 GHz s šířkou pásma rádiového kanálu 1,75 MHz, 3,5 MHz, 
7 MHz, 14 MHz nebo 28 MHz. Typický dosah systémů WMAN 
provozovaných v  pásmu 3,5 GHz se pohybuje v  rozsahu 3 až 
10 km při architektuře P-MP a 2 až 4 km při mřížové architek-
tuře. Při nižší přenosové rychlosti však může být dosah i více 
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než 30 km. Systémy provozované bez přímé viditelnosti umož-
ňují dosah 2 až 4 km při architektuře P-MP a 1 až 2 km při mří-
žové architektuře.

Systémy WMAN provozované v  nelicencovaných pásmech 
pod 11 GHz využívají kmitočtová pásma mezi 5 a 6 GHz a pásmo 
10,5 GHz. V  Evropě jsou provozovány v  kmitočtovém pásmu 
5,725 až 5,875 GHz s  šířkou pásma rádiového kanálu 10 MHz 
nebo 20 MHz. Přenosová rychlost rádiového spoje závisí na 
šířce rádiového kanálu a typu vícestavové modulace, kódovacím 
poměru, popř. dalších parametrech. Dostupné přenosové rych-
losti jsou v rozsahu 3,46 až 74,81 Mb/s. Typický dosah systémů 
WMAN provozovaných v pásmu 5,8 GHz je 10 km při architek-
tuře P-MP a 4 km při mřížové architektuře. Systémy provozované 
bez přímé viditelnosti umožňují dosah 2 až 4 km při architektuře 
P-MP a 1 až 2 km při mřížové architektuře.

 Mobilní sítě
V oblasti veřejných rádiových buňkových sítí byl za posledních 
30 let existence učiněn velký technický pokrok, který těsně sou-
visel s růstem počtu uživatelů poskytovaných telefonních služeb. 
Rostoucí uživatelský zájem o přenosy dat a přístup k Internetu 
v polovině devadesátých let minulého století se projevil v dal-
ším technickém rozvoji a funkčním zdokonalování sítí 2G, 3G 
a  následně zavádění sítí a  služeb 4G. Jako relevantní budeme 
uvažovat technologie HSPA/HSPA+ a  LTE podle specifikací 
3GPP Vydání 7 a vyšší a mobilní verzi systému WiMAX podle 
IEEE 802.16m (známý taky jako Mobile WiMAX Release 2).

Systémy HSPA/HSPA+ rozšiřují možnosti komunikace sítí 
UMTS (jsou provozovány v pásmech 1 800 a 2 100 MHz) o sdí-
lené transportní kanály HSDPA (High-Speed Downlink Packet 
Access) a  HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access). Při 
využití celého rádiového kanálu o  šíři 5 MHz jsou maximální 
přenosové rychlosti závislé na úrovni vícestavové modulace 
QAM, stupni prostorového multiplexování (MIMO) a  sdru-
žení rádiových kanálů (Dual-Carrier/Cell). V rámci Vydání 7/8 
jsou dostupné přenosové rychlosti 42,2 Mb/s ve směru k účast-

níkům a  11,5 Mb/s  ve směru od účastníků, v  rámci Vydání 9 
až 84,4 Mb/s ve směru k účastníkům a 22,9 Mb/s ve směru od 
účastníků a v rámci Vydání 11 až 337,5 Mb/s ve směru k účast-
níkům a 34,5 Mb/s ve směru od účastníků.

Technologie LTE (Long Term Evolution) podle Vydání 8/9 
představuje další vývojovou generaci mobilních sítí, které jsou 
již zcela založeny na přepojování paketů a využívají významného 
navýšení spektrální účinnosti. V Evropě jsou sítě LTE provozo-
vány zejména v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz as 2 600 MHz, 
nicméně vzhledem k očekávanému budoucímu masovému roz-
šíření byla vyčleněna ještě další kmitočtová pásma, např. 450–
470 MHz, 2,3–2,4 GHz, 3,4–4,2 GHz, 4,4–4,99 GHz. Dostupné 
přenosové rychlosti v  rádiovém kanálu o  šířce 20 MHz jsou 
300 Mb/s ve směru k uživatelům a až 75 Mb/s ve směru od uži-
vatelů. V praxi se ovšem zatím nejčastěji využívají koncová zaří-
zení kategorie 4, které umožňují maximálně 100/50 Mb/s. 

Na LTE přímo navazují systémy LTE-Advanced, definované 
v rámci Vydání 10 a 11, které přináší řadu vylepšení. Z hlediska 
přenosových rychlostí je asi nejdůležitější možnost sdružování 
rádiových kanálů (Carrier Aggregation), podpora až osmi vrstev 
prostorového multiplexování a  heterogenní pokrytí. Ve sdruže-
ném kanálu s šířkou až 100 MHz pak bude možné poskytovat až 
1 Gb/s ve směru k účastníkům až 500 Mb/s ve směru od účastníků.

Systémy WiMAX2 definované v  rámci ve standardu IEEE 
802.16m jsou stejně jako systémy LTE založeny na OFDM 
a využívají sdružování rádiových kanálů a prostorové multiple-
xování. Provozovány mohou být v pásmech 450–470 MHz, 698–
960 MHz, 1 710–2 025 MHz, 2 110–2 200 MHz, 2,3–2,4 GHz, 
2,5–2,69 GHz a  3,4–3,6 GHz. Šířka rádiové kanálu může být 
v  rozsahu 5 až 20 MHz, přičemž sdružený kanál může mít až 
100 MHz. Maximální přenosové rychlosti v  rádiovém kanálu 
o  šířce 20 MHz jsou 300 Mb/s  ve směru k  uživatelům a  až 
135 Mb/s ve směru od uživatelů. V případě sdruženého kanálu 
100 MHz jsou ve směru k  účastníkům k  dispozici přenosové 
rychlosti až 100 Mb/s s vysokou mobilitou a až 1 Gb/s s nízkou 
mobilitou (10 km/h).

Zdroj: ČTÚ 2014

Obr. 1  
Vývoj podílů počtu 
vysokorychlostních přístupů 
podle jednotlivých technologií  
na maloobchodním trhu
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 Stav na maloobchodním trhu v ČR, tržní vývoj
Z  hlediska technologií využívaných pro poskytování služeb 
vysokorychlostního přístupu je zřejmé, že na českém trhu jsou 
v současnosti nejvíce zastoupené přístupy k Internetu prostřed-
nictvím metalických vedení a rádiové přístupy. 

Jak ukazuje obr. 1, v současnosti nejrychleji rostoucími jsou 
pak přístupy na bázi optického vlákna. Tento vývoj je v souladu 
s trendy v jiných zemích EU. Rovněž přístupy prostřednictvím 
bezdrátových technologií si na českém trhu udržují stále výrazný 
tržní podíl, v  posledních obdobích dokonce dochází k  jeho 
růstu. Relativně stabilní v čase zůstával tržní podíl přístupů pro-
střednictvím sítí kabelové televize, i když, jak je patrné z uvede-
ného grafu, v posledních obdobích dochází k poklesu tržního 
podílu těchto přístupů na úkor jiných technologií. Optické 
sítě představují pro uživatele nejkvalitnější možnost připojení 
k Internetu, a proto jsou uživateli stále více preferované.

V současnosti je podíl přístupů nad 30 Mb/s v ČR na nízké 
úrovni, ovšem jak dokládá vývoj (viz obr. 2), dochází k postup-
nému navyšování rychlostí. V obr. 2 se vyskytují do roku 2008 
pouze dvě škály, neboť do roku 2008 byly sledovány rychlosti 
pouze v intervalech pod 2 Mb/s a nad 2 Mb/s, od roku 2009 došlo 
k  rozšíření sledovaných rychlostních intervalů (pod 2 Mb/s, 
2–10 Mb/s a nad 10 Mb/s). Od konce roku 2010 došlo k dalšímu 
rozšíření sledovaných rychlostních intervalů, a  to o  sledování 
rychlostí od 10 do 30 Mb/s, od 30 do 100 Mb/s a nad 100 Mb/s.

 Územní přehled
ČTÚ realizoval v období od června do října 2013 průzkum penetrace 
infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu 
k Internetu v České republice, jehož stěžejní částí bylo dotazníkové 
šetření provedené od 23. července 2013 do 13. září 2013.

Cílem tohoto průzkumu bylo zejména zmapovat úroveň stá-
vající penetrace předmětné infrastruktury včetně výhledu na její 
budování v příštích třech letech a označit územní celky v rámci 
České republiky za tzv. bílá, šedá či černá místa, kde barva místa 
označuje počet různých infrastruktur podle klasifikace Pokynů 
EU [2], schopných zprostředkovat služby vysokorychlostního 
přístupu k Internetu, a rovněž tak značí jednu z podmínek, zda 

je v daném územním celku případná finanční podpora budo-
vání infrastruktury z veřejných prostředků slučitelná s vnitřním 
trhem, tj. zda by případná finanční podpora z  veřejných pro-
středků nenarušila existující konkurenční prostředí.

V obecné rovině se za bílá místa označují lokality, ve kterých 
neexistuje žádná infrastruktura (NGA síť) umožňující službu 
vysokorychlostního připojení k  Internetu alespoň o  rychlosti 
30 Mb/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude 
do tří let vybudována za komerčních podmínek.

Šedá místa označují lokality, ve kterých existuje infrastruk-
tura (NGA síť) pouze jednoho provozovatele umožňující službu 
vysokorychlostního připojení k  Internetu alespoň o  rychlosti 
30 Mb/s a kde je nepravděpodobné že by byla vybudována další 
NGA síť od jiného poskytovatele do tří let za komerčních podmínek.

Černá místa označují lokality, ve kterých existují nebo budou 
v  nadcházejících třech letech zavedeny alespoň dvě sítě NGA 
různých provozovatelů.

Barva lokality, zejména předpoklad, že bude v dané lokalitě 
vybudována relevantní infrastruktura za komerčních podmí-
nek, se ověřuje v otevřené veřejné konzultaci.

Za nejvhodnější úroveň geografického členění České repub-
liky pro účely označení územních celků za bílá, šedá či černá 
místa bylo zvoleno členění na tzv. základní sídelní jednotky (dále 
jen ZSJ). Toto členění je využíváno především Českým statistic-
kým úřadem (dále jen ČSÚ); z toho důvodu existují pro něj tedy 
vhodné mapové podklady pro grafickou interpretaci výsledků 
a  je zároveň dostatečně detailní, aby nedocházelo při vztažení 
výsledků na územní celek k přílišnému zkreslení obrazu reality.

Pro účely určení charakteru ZSJ bylo nutné získat velké množ-
ství dat o charakteru různých typů infrastruktury (topologie sítě, 
přenosové médium, použitá technologie atd.) a o jejích možnos-
tech zajistit stanovené cíle. Dotazníky, které byly použity v dotaz-
níkovém šetření, proto zahrnovaly otázky zaměřené na všechny 
tyto aspekty. Sada dotazníků byla připravena současně tak, aby 
zjišťované údaje v  předmětném průzkumu vycházely přímo 
z požadavků Evropské komise. Kromě toho byly vymezeny sku-
piny vhodných respondentů (v  členění: subjekty zajišťující sítě 
elektronických komunikací, subjekty místní samosprávy, sub-
jekty shromažďující data pro územní analytické podklady, různé 

Obr. 2
 Vývoj podílů jednotlivých rychlostí 

vysokorychlostních přístupů  
na maloobchodním trhu v období 

2005 až pololetí 2013 celkem  
za všechny technologie

Zdroj: ČTÚ 2014
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asociace, atd.), tj. subjektů potenciálně disponujících potřebnými 
informacemi o existenci vysokorychlostní infrastruktury.

Celkem bylo sebráno přes 102 tisíc datových záznamů k jed-
notlivým ZSJ. Tato data představovala základ pro výpočet finál-
ních výstupů promítnutých do mapového podkladu a  dalších 
odvozených sekundárních údajů.

Výsledky mapování, tedy indikativní identifikaci bílých, 
šedých a  černých míst napříč celou Českou republikou i  jed-
notlivými kraji formou tabulky i mapy a doprovodný shrnující 
text, postoupil ČTÚ dne 5. prosince 2013 do veřejné konzultace. 
Tato konzultace měla transparentně informovat o  získaných 
datech z  průzkumu, napomoci ověření správnosti předkláda-
ných dat, jejich doplnění a získat i  zpětnou vazbu k metodice 
interpretace získaných dat. Na základě výsledků veřejné konzul-
tace přistoupil ČTÚ k doplnění mapy o nová data. Ve vazbě na 
obdržené připomínky a vyhodnocení zkušeností s notifikačním 
procesem v  ostatních členských státech a  v  reakci na přístup 
Evropské komise k  posuzování souladu notifikovaných pro-
gramů s Pokyny EU. ČTÚ znovu zvážil svůj postup při určování 
zabarvení jednotlivých částí území.

Nové mapy pak spolu s  doprovodnými materiály předložil 
ČTÚ dne 11. dubna 2014 do druhého kola veřejné konzultace. 
Na základě doplňujících dat a připomínek obdržených v rámci 
druhého kola veřejné konzultace Úřad přistoupil k  doplnění 
indikativní mapy i souvisejících tabulek. Podle stanovené meto-
diky ČTÚ promítl získaná vyjádření a připomínky do výsledků 
mapování ke dni 1. června 2014 [3].

V souladu s výše citovanými výsledky mapování, bílou bar-
vou je z celkového počtu 22 427 ZSJ označeno 9 762, což před-
stavuje 43,53 %. Šedou barvou je označeno 5 561 ZSJ, což před-
stavuje 24,80  % z  celkového počtu, a  zbývajících 7 104 ZSJ je 
označeno barvou černou, což činí 31,68  % z  celkového počtu 
ZSJ (viz obr. 3). Výsledné údaje mapování za jednotlivé kraje 
jsou příloze 3 v [1].

Je třeba zdůraznit, že zjištěné údaje a jejich prezentace v mapě 
(viz obr. 3) jsou indikativním ukazatelem rozsahu dostupnosti 
(stávající či ve výhledu) NGA infrastruktury.

  Využívání digitálních služeb a odhad poptávky  
po vysokorychlostním připojení

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány z dat ČSÚ (Informační 
ekonomika v  číslech 2013, Informační společnost v  číslech 
2014). Dále byly využity údaje EK a dokumentu Digital Agenda 
Scoreboard 2014 (obr. 4). Z celkového počtu domácností v ČR 
jich mělo na konci roku 2013 potenciální přístup k  Internetu 
celkem 99  % bez ohledu na použitou technologii, ve venkov-
ských oblastech se jednalo o  91  % domácností. Současně byl 
vysokorychlostní přístup k Internetu o rychlosti 30 Mb/s a více 
dostupný pro 64  % bytových jednotek. V  obou případech se 
jedná o  mírně nadprůměrný výsledek ve srovnání s  EU28, 
kdy průměrný počet domácností s  přístupem k  Internetu je 
v celé EU28 97 %, vysokorychlostní přístup k Internetu pak je 
dostupný v EU28 pro 62 % bytových jednotek. Podprůměrného 
výsledku naopak ČR dosahuje při srovnání dostupnosti vysoko-
rychlostního Internetu ve venkovských oblastech: v ČR se tato 
hodnota na konci roku 2013 rovnala 2,8 %, zatímco v EU šlo 
průměrně o 18 %.

Pro úplnost je nutné konstatovat, že uvedené hodnoty nelze 
srovnávat s  údaji týkajícími se mapování (v  odstavci Územní 
přehled), které slouží k účelu indikativního označení míst, jež 
mohou být předmětem veřejné podpory. Je rovněž faktem, 
že všechny domácnosti, mající možnost přístupu k  vysoko-
rychlostnímu Internetu, tuto možnost nevyužívají: podíl sku-
tečně využívaného vysokorychlostního připojení o  rychlosti 
30 Mb/s  a  více dosahoval ke konci roku 2013 pouze 17  % 
domácností, o 4 % méně než byl průměr EU. K superrychlému 
Internetu o rychlosti alespoň 100 Mb/s se pak připojovalo 7 % 
domácností – o 2 % více než v EU28.

Obr. 3 Výsledky mapování uveřejněné dne 1. července 2014
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 Podnikatelský sektor
Připojení k Internetu je v českých podnicích, na rozdíl např. 
od tuzemských domácností, již od začátku 21. století napros-
tou samozřejmostí – od roku 2003 má přístup k Internetu přes 
90 % podniků. K významnému posunu však došlo v případě 
technologií používaných pro připojení k  Internetu. Zatímco 
v roce 2002 se ještě více než polovina podniků v ČR připojo-
vala prostřednictvím klasické „vytáčené“ linky (dial-up) a DSL 
technologie byly v  ČR na úplném začátku, v  lednu 2013 již 
DSL linku pro připojení k Internetu používalo 69 % podniků 
a klasická vytáčená linka téměř upadla v zapomnění. S rozši-
řováním nových technologií se tak zvyšuje rychlost připojení. 
Před deseti lety uvádělo 86 % podniků v ČR rychlost připo-
jení k  Internetu nižší než 2 Mb/s, naopak v  roce 2013 mělo 
90 % podniků rychlost připojení k Internetu vyšší (viz obr. 5). 
Tabulka 1 pak ukazuje podniky s připojením k Internetu v ČR 
podle dané kategorie podniků. Ve velkých podnicích působí-
cích např. v peněžnictví, pojišťovnictví či telekomunikačních 
činnostech více než 40 % podniků užívá rychlost svého inter-
netového připojení vyšší než 100 Mb/s.

Zdroj: ČSÚ, Informační ekonomika v číslech 2013
Obr. 5   Rychlost internetového připojení v podnicích

Počet zaměstnanců Celkem 
Rychlost připojení

≥2 Mb/s ≥30 Mb/s

10 a více 96,3 % 90,4 % 18,0 %

malé (10–49) 95,6 % 88,9 % 17,7 %

střední (50–249) 99,1 % 96,1 % 17,6 %

velké (250 a více) 99,7 % 97,7 % 27,8 %

Zdroj: ČSÚ, Informační společnost v číslech 2014

Tabulka 1  Podniky s připojením k Internetu v ČR

S ohledem na tato data lze v následujícím období mezi pod-
nikovými uživateli očekávat nárůst poptávky po vysokorych-
lostním připojení k  Internetu i  po pokročilých digitálních 
službách. Určitý potenciál růstu existuje zejména u  malých 
a středných podniků (včetně mikropodniků). Přístup těchto 
podnikatelských subjektů je do značné míry paradoxní, 
neboť právě ony mohou s  vysokorychlostním přístupem 
k Internetu více než jindy těžit z elektronického nakupování 
pro podnikatelské účely, z on-line prodeje výrobků a služeb 
či z on-line bankovnictví. Vzhledem k dostupnosti elektro-
nické veřejné správy budou rovněž moci využívat služby 
e-Governmentu.

Zdroj: ČSÚ, Informační ekonomika v číslech 2013
Obr. 6  Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru

V  souvislosti s  užíváním digitálních služeb, nabídkou ICT 
a  možnostmi, které tento sektor nabízí, je zajímavé sledovat 
rovněž efektivitu zaměstnanců ICT průmyslu, telekomunikač-
ních činností a IT odvětví. V roce 2012 bylo v celém ICT sek-
toru zaměstnáno 141 tisíc osob, tedy 2,8 % všech zaměstnaných 
občanů v  ČR. Ve stejném roce ICT sektor vytvořil produkci 
v celkové hodnotě více než 505 mld. Kč. Ačkoliv jde v důsledku 
snížení cen poskytovaných služeb o 15 mld. Kč méně než v roce 
2011 a  dokonce o  37 mld. Kč méně než v  roce 2010, celkový 
podíl na produkci tohoto podnikatelského sektoru se pohybuje 
nad 6 %. Uvedená data tedy prokazují vysokou efektivitu ICT 
sektoru, když necelá 3  % zaměstnanců dokázala v  roce 2012 
vyprodukovat 6,2 % celkové podnikatelské produkce v ČR, tedy 
dvojnásobnou hodnotu všech podnikajících subjektů. Celková 
přidaná hodnota, v roce 2012, vytvořená v ICT sektoru byla 159 
mld. Kč, tedy 4,1 % HDP (obr. 6).

Jaroslav Hrstka
Pokračování v příštím čísle

Zdroj: Digital Agenda Scoreboard 2014: Czech Republic, IHS a VVA

Obr. 4 
Pokrytí sítěmi nové 

generace – dostupnost 
vysokorychlostního 
přístupu k Internetu 

pro domácnosti  
v roce 2013
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CyberTech 2015 

Za uplynulý rok od prvního ročníku se zdá, 
že se kybernetický svět vyvíjí překvapujícím 
tempem. Některé události, jako např. napa-
dení Sony Picture Entertainment, měly nato-
lik velký vliv, že změnily převládající kon-
cepce dotýkající významu kyberprostoru. Ten 
už není jen jinou dimenzí války, ale velmi 
reálnou součástí našeho fyzického světa. Je 
těžké si představit moderní způsob života bez 
výpočetních systémů, a  tedy i  bez kyberne-
tické zranitelnosti.

Stát Izrael identifikoval tento trend a  je na 
vedoucím místě ve světě řešení obranných sys-
témů proti kybernetickým útokům. Komunita 
start-up společností sdružuje tisíce podnika-
telů, kteří věnují vytrvalou pozornost tomu, jak 
učinit kyberprostor bezpečnější. Kyberprostor 
však není jen říší izraelského sektoru rizikového 
kapitálu, ale i  sektoru státní správy. Z pohledu 
izraelských institucí s  rozhodujícími pravomo-
cemi je třeba říci, že identifikovaly potenciál, jak 
hned od počátku nasměrovat kybernetický prů-
mysl k vedoucímu postavení v oblasti exportu. 
Rozhodnutí izraelské vlády ustanovit novou 
národní autoritu v oblasti kybernetiky a prosa-
zovat regulaci v  této oblasti, jsou zářnými pří-
klady této prozíravosti.

Za minulý rok jsme byli svědky nárůstu 
42 % v  cílených útocích a  58 % nárůstu 
v  mobilním malwaru. Kybernetický útok je 
na třetím místě seznamu největších globál-
ních hrozeb roku 2014. Odhadované roční 
náklady na řešení následků kyberzločinů činí 
445 miliard USD.

Kyberprostor se bezpochyby bude rozvíjet 
a  stane se přirozenou součástí našeho moder-
ního života také v budoucnosti. Přichází epocha 
charakterizovaná předponou „kyber“. Tento 
vývoj nutí vlády států a všechny zainteresované 
sektory k trvalým investicím do rozvoje kyber-
průmyslu, zatímco se současně připravují na 
budoucnost s hojnými kyberútoky.

 Centrální téma – kyberbezpečnost 
Internetu všeho 

Aktuální trend směřující k Internetu věcí (IoT), 
dnes někdy označovanému i jako Internet všeho, 
a jeho zranitelnost přímo ovlivňují platnost tra-
dičních koncepcí a  přístupů kybernetické bez-
pečnosti. Jedná se o revoluční vývoj, který může 
vést k paradigmatické změně v oblasti tradiční 
a konsenzuální kyberbezpečnosti.

Společnosti s vedoucím postavením v oblasti 
kyberbezpečnosti ve světě v minulém roce opa-
kovaně zdůrazňovaly škodlivý potenciál vyza-
řující ze slabin vrozených zařízením pracujících 
v  IoT, a měly pravdu. Není to tak dlouho, kdy 
zprávy o schopnosti televizorů Smart TV coko-
liv zachytit a  vysílat byla rozsáhle probírána 
v médiích, zatímco se senát US věnoval, vůbec 
poprvé, naslouchání kompletnímu výkladu 
potenciálních důsledků fenoménu IoT, jakož 
i zapojení státní správy potřebnému pro garanci 
řádné rovnováhy mezi inovacemi a  ochranou 
soukromí a  bezpečnosti uživatele v  souvislosti 
s  nástupem IoT. I  když inflační používání ter-
mínu „IoT“ vedlo některé experty ke znevážení 
rozsahu a  vlivu tohoto fenoménu, zjevně se 
očekává, že bude generovat podstatné změny, 
nejenom ve světě, který nás obklopuje, ale také 
v  našich tradičních koncepcích a  přístupech 
týkajících se potřeb kybernetické bezpečnosti 
soukromých uživatelů, průmyslových odvětví 
a státní správy.

Termín „Internet věcí“ popisuje narůstající 
trend, v  jehož kontextu další senzory a  výpo-
četní systémy, které jsou připojeny k Internetu, 
a  v  některých případech k  jiným sítím, jsou 
navázány na různé fyzické komponenty (od 
domácích spotřebičů, přes lékařské přístroje, až 
po průmyslové stroje). Tato konvergence tech-
nologických vynálezů umožňuje generovat vir-
tuální reprezentaci „věcí“, které byly až dosud 
od Internetu odděleny, jako je lidské tělo, zví-

Konference CyberTech 2015, kterou již druhým rokem organizovalo na výstavišti v Tel Avivu vydavatelství 
časopisu Israel Defense, se stala místem setkání zástupců průmyslu, akademické sféry, státní správy a sek-
toru obrany/bezpečnosti. Cílem konference byla podpora profesionální diskuze současných a budoucích 
výzev, které představuje kybernetický prostor.
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řata (zvláště pokud jsou elektronické prvky implantovány do 
organizmu), rostliny a dokonce neživé objekty. Podle běžných 
odhadů do roku 2020 počet zařízení připojených k  Internetu 
dosáhne 20 až 50 miliard, přičemž velikost trhu pro tyto kom-
ponenty a  služby, které nabízejí, dosáhne objemu stovek mili-
ard nebo dokonce biliónů dolarů. Tak jako tak odhady říkají, že 
za poslední dekádu počet „věcí“ převýšil počet lidských bytostí 
připojených na Internet. Rozsah možných aplikací pro zařízení 
IoT je považován za neomezený, neboť počet fyzických objektů, 
které mohou obsahovat komunikační systémy, a  rozsah infor-
mací, jež je možné z nich získávat, jsou teoreticky neomezené. 
Mnozí tak považují trend v  oblasti IoT za potenciální motor 
růstu pro různá průmyslová odvětví (a následně pro ekonomiku 
jako celek), a vnímají jej jako katalyzátor pro vytváření a  for-
mování nových trhů. Řada státem i  privátně sponzorovaných 
iniciativ orientovaných na IoT, z  nichž některé mají celosvě-
tové rozměry, je nyní podporována v rozsáhlém spektru oblastí 
(zdravotnictví, veřejných službách, dopravě, energetice, malo-
obchodě, zařízeních v domácnosti apod.). Se všemi těmito ini-
ciativami, schopnost monitorovat aktivity prostřednictvím vyu-
žití senzorů a hojností a rozmanitostí informací, které mohou 
generovat, je zaměřena na zvýšení účinnosti a zlepšení centra-
lizovaného řízení v  aktivitách ovlivňovaných člověkem, které 
naopak mohou vést ke snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti 
a prosperity. S tím, jak se konektivita těchto komponent s jinými 
komponenty a rovněž s Internetem zdokonaluje, umožní tento 
svazek nasazení analytických nástrojů pochopení jevů, které 
byly dosud nedostupné a  nepřístupné. Jinými slovy, kompo-
nenty mohou být využity mnohem efektivněji a  identifikovat 
struktury, které by mohly snížit náklady, poskytnout cílená, 
dedikovaná řešení individuálních potřeb, snižovat dobu odezvy 
a zlepšovat nákladovou efektivitu, to vše s podporou narůstají-
cího trendu automatizace M2M (Machine-to-Machine commu-
nications). Trend IoT byl definován vedoucími technologickými 
společnostmi jako revoluční a jeho účinky byly veřejně uznány 
dokonce i  vládními institucemi po celém světě. Přesto není 
zatím jasné, zda tento trend odráží nebo vede k paradigmatické 
změně s  ohledem na tradiční a  konsenzuální koncepce a  pří-
stupy kybernetické bezpečnosti.

Podle jednoho názorového směru odráží trend IoT přiro-
zené, i když akcelerované, pokračování existujících trendů, které 
již ovlivnily oblast kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti 
je třeba zmínit, že jedna z primárních změn, které ovlivnily tuto 
oblast v  posledním desetiletí, byl přechod od proprietárních 
ke standardním IP sítím, které byly napojeny na web, i přes to, 
že tyto komponenty, jako jsou průmyslové řídicí systémy ICS 
(Industrial Control Systems), které je řídí, nebyly vyrobeny se 
zapracováním aktuálních úvah o  kybernetické bezpečnosti. 
Některé úvahy v souvislosti s tím tvrdí, že trend IoT a důsledky 
s ním spojené mohou být považovány jednoduše za přirozené 
pokračování tohoto vývoje a  deterministický exponenciální 
pokrok technologie je vztahován zpětně k  Moorovu zákonu. 
V  kontextu této kontinuity, holistický a  účinný model, jak se 
vypořádat s problémem primární bezpečnosti světa IoT, musí 
být teprve vytvořen.

Podstatné změny, které s  sebou trend IoT přinesl, nejsou 
svojí povahou jen koncepční, ale lze je považovat za zásadní. 
Některé z těchto změn odrážejí předchozí vývoj: vliv telekomu-
nikační infrastruktury, vliv světa obchodu, psychologicko-kul-
turní vlivy a ovlivnění našeho osobního autonomního prostoru 
(všudypřítomnost automatizovaných systémů v našem bezpro-
středním okolí, vytrvalé monitorování našich činností a  ros-

toucí závislost na automatizovaných procesech, které se týkají 
našeho bezprostředního okolí a pohody. Posledně zmíněný bod 
odráží například rozvíjející se tržní segment „nositelné“ elektro-
niky a lékařských „smart“ přístrojů, které trvale monitorují naše 
každodenní fyzické aktivity.

 Od informační bezpečnosti ke kybernetické obraně
Jak již bylo řečeno, problémy s  připojením fyzických kompo-
nent k Internetu jsou dobře známé – zvláště v podobě kyberbez-
pečnostních hrozeb pramenících z připojení starších zděděných 
komponent na web. Tyto problémy byly v  posledních letech 
prvotním katalyzátorem koncepčního přechodu od „infor-
mační bezpečnosti“ ke „kybernetické obraně“, totiž přechodu 
od chránění pouhé informace v kyberprostoru k obraně proti 
použití kyberprostoru pro účel generování jevu, jenž přesahuje 
logickou doménu. Spektrum komponentů připojených na web 
ve vznikajícím světě IoT, jejich rozšíření a rozsah, jakým proni-
kají do našeho soukromí, vyvolávají požadavek vysoké dostup-
nosti a  funkčnosti v  reálném čase. Spolu s  rozsahem přenáše-
ných informací pak tento vývoj vede ke vzniku problému zcela 
nových rozměrů.

Podobně, jako „zkonzumění IT“ mělo rozhodující vliv na 
průmyslové postupy informační bezpečnosti, tak fenomén 
IoT vede k „demokratizaci informací“ (situaci, kdy informace 
budou sdíleny v mnohem větším rozsahu a v „reálném čase“), 
která naopak bude mít podstatný účinek na strategie a postupy 
rizikového managementu v privátním i veřejném sektoru.

RNDr. Petr Beneš
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Kybernetická hrozba je více než reálná
Jediným vystavovatelem z České republiky na doprovodné výstavě konference CyberTech 2015 byl český start-up Cryptelo s.r.o., 
který používá jedinečné kryptografické řešení RNDr. Vlastimila Klímy, jednoho z předních kryptoanalytiků, jenž stojí například 
za prolomením známého algoritmu MDS a jehož odborné znalosti využívají přední světové společnosti v oblasti bezpečnosti i Ná-
rodní bezpečnostní úřad. Společnost Cryptelo představila v Izraeli stejnojmennou službu, která nabízí unikátní koncepci přenosu 
a ukládání dat na úrovni bezpečnosti Top Secret podle klasifikace americké NSA. O rozhovor jsme požádali jejího ředitele, pana 
Martina Bartoše.

 Můžete krátce představit firmu Cryptelo a její aktivity?
Česká firma Cryptelo vyvíjí produkty pro bezpečné firemní sdílení dat a komunikaci. Navrhuje a staví komplexní systémy 
šifrování přenosu dat na úrovni bezpečnosti top secret. Naším prvním produktem, který uvádíme na trh, je Cryptelo Drive - 
šifrovaný cloudový privátní disk. Klíčovým přínosem pro uživatele je velmi intuitivní uživatelské rozhraní, přičemž na pozadí 
probíhá sofistikovaná kryptografie. Ta zajišťuje, že klientská data jsou v absolutním bezpečí. Dokonce i při fyzickém odcizení 
serveru, není možné data získat – jsou velmi silně zašifrována a server neobsahuje jejich klíče.
Zaměstnanci firmy, partneři i externí spolupracovníci, tak získávají nástroj pro snadné sdílení citlivých zápisů z jednání, právní 
oddělení může bez obav přijímat podklady ke své práci a zasílat vedení společnosti citlivé materiály. 
Kryptografický design všech produktů pro firmu vyvíjí světově uznávaný kryptolog RNDr. Vlastimil Klíma. 

 Jak chápete pojem kybernetická bezpečnost, liší se od bezpečnosti dat, informací?
Kybernetickou bezpečnost vnímáme jako pojem, který zdůrazňuje nutnost umět reagovat na hrozby přicházející se zapojová-
ním technologií do běžného života. Již dávno není sci-fi automobil ovládaný počítačem nebo kompletní správa financí pomocí 
mobilního telefonu. Stále silněji se také ozývá hrozba nepřímého a sofistikovaného zneužití virtuálních dat a informací, např. 
krádeže identity, internetové útoky s cílem způsobit poškození značky nebo zcizení dat, z jejichž znalosti plyne konkurenční 
výhoda. Samotné zabezpečení dat a  informací je z mého pohledu podproblémem spadajícím do kybernetické bezpečnosti. 
Cílem naší společnosti je přispět ke zvýšení povědomí o tématu kybernetické bezpečnosti. Právě problém s bezpečným ucho-
váváním dat řeší náš produkt Cryptelo Drive.

 Co jste na doprovodné výstavě světové konference CyberTech 2015 v Tel Avivu prezentovali?
Na CyberTechu jsme představili návštěvníkům z celého světa již zmiňovanou vlajkovou loď produkt Cryptelo Drive. Zpětně hod-
notím návštěvu veletrhu jako velmi úspěšnou a jsem přesvědčen, že ačkoliv jsme byli jedinou českou firmou, potvrdili jsme, že 
Česká republika má své místo v oblasti IT Security i na globální úrovni. Je dlužno říci, že díky vztahům Česka a Izraele, podpoře 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory a českého velvyslanectví je klima pro budování byznysu v Izraeli velmi přívětivé. 

 Jaký byl zájem?
Zájem o produkt byl v porovnání s jinými veletrhy doslova nevídaný. Zajisté hraje svou roli odbornost publika, kterému jsme 
mohli vysvětlit i technologické detaily. Ty právě zejména ukazují výjimečnost našeho řešení. 
Další zjevnou skutečností bylo, že na konferenci a výstavě jsou lidé, kteří jsou si kybernetických hrozeb velmi dobře vědomi, 
a není jim třeba vysvětlovat důvody, proč jsme náš produkt vyvinuli a komu je určen. Znají rizika, znají techniky útočníků 
a stále rostoucí šíři kybernetického zločinu. 

 Kdo byli zájemci?
Zájemci byli zejména ze strany státních institucí a armády, což bylo dáno jednak tím, že účastníci byli tvořeni z významné části 
právě tímto segmentem; jednak tím, že náš produkt je skutečně určen k ochraně těch nejcitlivějších dat, která neoddiskutova-
telně právě vládní a armádní organizace vlastní.
Mezi zájemci byli i  experti na technologie z  velkých firem, kteří hledali kvalitní nástroje pro sdílení dat pro zaměstnance 
zejména z řad managementu. 

 Liší se izraelský přístup ke kybernetické bezpečnosti?
Izrael se vyznačuje tím, že má velký potenciál stát se na poli IT security světovým leadrem. Přispívá tomu řada faktorů. Za ty 
hlavní považuji fakt, že stát je pod permanentním kybernetickým útokem. Dále tamní podpora start-upů a dobrých nápadů je 
výjimečná. Jsem přesvědčený, že právě Izrael se stane centrem know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 Jaký hlavní závěr si z izraelské „mise“ odnášíte?
Vztaženo k naší firmě, si odnášíme potvrzení, že jdeme správným směrem a naše produkty stavíme správně. Zejména, co se 

týče myšlenkových konceptů – anonymní prostor pro každého uživatele, maximální bezpečnost kombinovaná s uživatelskou 
přívětivostí, žádná zadní vrátka do systému. Protože konference byla na vysoce odborné úrovni, hovořili jsme s mnoha kryp-
tology a kryptoanalytiky, kteří s námi diskutovali o kryptografickém konceptu našeho řešení a potvrdili nám korektnost našich 
kryptografických konstrukcí.
Co se týče tématu konference obecně, odnášíme si potvrzení, že kybernetická hrozba je více než reálná i v našich krajích – pro 
kybernetický útok nejsou geografické hranice překážkou. Faktem zůstává, že o tomto problému existuje stále malé povědomí. 
Společnost Cryptelo z tohoto důvodu aktivně přispívá k větší osvětě v této oblasti a pomáhá tento celospolečenský problém 
řešit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěchů.
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2003  K  1. lednu bylo zřízeno Ministerstvo informatiky. 
Přešly na něj kompetence Úřadu pro veřejné infor-
mační systémy v  oblasti elektronického podpisu, 
Úřadu pro ochranu osobních údajů a kompetence 
spojů ministerstva dopravy a spojů. Výkon vlastní 
regulace v  telekomunikacích zůstal v  plném roz-
sahu v kompetenci ČTÚ.

2003  Ministerstvo informatiky dostalo do vínku zadání, 
kterým mělo dle vládních záměrů dojít k propojení 
dvou oborů, které tvoří páteř budování informační 
společnosti – informační systémy a  telekomuni-
kace. Tímto krokem byla iniciována přeměna oboru 
telekomunikací na obor elektronické komunikace.

2003  Součástí transformačních procesů uvnitř státní 
správy byla reforma veřejné správy. S účinností od 
1. ledna 2003 došlo ke zrušení okresních úřadů. 
Činnost okresních úřadů byla přenesena na krajské 
úřady, obce s rozšířenou působností a jiné správní 
úřady, což různou intenzitou působilo i  na výkon 
výstavby telekomunikací v ČR.

2003  Ministerstvo informatiky připravilo koncepční 
dokument „Státní informační a  komunikační poli-
tika e-Česko 2006“. Zabýval se podporou informační 
gramotnosti, dostupností a  bezpečností komuni-
kačních služeb a elektronickým podpisem. V oblasti 
eGovernmentu řešil informační portály (registry).

2003  Společnost Eurotel jako první operátor v ČR, spo-
lečně se světovým výrobcem telekomunikačních 
sítí Ericsson, spustil počátkem února testovací síť 
UMTS (mobilní služby 3. generace) v centru Prahy.

2003  V  březnu zahájil ČESKÝ TELECOM budování 
sítě ADSL s  přístupovými body v  296 lokalitách. 
Celkem bylo ke konci roku 2003 v  dosahu služby 
ADSL 1 678 000 pevných telefonních přípojek, což 
představovalo 44 % všech přípojek provozovaných 
ČESKÝM TELECOMEM v České republice.

2003  V  březnu zveřejnil ČESKÝ TELECOM velkopro-
dejní model pro poskytování širokopásmového 
připojení k  Internetu založeném na technologii 
ADSL pod názvem Carrier Broadband. Do konce 
roku uzavřelo smlouvu na poskytování této služby 
s  ČESKÝM TELECOMEM celkem 25 operátorů 
nebo poskytovatelů služeb.

2003  Poskytovatelé pevných připojení (ISP) využívali 
buď kapacit sítě ČESKÉHO TELECOMU podle 
velkoprodejní nabídky včetně vytáčeného přístupu 
„dial-up“ – např. Internet on Line, Tiscali, a Czech 
on Line nebo používali vlastní propojení do auto-
nomních systémů Internetu, např. GTS (spojenou 
akvizicí KPNQuest), Aliatel, Contactel, Nextra 
a Cesnet.

2003  Od 3. března 2003 ČESKÝ TELECOM nabízel 
svým zákazníkům službu IOL Broadband s varian-
tou rychlostí 192/64 a 320/128 kb/s a pod názvem 
IOL Broadband Profi tři varianty s rychlostí 256/64, 
512/128 a 1024/256 kb/s. Počet aktivních přípojek 
ADSL v roce 2003 dosáhl čísla 8 947 (6 373 podni-
kových a 2 574 bytových). Nově byl stanoven limit 
pro přenesená data u obou variant IOL Broadband 
na 10 a 20 GB.

2003  Společnost Eurotel zavedla od 1. dubna jako první 
operátor v  České republice neomezený přístup 
GPRS k Internetu.

2003  V  1. čtvrtletí 2003 bylo do přenosové sítě začle-
něno hostingové centrum NAGANO, vybudované 
na pražském Žižkově. Centrum NAGANO dodnes 
představuje jedno z nejmodernějších a nejvýznam-
nějších datových center v České republice.

2003  Nabídka ČESKÉHO TELECOMU byla rozšířena 
o  nové služby jako AO/DI(Always On/Dynamic 
ISDN) s  trvalým připojením k  Internetu, služby 
CLIP (Calling line identification presentation) 
a Teleworking.

2003  V květnu byl v síti ATM ČESKÉHO TELECOMU 
úspěšně zajištěn první digitální televizní přenos 
z mobilních stanovišť pro Českou televizi.

2003  Na mobilním trhu se měnily značky. RadioMobil 
a.s. od 1. května tohoto roku používal jméno 
T-Mobile Czech Republic a.s. Změny připravoval 
i ČESKÝ MOBIL.

2003  V  červnu zvolila valná hromada ČESKÉHO 
TELECOMU nové statutární orgány, představen-
stvo i  dozorčí radu. Předsedou představenstva byl 
zvolen Gabriel Berdár. Posléze představenstvo jme-
novalo Gabriela Berdára generálním ředitelem, 
který v této funkci působil od 15. června 2003.

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice

9 část: 2003 – Transformace státní správy i struktury telekomunikací
Rok 2003 byl pro státní správu rokem pokračujícího procesu příprav na přístup České republiky do Evropské Unie. Nic není 
obtížněji reformovatelné než státní orgány, přesto byl počátek roku 2003 ve znamení výrazných změn v celé její struktuře.
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2003  Na nové síťové platformě ČESKÉHO TELECOMU NGN 
(New Generation Network) z  produkce Siemens byl 
v  červnu zahájen provoz konvergentních služeb v  kom-
binacích hlasové a  datové služby NGA (Next Generation 
Applications).

2003  V  červenci překročil počet zákazníků Eurotelu hranici 4 
milionů. Ve spolupráci se slovenským operátorem Orange 
zpřístupnil Eurotel jako první v ČR službu MMS i zákaz-
níkům zahraničního operátora. V srpnu Eurotel registroval 
60 000 zákazníků, na konci roku již službu MMS využívalo 
133 000 zákazníků.

2003  Počet zákazníků ČESKÉHO MOBILU (v  jeho síti Oskar) 
dosáhl ke konci roku 2003 čísla 1 547 000. Oskar nově 
nabídl službu MMS.

2003  V  roce 2003 vstoupila v  platnost novela zákona o  teleko-
munikacích, která ukládala povinnost zpřístupnit od října 
2003 metalická účastnická vedení (LLU) pro nabízení 
vlastních hovorových i datových služeb oprávněným sub-
jektům a  přístup konkurence k  dosavadním účastníkům 
ČESKÉHO TELECOMU včetně kolokací.

2003  V  září zveřejnil ČESKÝ TELECOM Referenční nabídku 
zpřístupnění účastnického vedení a  nabídku služby 
Kolokace pro sdílení telekomunikačních technologických 
prostor ČESKÉHO TELECOMU ostatními operátory. 
První smlouva o  zpřístupnění účastnických vedení byla 
uzavřena v prosinci 2003.

2003  Dne 11. prosince vydali vlastníci TelSource prohlášení, že 
strategický partner prodal na Pražské burze všechny své 
akciové podíly ČESKÉHO TELECOMU (26,99 % hlaso-
vacích práv) a  definitivně ukončil ve společnosti své veš-
keré aktivity. Tím se změnila akcionářská struktura a nové 
podíly ve společnosti tvořilo 51,1 % ve vlastnictví FNM 
a 48,9 % akcií se obchodovalo na volném trhu.

2003  K datu ukončení aktivit TelSource bylo v pevné síti v pro-
vozu 140 digitálních řídicích ústředen HOST, na něž 
bylo připojeno 3 585 590 přípojek, z  toho 31 % podniko-
vých. Počet B-kanálů ISDN30 dosáhl ke konci roku počtu 
119 820. Délka přenosové soustavy optických vláken k 31. 
prosinci 2003 dosáhla 29 035 km.

2003  Trend náhrady hlasových služeb pevné sítě službami mobil-
ních operátorů vedl k poklesu penetrace pevných přípojek 
z 35 % v roce 2001 na 32 % v roce 2003. Výraznou odchyl-
kou vůči vývoji na západních trzích byl pozdní nástup digi-
talizace pevné sítě a prakticky současné masivní investice 
vkládané do mobilních sítí.

2003  V  prosinci zahájil ČESKÝ TELECOM zásadní transfor-
mační program, který detailně řešil oblast nákladů, uplat-
ňování outsourcingu a  likvidací pro společnost nepod-
statného majetku. Podstatně urychloval nasazení nových 
produktů a technologií, např. ADSL (Internet Expres).

2003  Na konci roku ČESKÝ TELECOM poskytoval služby pro-
duktů vytáčeného přístupu k Internetu 819 285 uživatelům. 
V produktech širokopásmového připojení DSL však Česká 
republika zaostávala jak za Polskem, tak i Maďarskem. To lze 
vysvětlit především tehdejší aktivní dotační politikou vlád 
středoevropských zemí při rozvoji přístupu k  Internetu; 
obdobný stav v ČR nenastal.

2003  Zavedení služby Volba a Předvolba operátora mělo vliv na 
pokles poptávky po hlasových službách, službách ISDN 
a vytáčeného přístupu k Internetu. Služby Volba operátora 
a  Předvolba operátora využívalo na konci roku 2003 14 

smluvních partnerů ČESKÉHO TELECOMU (v roce 2002 
to bylo 8 provozovatelů).

2003  ČESKÝ TELECOM zahájil poskytování mezinárodních 
datových služeb na vlastní infrastruktuře projektu COINS. 
Služby byly na základě licencí poskytovány pobočkami 
založenými v  Německu, Rakousku a  na Slovensku s  pří-
stupovými body v Praze, Frankfurtu nad Mohanem, Vídni 
a  Bratislavě (pronajaté okruhy International Carrier Line 
a International IP Transit).

2003  V  prosinci ČESKÝ TELECOM uskutečnil nákup podílu 
49 % akcií v  Eurotelu od společnosti ATLANTIC West 
B.V. za úhradu 1,05 mld. USD. Akvizice firmy Eurotel, 
kterou kupující získal ve společnosti 100% podíl, výrazně 
zlepšila konsolidovanou finanční strukturu ČESKÉHO 
TELECOMU proti počínajícímu přesunu hlasových služeb 
z fixních na mobilní sítě.

2003  Na konci roku dosáhla penetrace SIM karet v  České 
republice 95 % (z  počátečních 84 %), což bylo výjimečné 
i  v  porovnání s  nejvyspělejšími zeměmi Evropy. Celkový 
počet aktivovaných SIM karet na konci roku 2003 činil 
9,6 mil. Nejvýznamnější podíl na trhu měl Eurotel s 46 %, 
následoval T-Mobile, který měl 38 %. 

2003  Velikost telekomunikačního trhu České republiky v  roce 
2003 činila podle tehdejších odhadů přibližně 113 mld. Kč, 
což odpovídalo asi 4,4 % HDP. Odhadovaný objem mobil-
ního trhu na konci roku 2003 činil 63,3 mld. Kč, tj. cca 56 % 
celkového českého telekomunikačního trhu. Mobilní trh 
představoval 2,5 % HDP. V tehdejší době a v tomto para-
metru ČR předstihovala vyspělé západní země a  globální 
trhy (EU 1,3 %, USA 0,9 %).

2003  V roce 2003 činila odhadovaná velikost trhu pevných pří-
pojek 47,9 mld. Kč, tj. cca 45 % z celkového telekomunikač-
ního trhu ČR. Podíl pevných přípojek na hrubém domá-
cím produktu činil 1,9 % HDP, čímž byla Česká republika 
v podstatě na srovnatelné úrovni se západoevropským glo-
bálním průměrem.

2003  Dánská společnost TDC prodala v  listopadu 2003 podíl 
v  konsorciu Bivideon, majoritnímu akcionáři ČESKÝCH 
RADIOKOMUNIKACÍ. Celkem 24,9 % akcií Bivideonu 
koupil hlavní akcionář konsorcia Deutsche Bank. TDC však 
zůstala 100% vlastníkem operátora Contactel, dříve vlast-
něného spolu s ČESKÝMI RADIOKOMUNIKACEMI.

2003  V  prosinci 2003 vydal ČTÚ cenové rozhodnutí, kterým 
byly vyjmuty z regulace ceny vytáčeného přístupu ke služ-
bám sítě Internet ve veřejné pevné telekomunikační síti 
ČESKÉHO TELECOMU. Důvodem tohoto kroku ČTÚ 
bylo zejména zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 % 
na 22 %.

2003  Konsolidované výnosy ČESKÉHO TELECOMU dosáhly 
v  roce 2003 51,5 mld. Kč (–3 %). Konsolidovaná hod-
nota provozního hospodářského výsledku EBITDA činila 
23,8 mld. Kč (–2,3 mld. Kč). Celková čistá konsolidovaná 
ztráta za rok 2003 (především z  jednorázových odpisů) 
dosáhla 1,8 mld. Kč [1].

   Konsolidovaná výše investičních nákladů ČESKÉHO 
TELECOMU v  roce 2003 činila 7 mld. Kč (–38 %). Na 
konci roku pracovalo v  ČESKÉM TELECOMU 10 903 
zaměstnanců. Společnost Eurotel měla před dokončením 
akvizice v prosinci 2 442 zaměstnanců.

[1] Výroční zpráva ČESKÉHO TELECOMU 2003 – Komentované finanční výsledky.
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