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Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Je úsměvné a současně i smutné pokud se začnete hlouběji zabývat problematikou Digitální agendy a zejména plnění
usnesení Digitálního Česka v poslední verzi 2.0. Úsměvné proto, co vše se již napsalo, stovky hodin prosedělo a různých strategií schválilo. Smutné proto, že se nakonec i vládou schválená nejdůležitější opatření dlouhodobě neplní.
V těchto dnech bude Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládat vládě Druhou zprávu o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR. DČ v.2.0 bylo vypracováno a schváleno vládou ČR v polovině roku 2013.
Přesto je mnoho opatření nesplněno nebo se vykazuje jako „průběžně plněno“. Cílem druhé části Zprávy je informovat
vládu o činnostech, které jsou na národní úrovni realizovány v oblasti Digitální agendy pro Evropu. Strategie Digitální
agendu pro Evropu, kterou vytvořila předchozí Komise v čele s předsedou José Manuelem Barrosem v roce 2010, se
do určité míry rovněž překonala. Jednoznačnou prioritou Komise Jeana-Clauda Junckera v oblasti digitální agendy je
nová Strategie, která svým způsobem Digitální agendu pro Evropu nahrazuje, což by měla reflektovat i Česká republika a zaměřit se právě na tuto Strategii, od které se budou odvíjet další kroky a návrhy Komise. Na Strategii jednotného digitálního trhu a související vývoj navazuje i Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR, který má
v gesci Úřad vlády ČR (jeho pracovní verzi naleznete jako přílohu tohoto časopisu). Potřeba zpracovat Akční plán
vyplynula z diskuzí s hospodářskými a sociálními partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity)
v průběhu jara 2015. Zde sehrává významnou roli i ICT UNIE, která skrze Svaz průmyslu nastavuje strategiím a státním politikám reálný pohled do zrcadla. Ne vždy je to ze strany státních úředníků správně chápáno.
Záměrem Akčního plánu je „rozpracovat témata a opatření digitální agendy, která nejsou v dostatečné míře reflektována v národní koncepci Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v 2.0, Cesta k digitální
ekonomice (Digitální Česko 2) či zatím nebyla splněna“. Akční plán akcentuje klíčové oblasti v souladu se Strategií
jednotného digitálního trhu, jako je například přístup ke zboží a službám na internetu, rozvoj NGA sítí, ochrana dat,
digitální vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu, modernizace autorského práva, atd. Přestože jsme již někdy apatičtí
k různým strategiím a politikám, je třeba si uvědomit, že tento dokument je předkládán Úřadem vlády, to znamená
pod přímou gescí předsedy vlády! Myslím si, že Akční plán se může stát významným akcelerátorem plnění již tak
zpožděných úkolů, zejména těch, které mají skutečnou budoucí hodnotu pro rozvoj konkurenceschopnosti ČR za
pomoci ICT.
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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

(9. 4.-23. 6. 2015)

A ktuality z EU
28. duben 2015 eCall bude zachraňovat životy. Evropský
parlament hlasoval ve prospěch eCall regulace, která vyžaduje, aby všechny nové vozy byly vybaveny technologií eCall
od dubna 2018. V případě vážné nehody, vytočí systém eCall
automaticky jediné číslo tísňového volání v Evropě tj. číslo
112. Systém komunikuje přesnou polohu vozidla, čas nehody
a směru jízdy (nejvýznamnějšího na dálnicích), a to i pokud je
řidič v bezvědomí nebo není schopen provést telefonní hovor.
Systém eCall může být také spuštěn manuálně stisknutím tlačítka v autě, např. svědka vážné nehody. Informace opouští vůz
pouze v případě vážné nehody a není uložena déle, než je nutné.
6. květen 2015 Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě. Cílem jednotného digitálního trhu je odstranit regulační bariéry
a konečně vytvořit z 28 národních trhů jen jeden. Plně
funkční jednotný digitální trh by mohl naší ekonomice
přispět částkou 415 miliard eur ročně a vytvořit statisíce
nových pracovních míst.
Strategie pro jednotný digitální trh, kterou Komise přijala, obsahuje soubor cílených opatření, jež mají být předložena do konce příštího roku. Tvoří ji tři pilíře:
1) 
zlepšit přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu
zboží a službám v celé Evropě;
2) vytvořit správné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby;
3) maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky.
Strategie pro jednotný digitální trh stanoví 16 klíčových
opatření a Komise je předloží do konce roku 2016.
Pro zlepšení přístupu spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě navrhne Komise:
1. Pravidla pro zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu. Tento krok posílí důvěru v nákup a prodej přes hranice (fakta a čísla viz informační přehled).
2. Rychlejší a důslednější prosazování pravidel na ochranu,
a to prostřednictvím přezkumu nařízení o spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele.
3. Účinnější a cenově přijatelnější doručování zásilek.
4. 
Skoncování s neodůvodněným zeměpisným blokováním – tzv. geoblockingem – diskriminačními praktikami
používanými pro komerční účely, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové
stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je
přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami.
5. 
Zjištění možných problémů v oblasti hospodářské
soutěže, které ovlivňují evropské trhy elektronického
obchodování.
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6. Moderní, evropštější autorské právo – do konce roku
2015 budou předloženy legislativní návrhy, jejichž
cílem je snížit rozdíly mezi vnitrostátními systémy
autorských práv a umožnit širší internetový přístup
k dílům v celé Unii.
7. Přezkum směrnice o družicovém vysílání a kabelovém
přenosu, jehož cílem je posoudit, zda je třeba rozšířit její
působnost na on-line vysílání, a zjistit, jak podpořit přeshraniční přístup ke službám vysílacích stanic v Evropě.
8. Snížení administrativní zátěže podniků plynoucí z různých režimů DPH, aby prodejci, kteří prodávají fyzické
zboží do jiných zemí, rovněž měli prospěch z jednotné
elektronické registrace a jednotného provádění plateb.
Bude rovněž navržena společná limitní hodnota DPH,
která pomůže menším začínajícím podnikům prodávajícím on-line.
Pro vytvoření vhodných a rovných podmínek, aby se mohly
rozvinout digitální sítě a inovativní služby Komise:
9. Předloží ambiciózní přepracování předpisů EU v oblasti
telekomunikací. To zahrnuje účinnější koordinaci spektra, společná kritéria EU pro přidělování spektra v jednotlivých členských státech, vytváření pobídek pro investice do vysokorychlostního širokopásmového připojení,
zajištění rovných podmínek pro všechny tradiční i nové
účastníky trhu a vytvoření účinného institucionálního
rámce.
10. Přezkoumá audiovizuální mediální rámec tak, aby odpovídal úrovni požadované v 21. století.
11. 
Komplexně analyzuje úlohu on-line platforem. Bude
také zkoumat, jak nejlépe bojovat s nedovoleným obsahem na Internetu.
12. Posílí důvěru a bezpečnost v oblasti digitálních služeb,
zejména pokud jde o zpracování osobních údajů.
13. Navrhne partnerství s průmyslem v oblasti kybernetické
bezpečnosti, pokud jde o technologie a řešení pro bezpečnost na Internetu.
Pro maximalizaci růstového potenciálu digitální ekonomiky
Komise:
14. Navrhne „evropskou iniciativu pro volný tok dat“, jejímž
cílem je podpořit volný pohyb dat v Evropské unii.
15. Definuje priority pro normy a interoperabilitu v oblastech rozhodujících pro jednotný digitální trh, jako je
elektronické zdravotnictví, plánování dopravy nebo
energie (inteligentní měřiče).
16. 
Podpoří inkluzívní digitální společnost, v níž mají
občané potřebné dovednosti, aby se chopili příležitostí,
jež nabízí Internet, a zvýšili své šance na získání pracovního místa. Nový akční plán v oblasti elektronické
veřejné správy rovněž propojí obchodní rejstříky v celé

Evropě, zajistí, aby různé vnitrostátní systémy mohly
vzájemně spolupracovat a aby podniky a občané museli
své údaje sdělovat orgánům veřejné správy pouze
jednou.
4. červen 2015 Evropská komise schválila České republice operační programy pro období 2014–2020. Na základě
schválení operačních programů pro období 2014–2020
vyhlašuje Operační program Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OP PIK) své výzvy od začátku června
s celkovou podporou 15,3 mld. Kč. Ministerstvo průmyslu
a obchodu vyhlásilo výzvy v deseti programech.
Brusel rozhodl o zřízení zvláštní pracovní skupiny.
Odborníci se soustředí na čerpání v novém období i na
záchranu prostředků z minulého období. Mezi priority patří
zjednodušení dostupnosti financování pro malé a střední
podniky, boj proti nadměrným a zbytečným administrativním překážkám, např. při výběru projektů, zjednodušení
postupů pro proplácení nákladů či větší využívání online
platforem. Tým se věnuje skupině zemí, která čerpá evropské prostředky podprůměrně. Patří mezi ně Bulharsko,
Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko i Česká republika. Česká republika v roce 2013
nezvládla využít 12 mld. Kč, v roce 2014 pak 9 mld. Kč.
10. červen 2015 Evropská komise zveřejnila výsledky
veřejné konzultace k Lamyho zprávě. Výsledky konzultace
k Lamyho zprávě ze září 2014 o UHF (Ultra High Frequency)
ukazují, že je zapotřebí koordinovaný přístup EU, společný
plán. V návaznosti na přijetí strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu, předloží Komise konkrétní návrhy
týkající se koordinovaného uvolnění pásma 700 MHz. Do
konzultace přispělo 356 občanů a organizací.
Zúčastněné strany jsou obecně pro společný termín
krátce po 2025.
Je všeobecná podpora na podporu technologií pro zemské
digitální televizní zařízení (tj. Digital Video BroadcastingTerrestrial 2 (DVB-T2) a High Efficiency Video Coding
(HEVC)), aby bylo zajištěno využití nejnovějších technologií. Nicméně, většina respondentů odmítá závazná opatření
k použití konkrétní technologie. Podle respondentů, bude
takový postup v rozporu s technologickou neutralitou a průmysl by měl být schopen zvolit nejvhodnější technologii.
Převážná většina zúčastněných stran nepodporuje využití spektra pod 700 MHz pro rádiové širokopásmové
služby pouze jako flexibilní downlink (jednosměrné rádiové širokopásmové služby). Někteří respondenti staví toto
stanovisko na potenciální technické slučitelnosti s digitální
pozemní televizí (DTT), zatímco jiní ho odmítají pro přílišnou restriktivnost a požadují zahrnutí i uplinku (obousměrné rádiové širokopásmové služby), které umožňuje
poskytování kompletních služeb přístupu k Internetu.
Na Světové radiokomunikační konferenci 2015 (WRC-15)
je široká podpora pro společný evropský přístup k pásmu
700 MHz (66 %).
18. červen 2015 Evropská komise zahájila celoevropskou soutěž o nejlepší vysokorychlostní širokopásmový
projekt. Cenu za nejlepší vysokorychlostní širokopásmový
projekt (Broadband Award) zaměřenou na určení pěti nejlepších projektů vysokorychlostních širokopásmových sítí
příští generace (NGN) nad 30 Mb/s v městských, příměst-

ských a venkovských oblastech vyhlásila Evropská komise.
Projekty budou vybírány podle sady kritérií týkajících se:
– sociálního a ekonomického dopadu a dostupnosti,
– inovativních obchodních a finančních modelů,
– opatření na snížení nákladů a spolufinancování,
– konkurence a otevřeného přístupu,
– budoucnosti a kvality služeb.
Žádosti je možné podávat od 18. června do 18. září 2015.
Porota posoudí žádosti na základě výše uvedených kritérií.
Vítězové budou vyhlášeni dne 16. listopadu 2015 v Bruselu.
18. červen 2015 Evropská komise vydala nové údaje
a analýzy o digitální výkonnosti v EU v roce 2014 Digital
Agenda Scoreboard 2015. Analýza údajů EU ukázala, že
většina cílů Digitální agendy je již dosažena – např. počet
lidí pravidelně užívajících Internet nebo dostupnost základního širokopásmového připojení. Nicméně, některé cíle ještě
doženy nebyly, např. málo malých a středních podniků prodává on-line a příliš málo nákupů z jiných zemí EU je on-line. Analýza ukazuje, že strategie jednotného digitálního
trhu byla přijata v pravou chvíli, protože může významně
přispět k vyřešení zbývajících otázek.
Údaje ukazují, že:
– V posledních dvou letech bylo o 20 milionů více účastníků rychlého připojení k Internetu (nad 30 Mb/s) nicméně je to stále méně než jedna třetina z celkového počtu
účastníků.
– 4G mobilní širokopásmové připojení je k dispozici 79 %
domácností ve srovnání s 27 % před dvěma lety.
– Základní širokopásmové připojení je k dispozici pro každého v EU a pevné technologií pokrývají 97 % domácností.
Sítě nové generace (NGA) pokrývají 68 % domácností,
což představuje meziroční nárůst 6 %. Pokrytí venkova je
stále podstatně nižší, a to zejména u přístupových sítí nové
generace.
– Tržby telekomunikačních operátoů v EU klesají od roku
2010 (od 246 mld. EUR v roce 2010 na 230 mld. EUR
v roce 2014).
– Počet uživatelů Internetu se i nadále zvyšuje, přičemž 75 %
evropské populace použilo Internet v roce 2014 alespoň
jednou týdně.
– Pro většinu lidí je používání internetu každodenní činnost, 65 % občanů EU ho používalo každý den.
– Cíle Digitální agendy v používání internetu byly splněny
před jejich cílovým datem roku 2015. Nicméně 18 %
populace EU stále ještě nikdy nepoužilo Internet.
– 97 % podniků v EU mělo připojení k Internetu v roce
2014, ale pouze 19 % využilo cloudových služeb.
19. červen 2015 Evropská komise zahájila diskuzi
o budoucnosti broadbandu. Digitální služby např. e-Government, e-Comerce, e-Health vyžadují výkonné připojení
k Internetu. Proto má přístup k vysokorychlostní širokopásmové síti má stále větší význam pro domácnosti i podnikatelský sektor. Výzva k diskuzi nad okruhy jako například:
– jak snížit náklady při zavádění širokopásmového připojení,
– j ak lépe využít spektrum
Politika rádiového spektra EU usiluje o harmonizaci umožňující interoperabilitu a úspory z rozsahu bezdrátových zařízení, účinnějšího využívání spektra a zlepšení dostupnosti
informací o současném využití, budoucí plány pro používání a dostupnosti frekvenčního spektra.
Aktuality z EU a ČR
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Strukturální separace v praxi: Valná
hromada O2 schválila rozdělení
společnosti O2
Během období posledních 20–30 let byly veřejné služby předmětem reforem trhu ve většině částí světa.
Termínů použitých k charakterizaci reformy bylo více, ale všechny se postupně řadily ve stejném směru:
privatizace, liberalizace, re-regulace následovaná de-regulací. Bývalý systém regulovaných monopolů
v telekomunikacích a mnoho utilit organizovaných jako veřejné podniky byl stálým předmětem kritiky politiků, politologů a ekonomů jako neefektivní. Restrukturalizace veřejných služeb byla razantněji
uplatňována od poloviny devadesátých let – v některých zemích ještě dříve, a tak nadešel čas k pohledu
na aktuální situaci v České republice v Evropě i ve světě.

Úvod

V regulovaných síťových odvětvích dochází
čas od času k situacím, které předznamenávají
určitý předěl, na který je třeba zaměřit pozornost a patrně i prozřetelně reagovat. Věcné diskuse k politice nediskriminačních podmínek
při poskytování přístupu k prostředkům síťové
komunikace, které jsou vedeny v zájmu účinné
a trvalé hospodářské soutěže na maloobchodních trzích z principu závislých na dosažitelnosti těchto infrastruktur, probíhaly na základě
výsledků analýz trhů v Evropě vlastně až od
poloviny devadesátých let.
Dění nabralo na razanci poté, co formace
operátorů British Telecom, Deutsche Telekom,
France Telecom, Telecom Italia a Telefónica
byla v odborných kruzích označována za
„exkluzivní klub“ telekomunikačních operátorů v Evropské unii [1]. Oligopolní charakter
telekomunikačního trhu přiměl obvykle váhavou Evropskou komisi ke zpracování návrhu
průlomových změn. Tento proces byl zahájen
v prosinci roku 2007. EK vydala sérii návrhů na
změnu stávajícího rámce elektronických komunikací v celé Evropské unii a ke konci roku 2009
se Komisi podařilo zajistit politickou dohodu
o balíčku rozsáhlých reforem s cílem prosadit
prvky konkurenceschopnosti na jednotném
trhu telekomunikací. Návrh opatření zahrnoval
řadu změnových programů, z nichž nejrazantnějším programem by návrh možnosti uplatnění metody s obsahovým rámcem nazvaným
„Funkční rozdělení jako prostředek k překonání
problémů hospodářské soutěže“ [2].

Účel funkčního a strukturálního rozdělení

Zásadním rozdílem mezi funkčním a strukturálním rozdělením je způsob dělení vlastnictví
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oddělovaných jednotek. V rámci funkčního rozdělení, tak jak ho později vymezuje Evropský
parlament [3], se od vertikálně integrovaného
operátora požaduje vytvoření hospodářsky
oddělených jednotek, což má zajistit, aby všichni
operátoři na nižší úrovni distribučního řetězce,
včetně divizí vertikálně integrovaného operátora
na této nižší úrovni distribučního řetězce získali
zcela rovnocenné přístupové produkty. Tím má
být v podmínkách hospodářské soutěže zlepšen
stav zároveň na několika relevantních trzích
tím, že omezí podněty k diskriminaci a usnadní
ověřování a prosazování povinností souvisejících s nediskriminací. Je však velmi důležité
zajistit, aby uložení funkčního rozdělení nadále
motivovalo dotyčný subjekt regulace k investicím do své sítě a opatření nevedlo k možným
negativním dopadům na spotřebitele.
Nelehký úkol přitom náleží regulačním orgánům, neboť při provádění analýz trhů by měly
věnovat zvláštní pozornost produktům, jež
budou spravovány oddělenými hospodářskými
jednotkami a přihlédnout k rozsahu vybudované sítě a stupni technologického pokroku,
který by mohl ovlivnit zastupitelnost pevných
a mobilních sítí.
Funkční oddělení tedy vyžaduje oddělení
velkoobchodních a maloobchodních útvarů
dominantního operátora tak, aby byl třetím
stranám umožněn nákup velkoobchodních služeb na stejné úrovni cen a služeb, jaké operátor
poskytuje svému úseku maloobchodu. V praxi
to znamená, že provozně oddělené entity garantují oddělení těchto funkcí, ale vlastnictví těchto
útvarů zůstává u mateřské společnosti.
Strukturální oddělení, neboli oddělení vlastnictví, je z podstaty vyšším modelem řešení,
kterým se síťová aktiva převádí do nové společnosti tak, aby nové společnosti fungovaly po

rozdělení jako dvě po všech stránkách nezávislé a samostatné
hospodářské jednotky.

Inspirace z Velké Británie

Tradičně iniciativně a v hlubokém časovém předstihu postupoval British Telecom (dále BT), který se po jednáních s národním regulátorem Oftel rozhodl již v lednu 2006 pro dobrovolné zavedení metody funkčního oddělení. Vyjednávání
o podmínkách nebylo snadné a je nutné poznamenat, že výsledek dohody s Ofcom byl ovlivněn i tím, že British Telecom byl
v té době pod tlakem potenciální hrozby předání tehdejších
výsledků analýz trhu podle zákona o podnikání Komisi pro
hospodářskou soutěž k dalšímu řízení. Podle stanoviska obou
stran řešení vyústilo do průkopnického modelu, který se snažil nastavit rovnost práv přístupu k BT pro jiné poskytovatele
a byl hoden úvahy i jinde ve světě. V dohodnutém rámci řešení
byla v BT zřízena funkčně oddělená divize BT Openreach se
zodpovědností za provoz místních přístupových sítí a poskytování relevantních služeb velkoprodeje pro novou jednotku
BT Retail i pro konkurenci [4].
Zavedení funkčního rozdělení obecně přineslo posílení konkurence v této oblasti, což ve Spojeném království urychlilo možnosti využívání širokopásmového připojení a přineslo nabídky
mnohem širší škály možností využívání internetových služeb.
Konkurence měla rovněž pozitivní vliv na výši investic vkládaných do infrastruktury. BT uvedl, že díky možnosti navýšení
investic do svých sítí odstranil aktuální datové objemové limity
v užívání spolu s vyšší rychlostí připojení. Avšak nadále zachoval stávající politiku řízení provozu sítě (traffic management)
a v obavě z možnosti funkční degradace sítě zachová možnost
regulace rychlosti připojení k Internetu [5]. Model funkčního
rozdělení ve Velké Británii představuje členění do tří jednotek
v rámci jediné právnické osoby s alokací zaměstnanců a rozdělením síťových aktiv v organizačních jednotkách na obr. 1.

BT RETAIL

BT WHOLESALE

Model funkčního oddělení
v British Telecom

WHOLESALE
CUSTOMERS

OPENREACH
(Network Units)

Obr. 1 Model funkčního oddělení entit BT (stav k roku 2011

Časem však docházelo v dělení stanovených kompetencí
k úpravě. Například v roce 2011 BT oznámil ambiciózní plány
na plošné zavádění NGA až do 66 % lokalit Velké Británie k roku
2015. BT proto požádal o změnu regulačních pravidel s tím, aby
bylo umožněno jednotce Openreach nabízet aktivní NGA produkt (bit stream) jako velkoobchodní produkt. Ofcom k tomu
přivolil zejména proto, že poskytovatelé služeb neměli význam-

nější poptávku po pasivních produktech NGA (např. sub loop
unbundling).
Nově zřízená jednotka s vlastními zaměstnanci byla po
schválení pravidel zavázána k oficiálnímu používání značky
Openreach a k přijetí opatření pro oddělení účetnictví; pravidla rovněž požadovala oddělení provozních a administrativních
prostor a provozních objektů od BT.
V zájmu zabránění úniku informací o hlavních konkurentech
do maloobchodní jednotky BT Retail podléhal Openreach politice tzv. „čínských zdí“. S tím souvisel i důležitý požadavek na
vzájemné oddělení IT systémů, čímž měl být Openreach prakticky a fyzicky oddělen od zbytku BT. Společnost Openreach
obdržela rozhodovací autonomii v plánování svých ročních
provozních a investičních rozpočtů, přičemž maximální hodnota schvalovaných výdajů na vlastní investice činila zpočátku
75 milionů GPB. Opatření zároveň myslelo i na způsob odměňování členů jeho managementu, které nesmělo být spojeno
s výkony skupiny BT.
Entita
Infrastruktura
Openreach
Infrastruktura přístupové sítě
(Business Unit) Optické přípojné sítě
Regionální backhaul sítě
(bez elektroniky)

Služby
ULL
PSTN resale
2. úroveň DSL
LSS
Místní přípojky LL
Elektronická zařízení (včetně Ostatní regulované služby
Wholesale
(Business Unit) DSLAM v přístupové síti)
Produkty úrovně 3 DSL
a regionální backhaul sítě
Místní spojovaná volání pro
velkoprodej
Trunk LL

Tabulka 1 Identifikace úloh oddělené obchodní jednotky, produkty a služby, které mají být dodány těmito subjekty

Stav projektů funkčního oddělování v zemích EU a ve světě

Obdobně jako BT, nastoupili cestu k uplatnění nediskriminačnímu přístupu i další významní operátoři. Jejich postupy se
zpravidla lišily tím, že se k metodě funkčního rozdělení přihlásili za přímé asistence regulátora, řekněme – dobrovolně. Řešení
se většinou odvíjelo od představ národních regulátorů v čase
i metodě provedení.
Itálie
V roce 2002 vydal italský národní regulátor AGCOM (Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni) po provedeném přezkumu trhu rozhodnutí o zavedení tzv. „správního oddělení“
výkonu. Reakcí Telecom Italia (TI) na toto rozhodnutí bylo
vytvoření samostatných organizačních jednotek TI Retail a TI
Wholesale, které vznikly v roce 2008. TI Wholesale byl rozhraním pro poskytování služeb pro konkurenční subjekty.
Obě tyto jednotky byly provozně zabezpečovány z jednotky
TI Network a TI Technology na spolupracující a nediskriminační bázi. V únoru 2008 byla tato struktura rozšířena o novou
divizi Open Access s vlastními zaměstnanci (nyní již oddělená
od zbytku TI), s vlastními informačními systémy a investičním
rozpočtem. V její kompetenci bylo provozní zajištění pasivních
prvků přístupové sítě včetně MDF a přístupových optických sítí.
Velkoprodejní divize TI i nadále působila jako „one-stop-shop“
poskytující veškeré velkoobchodní služby připojení k síťovým
službám včetně zpřístupnění místního vedení. Open Access
realizovala požadavky na služby síťového přístupu jak z TI
Wholesale (pro obsluhu alternativních operátorů ), tak i jednotky TI Retail. Tento postup byl dále doplněn řadou dalších
telekomunikace
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dobrovolných závazků TI, jejichž charakter byl však převáženě
behaviorální.
Polsko
Protože závazky uložené regulátorem podle prvního přezkumu
trhů byly realizovány se zpožděním nebo v nedostatečné míře,
národní regulátor UKE (Urzęd Komunikacji Elektronicznej)
vzápětí po přezkumu navrhl nápravu v organizaci incumbenta
společnosti Telekomunikacja Polska SA (TP) prostřednictvím
funkčního rozdělení. Po několika měsících jednání byla v říjnu
2009 podepsána dohoda mezi TP a regulačním úřadem UKE, ve
které se TP zavázala, že přijme řadu opatření zejména zaměřených na zlepšení spolupráce mezi TP a alternativními operátory,
která zajistí stabilní a předvídatelné podmínky pro fungování
telekomunikačního trhu a rovněž rozvoj tohoto trhu pomocí
investic do moderních telekomunikační infrastruktury. V rámci
své struktury TP se výhledově oddělí především jednotka zabývající se poskytováním velkoobchodních služeb TP se závazkem
zákazu toku informací jak interně, a mezi subjekty ve skupině TP.
Nový Zéland
Funkční oddělení v rámci Telecom New Zealand bylo připravováno na základě návrhu zákona (December 2006 Amendment
Act). Ministerstvo pro komunikace stanovilo, že se dominantní
společnost má rozdělit do tří divizí – Maloobchod, Velkoprodej
a Přístup k síti. Telecom New Zealand doporučení akceptoval
a proces separace byl formálně zahájen v březnu 2006. V srpnu
2011 Telecom Corp. New Zealand (TCNZ) oznámila, že bude
pokračovat ve funkčním oddělování stávající organizace do
dvou nových samostatných veřejně registrovaných jednotek
„New Telecom“ (maloobchodní organizace) a „New Chorus“
(infrastruktura). Rozdělení bylo provedeno koncem roku 2011
schválením rozdělení valnou hromadou po souhlasu obchodního soudu. TCNZ předpokládá, že rozdělení povede ke zmírnění regulace, což otevře pro New Chorus novou roli při realizaci
vládní iniciativy pro výstavbu superrychlého širokopásmového
připojení (UFB) v síti fiber-to-the-premise, která má zajistit
pokrytí 75 % území Nového Zélandu do konce roku 2019.
Švédsko
Švédský model funkčního oddělení dobrovolně přijala společnost TeliaSonera ve snaze odvrátit vážnější regulatorní nařízení.
Organizačně vytvořila dvě samostatné společnosti (společně
vlastněné) se současným rozdělením zaměstnanců a síťových
aktiv (majetku vytvářejícího síť) do jednotek uvedených na obr. 2.
Infrastrukturu a služby klasických přístupových sítí, kabelovodů, výkopů a místních optických přípojných vedení poskytuje
100% vlastněná dceřiná jednotka TSA. Všechny další služby sítí
(včetně elektroniky) poskytuje TeliaSonera.
Austrálie
Společnost Telstra, dominantní operátor v Austrálii, procházela procesem funkčního rozdělení od roku 2005. Plán rozdělení společnosti Telstra byl přijat ministerstvem pro telekomunikace v červnu 2006 a předpokládal založení autonomních
útvarů Telstra Retail, Telstra Wholesale a Network Support
se současným oddělením personálu a objektů (obr. 3). Poté
plán procházel dlouhým procesem příprav na implementaci.
Teprve v roce 2010 byla přijata zákonná úprava, která stanovila rámec implementace funkčního rozdělení a v únoru 2012
soutěžní úřad ACCC (Australian Competition and Consumer
Commission) finálně potvrdil na základě návrhu Telstry doku-
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ment, který v lednu 2015 vláda finálně schválila jako regulační
nástroj k podpoře migračního plánu: materiál velmi precizně
popsal jednotlivé kroky oddělování jednotek, modifikace procesů, informačních toků a jejich ochran [6]. Migrační plán zároveň stanovil, že Telstra musí pro oddělení používat standardní
provozní systémy, rozhraní a postupy. Toto opatření bylo přijato
v zájmu minimalizace vyvolaných nákladů. V případě, že ACCC
zjistí, že rozhraní nebo proces je v rozporu se stanovenými zásadami, musí je Telstra v systému změnit nebo upravit.
Entita
Network
Support

Infrastruktura
Prostředky OSS jsou sdíleny
jednotkami Retail a Wholesale.

Telstra Wholesale

Žádná

Služby
Dodávky pro BU Retail
a Wholesale: zřizování
a opravy pro všechny regulované služby.
Dodávky všech služeb
velkoprodeje

Tabulka 2 Produkty nebo služby, které mají být dodány těmito
subjekty

Model funkčního oddělení
TeliaSonera

RETAIL

Jednotky s dílčím oddělením účetnictví

WHOLESALE
TeliaSonera

ACCES SEEKERS

TSA

TSA 100% vlastněná dceřiná jednotka

Obr. 2 Švédský model funkčního oddělení

Telstra
RETAIL

Telstra
WHOLESALE

WHOLESALE
CUSTOMERS

NRTWORK
SUPPORT

FIXED
NETWORK

Model funkčního rozdělení
Telstra Austrálie

Obr. 3 Návrh funkčního oddělení společnosti Telstra

Model separace v České republice

Dne 6. ledna 2015 společnost O2 Czech Republic oficiálně
oznámila záměr a zahájení formální přípravy pro rozdělení spo-

lečnosti s vyčleněním svých pevných a mobilních sítí do samostatného subjektu.
V návaznosti na oznámení z 27. února 2015 o schválení rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. formou odštěpení se
vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm.
b) bod 1 zákona o přeměnách společnost O2 Czech Republic
a.s. oznámila, že představenstvo společnosti schválilo dne 13.
března 2015 aktualizovanou verzi projektu rozdělení. Uvedený
projekt byl schválen rozhodnutím Valné hromady O2, konané
dne 28. dubna 2015.
Společnost O2 Czech Republic tak realizovala strukturální
separaci na dvě zcela nezávislé firmy. V oboru telekomunikací
tak jde o první známý případ na světě, kdy ke strukturální separaci došlo dobrovolně bez jakéhokoli tlaku regulátora.
Strukturální rozdělení bylo provedeno 1. června 2015.
Od tohoto data tedy existují dvě nové telekomunikační firmy
s odlišným předmětem podnikání: maloobchodní operátor O2
a velkoobchodní provozovatel infrastruktury CETIN. Dochází
přitom k naprostému oddělení obchodního a manažerského
vedení a řízení obou společností včetně bezpečnostních, informačních a kontrolních systémů. Rozdělení společnosti (viz
obr. 4) je tedy zásadního charakteru a bylo provedeno bez
v Evropě obvykle uplatňovaných kompromisů s tím, že společnost O2 zůstane jedničkou českého telekomunikačního
trhu v oblasti maloobchodu a poskytování služeb koncovým
zákazníkům, bude působit na maloobchodním trhu v ČR a na
Slovensku. O2 bude nadále držitelem licencí na mobilní kmitočty. Velkoobchodním provozovatelem infrastruktury se stává
společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

Způsob rozdělení společnosti O2

Komplexní změna provedená v rámci společnosti O2 umožňuje
ze zadání plnit tři základní cíle:
– zefektivnit podnikání,
– zmírnit regulace,
– optimalizovat finanční dopady.

Mimo záměr, který má posílit podnikatelské aktivity, může toto
rozhodnutí vést ke zmírnění regulačního dohledu, který se vztahuje k jeho monopolu na českém trhu pevných přípojek.
Jedním ze zásadních úkolů byl způsob rozdělení aktiv tvořících síť. Dohodou bylo stanoveno, že nově vzniklá společnost
CETIN převezme infrastrukturu transportní sítě a přístupových
sítí (v odhadní ceně 46,9 mld. Kč).
Na straně druhé bylo stanoveno, že ve společnosti O2 zůstane
páteřní síť a většina majetkových účastí. Pro upřesnění lze uvést
majetkovou účast ve společnostech O2 Slovakia a O2 Bonerix.
Strukturu dělení aktiv mezi O2 a CETIN vyjadřuje přehled na
obr. 5.
Bezpochyby lze uvést, že nově ustavená společnost CETIN
disponuje nejlepší infrastrukturou s certifikovaným standardem kvality v České republice i nejlepšími velkoobchodními
službami ve střední Evropě.
Vysoký odborný potenciál a z toho plynoucí akční rádius
společnosti tvoří čtyři základní pilíře: za prvé sdílení sítí s dalšími operátory vytváří prostor pro optimalizaci investičních
nákladů, umožňuje zrychlit proces zřizování služeb a snižuje
provozní rizika. Za druhé CETIN zastává vedoucí postavení při
poskytování konektivity. Zákazníky jsou zejména hlavní provozovatelé plošně budovaných sítí v ČR, např. Vodafone, T-Mobile
s požadavky na dodávky služeb ve všech úrovních přenosových
sítí. Třetím hlediskem jsou provozované vysoké kapacity optických spojů od síťové úrovně transportní vrstvy až po optická
vlákna v přístupových sítích. Prostor se aktuálně otevírá pro
nové investice do optických sítí, zejména v oblastech přístupu
NGA. A konečně, CETIN je významným mezinárodním hráčem při poskytování mobilních služeb i v oblasti mezinárodních
velkoobchodních aktivit pronájmu kapacit přenosových sítí pro
datový a hlasový přenos.
Struktura prodeje CETIN pokrývá ucelený rozsah požadavků obchodních zákazníků počínaje společností O2 a umožní
rozvíjení vztahů s dalšími společnostmi na příslušných trzích.
Dodávky zahrnují zejména
– plánování, výstavbu a provoz mobilních sítí s kolokací na
vlastních vysílacích věžích,

Obr. 4
Kompetence nově vytvořené
společnosti CETIN a O2 po rozdělení

Zdroj: O2
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– služby datových center s požadovanou podporou,
– velkoobchodní datové služby, internet a optická vlákna,
– zpřístupnění účastnického vedení včetně kolokace v technologických centrech,
– manažovaný roaming a propojovací služby,
– mezinárodní datový a hlasový přenos.
Z uvedeného vyplývá, že zatímco CETIN se zaměří na plánování, výstavbu a provozování infrastruktury pro mobilní,
hlasové a datové komunikace a datová centra pro všechny operátory na trhu, skupina O2 bude svými výkony zaměřena na
maloobchod a poskytování služeb koncovým zákazníkům.

Závěr

Po zhruba osmiletém období od vzniku požadavku na zavedení
strukturálního či funkčního rozdělení v regulovaných síťových
odvětvích a uplatňování jejich různých modelů ve světě se renomované mezinárodní organizace, které vývoj nového regulačního rámce od prvopočátku sledovaly, se dostaly k hodnocení
jejich účinku. Z jejich prací vyplývá, že existují alespoň čtyři
důležitá ponaučení, která by mohla být z různých separačních
modelů realizovaných po celém světě vyvozena [7]. Za prvé, pro
pojem funkční oddělení nelze nalézt jediný jednotný model.
I když byl model přijatý v BT často výchozím bodem úvah,
existují alternativní řešení, která regulační problémy pravděpodobně řeší s předpokládanou účinností, ale méně nákladným
způsobem. Příkladem může být způsob funkčního oddělení
uplatňovaný v Itálii a Austrálii. Za druhé je důležité zaměřit se
na detaily rozdělení – s pohledem za hranice základní organizační struktury. Rizika se vynoří obvykle poté, když jsou skutečné náklady a omezení vyplývající z rozdělení na bázi zásad
přijatých na vysoké úrovni překlopeny do každodenních pro-

cesů a systémů dominantního operátora. Praxe ukázala, že
nesnadným úkolem je zejména oddělování IT systémů a účinky
navazujících omezení v přístupu k informacím souvisejících
s velkoprodejem. Za třetí je skutečností, že dominantní operátor v detailu rozumí svým vlastním operacím a systémům,
což mu nesmí přinášet příležitosti a předstih, neboť jakákoli
přímá komunikace mezi zaměstnanci o obchodních záležitostech oddělených společností se nepřipouští. A na konec platí,
že jakýkoliv model separace bude mít na práci a chování dominantního operátora významný dopad. Je proto velmi důležité, aby se subjektu těchto zásadních změn dostalo v případě
potřeby podpory i ze strany relevantních autorit, protože probíhající změnový proces nemůže být chápán jen jako regulatorní
a právní cvičení.
Ing. Jan Vašátko
LITERATURA
[1] Kane, S. A: The big five EU telecom operators in dire straights. January 17, 2013.
[2] Commission of the European Communities Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council of 2007 COM (2007)697 rev1.
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009,
čl. 61–64.
[4] Breaking up is hard to do: The emergence of functional separation as a regulatory
remedy. Malcom Webb, ITU February 2008. Dostupné z https://www.itu.int/ITUD/
treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/discussion_papers/Malcolm_Webb_session3.pdf.
[5] Lasar, M.: BT to UK Infinity subscribers: no more usage caps! Ars Technica,
March 14, 2011. Dostupné z: http://arstechnica.com/tech-policy/2011/03/
bt-to-uk-fiber-subscribers-no-more-usage-caps/.
[6] Telecommunications regulatory reform – Telstra’s separation framework.
Dostupné z: http://www.communications.gov.au/policy_and_legislation/
telecommunications_regulatory_reform_separation_framework.
[7] Report on Experiences with Structural Separation, OECD 2011, s. 72–85. Dostupné
z http://www.oecd.org/daf/competition/50056685.pdf.

Obr. 5
Alokace
aktiv
tvořících síť
Zdroj: O2

10

telekomunikace
www.casopis-telekomunikace.cz | telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

Využití rádiových sítí
pro řízení krizových situací
I. část

Jazykové problémy spojené s přítomností lidí mnoha národností mohou v krizových zónách vážně narušit řízení nouzových opatření. Hlavní cíle projektu EU PENforCEC je studie komunikačních strategií
pro překonání jazykové bariéry a vývoj telekomunikační infrastruktury za účelem vysílání multimediálních obecně srozumitelných zpráv. V tomto příspěvku jsou popsány hlavní činnosti a výsledky projektu
PENforCEC. Projekt PENforCEC lze považovat za praktickou realizaci nouzového notifikačního systému přizpůsobenému domácím bezpečnostním scénářům za účelem co největší ochrany lidí a současně
jejich informování o stavu prováděných nouzových opatření. Následující text je volným zpracováním
autorem posuzovaného příspěvku pro 53. kongres FITCE v Neapoli 2014 kolektivu autorů z Universitá di Roma Tor Vergata a T-Connect, odkud jsou převzaty i všechny obrázky [1]. Tento příspěvek byl
přednesen na semináři Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI v Táboře a je publikován se svolením
organizátorů [10].

Úvod

Letiště, nádraží, přístavy, veřejnosti přístupné
úřady atd. jsou možnými cíli teroristických
útoků. Důsledkem možností pohybu lidí z nejrůznějších zemí napříč celým světem je jejich
velká koncentrace ve zmíněných místech.
V případě ohrožení mohou problémy způsobené jazykovou různorodostí způsobit vážné
překážky při zvládání krizových situací. Tato
skutečnost zaměřila výzkum směrem k rozvoji inovativních komunikačních strategií
a následně k vývoji nástrojů pro zlepšení informační výměny mezi prvními odpovědnými
činiteli a lidmi nešťastně zastiženými krizovými
jevy. Obvyklé hlasové a obrazové zprávy vysílané v nevelkém počtu jazyků mohou i tak být
řadě osob v krizové zóně nesrozumitelné. Lepší
možností se zdá být použití personalizovaných
a kontextových (multimediálních) zpráv za
účelem orientace a vyvedení lidí během různých fází nouzového stavu. Zprávy mohou být
zasílány lidem používajícím dostupné radiokomunikační technologie v daném prostoru.
Osobní, místní a mobilní rádiové systémy tak
budou bezešvě (seamlessly) zaintegrovány do
prosté heterogenní telekomunikační infrastruktury a první nositelé informace – pověření odpovědní činitelé – mohou snadno
vstoupit do systému vysílání nouzových zpráv
směrem k soustředěné veřejnosti. Obecný problém mnohojazyčné komunikace během krizového stavu musí řešit následující dva úkoly:
– definice vhodné komunikační strategie
k vyloučení jazykové bariéry v průběhu krizového řízení,
název

– vývoj a rozvinutí ICT infrastruktury pro
vysílání kontextuálních multimediálních zpráv
(CMM) lidem v zasažené oblasti.
Hlavní činnosti evropského projektu PENforCEC
– Proximity Emergency Network for Common
European Communication (červenec 2008 až
leden 2011), [2] byly zaměřeny ke studiu syntaxe a sémantiky kontextových multimediálních
zpráv CMM, které mají být vysílány k lidem
během krizové situace. Do vývoje účinné komunikační strategie byli aktivně zapojeni i psychologové studující lidské chování během rizikových a stresových situací. Návrh a rozvinutí
ICT infrastruktury použité k vysílání CMM
veřejnosti je v následujícím popsán podrobněji.
Následně je představen koncept blízké proxy sítě
(Proximity Network, PN). Proxy síť je formulována tak, aby umožnila bezešvou integraci všech
dostupných rádiových technologií v krizové
zóně. Proxy síť je heterogenní rádiová síť slučující místní a osobní rádiové technologie jako jsou
WiFi a Bluetooth, obecně dostupné v mobilních
telefonech, chytrých telefonech, tabletech atd.
Rozhraní PN s (aktivními) mobilními rádiovými
sítěmi pokrývajícími příslušnou oblast poskytuje nezbytnou telekomunikační infrastrukturu
pro cílené vysílání zpráv CMM. Řešení proxy
sítí studované v projektu PENforCEC je prvním
příkladem nouzového uvědomovacího systému
(Emergency Notification System, ENS), který je
použit pro jednosměrné šíření zpráv vysílaných
k lidem v krizové oblasti. ENS obecně je podsestavou nouzového komunikačního systému
(Emergency Communication System, ECS) [3].
Typickým je např. ENS pro výstrahu před torinformační společnost
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nády, tsunami atd. Řešení ENS v projektu PENforCEC je řešeno
na míru pro typicky domácí bezpečnostní scénáře včetně chemických, biologických, radioaktivních potažmo nukleárních a teroristických útoků na letiště, nádraží atd.

Proxy síť

Informované řízení a ovlivňování skutečného stavu je v nouzových situacích důležitým úkolem pro odpovědné činitele, jejich
spolupráci a smysluplnou činnost [4]. Odpovědní činitelé z různých týmů musí sledovat dobře zpracované a zavedené provozní
postupy, které jsou dále rozpracovány podrobně v nouzových
plánech specifických pro zasaženou oblast. Přerušení toku
informací nebo naopak jeho zahlcení jejich nadbytkem může
omezit až znemožnit dosažení správných rozhodnutí a narušit
prováděné postupy [6], [7]. Obecně jsou při nouzových stavech
zpracovávány tři typy informací [6]:
– Předchozí osobní znalost; je uložena v mysli každého odpovědného činitele a byla osvojována předchozí zkušeností,
nácviky atd.
– Informace vztažené k souvislostem; tento typ informací je
obvykle explicitní a nemění se s časem nebo během nouzového stavu (např. nouzový plán specifický pro danou oblast,
postupy, místní mapy, vodní zdroje).
– Znalost aktuálních souvislostí; tyto informace vznikají během
vývoje nouzového stavu a mohou být s časem měněny.
Během nouzového stavu jsou poskytovány lidem pouze dílčí
nebo nesouvisející informace odpovědnými činiteli s výjimkou těch, které jsou poskytovány vysílacími prostředky jako je
rozhlas, televize nebo krátkými zprávami (např. SMS) šířených
mobilními rádiovými sítěmi (např. hromadným předáváním
mobilní sítí) dostupnými v oblasti [5]. V tomto případě jsou
zprávy SMS vysílány všem mobilním telefonům v oblasti. Tento
přístup ke sdělování lze dobře uplatnit i ve velkých oblastech,
ale může omezit možnosti aktualizace odpovědnými činiteli na

Obr. 1 Proxy síť: logická architektura a její podsítě
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počátku informačního řetězce a tím vylepšovat nouzová opatření v domácích bezpečnostních scénářích.
Mnohojazyčnou komunikaci, což je velmi důležité, lze jen
velmi těžko podpořit nebo udržovat v celé šíři. Konečně všechny
vysílací prostředky jsou vybaveny velmi chabě k poskytování
informací v souvislostech, které jsou specifické pro jednu nebo
více zón uvnitř nouzové oblasti. Proxy sítě vyvinuté pro projekt
PENforCEC dovolují integraci místních a osobních rádiových
technologií uvnitř nouzového sdělovacího systému. Dovolují
lokalizované vysílání zpráv CMM v různých zónách nouzové
oblasti. Dosažitelnost vysílání v buňkách mobilních sítí je v proxy
sítích uvažována pouze pro zprávy CMM, které mají být šířeny
v celé nouzové oblasti. Kontextové zprávy CMM jsou přenášeny proxy sítí a jsou doručovány do všech terminálů užívaných
lidmi v zasažené oblasti nebo její blízkosti. Pro překonání jazykové bariéry jsou zprávy CMM překládány do jazyka nastaveného v příslušném uživatelském terminálu lokalizovanou verzí
aplikace PENforCEC. Hlavní rysy těchto proxy sítí jsou shrnuty
v následujících bodech:
– dovolují přímou komunikaci mezi přímými odpovědnými
činiteli a zasaženými lidmi; krizoví operátoři používají ke
komunikaci profesionální rádiové systémy a v případě nutnosti i proxy síť;
– informují lidi nacházející se v blízkosti nouzové oblasti
o situaci a navrhují alternativní cesty;
– dovolují lokalizované vysílání zpráv CMM uvnitř nouzové
oblasti;
– poskytují bezešvá rozhraní ke všem přenosným přístrojům, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety, chytré
telefony;
– poskytují rovněž rozhraní k existujícím a činným mobilním
rádiovým sítím pokrývajícím nouzovou oblast.
Ve svém úhrnu architektura proxy sítí byla logicky rozdělena
do tří dílčích sítí jak je patrno z obr. 1. Takto uspořádaná podsíť
zahrnuje rádiové sítě mobilní i typickou vysílací jako je rozhlas

a televize; jim pro případ potřeby přidružená síť PENforCEC
je podsíť poskytující místní rádiové pokrytí uvnitř obsluhované
oblasti pro případ nouze; zahrnuje IEEE 802.11 WiFi přístupové
body (Access Point, AP) poskytující lokalizované vysílání kontextových zpráv CMM. Jak bude podrobněji uvedeno v následujících kapitolách, přístupové body tvoří samokonfigurující se
polygonální páteř a poskytují rádiový přístup každému terminálu vybavenému technologií WiFi.
Konečně síť tolerantní ke zpoždění je ad-hoc sítí vytvořenou uživatelskými terminály užívající vloženou technologii
Bluetooth. Každá podsíť je v proxy síti použita aby poskytovala
tyto služby na své úrovni. Tři podsítě jsou sloučeny na aplikační
vrstvě. Integrace sítí je dosaženo následujícími přístroji a aplikacemi PENforCEC: Povelová a řídicí aplikace (C2A), polygonální
přístupový bod (Mesh Access Point, MAP) a mobilní aplikace
(Mobile Application, MA).
Polygonální přístupové body jsou v příslušné zóně předinstalovány orgánem dozorujícím a vytvářejícím plně nebo částečně
polygonální páteř. Pouze podsestava polygonálních přístupových
bodů vysílá PENforCEC kontextové zprávy CMM k uživatelským
terminálům (User Terminal, UT). Konečně jeden nebo více polygonálních přístupových bodů může připojit externí sítě, jako jsou
Internet, Intranet, mobilní rádiové sítě, družicové atd. Po autentizaci lze připojit a řídit proxy síť PN i přímou komunikací s kýmkoliv v dosahu polygonálního přístupového bodu v zóně. Snadný
přístup a řízení proxy sítě je zajištěno programovým rozhraním
implementovaným do povelové a řídicí aplikace C2A běžících na
terminálech odpovědných činitelů. Rozšíření proxy sítě i mimo
kryté prostory je dosaženo podsítí tolerantní ke zpoždění, jak je
uvedeno na obr. 1, která přebírá epidemický komunikační protokol.
Terminály mohou postoupit kontextové zprávy CMM dalším terminálům, které obratem přeposílají tyto zprávy dalším přístrojům
se kterými přijdou do styku atd. Epidemická komunikace dovoluje šíření kontextových zpráv jako virus infikující všechny terminály, které se spojí s tím infikovaným. Návrh volby epidemického
protokolu bude podrobněji vysvětlen v následujících kapitolách.
Konečně architektura proxy sítě byla vyvinuta pro poskytování
vysoké úrovně bezpečnosti a automatizace jejího nastavení zjednodušuje její praktické rozvinutí.

Aplikace proxy sítě v PENforCEC

Vlastnosti součástí proxy sítě PN umožňující sloučení tří podsítí z obr. 1 budou podrobněji uvedeny v této kapitole. Schéma
v obr. 2 rozvádí podrobně možné cesty a zahrnuté síťové prvky
pro generické šíření kontextových zpráv PENforCEC CMM
v proxy síti. Nouzové procedury používající přídavné služby
proxy sítí sledují tento provozní postup: Odpovědný činitel
vyšle buď všem – broadcast – anebo jenom do cílené oblasti –
geocast – lidem v nouzové zóně a jí sousedících zónách kontextovou zprávu PENforCEC CMM. Kontextové zprávy CMM
se šíří proxy sítí a jsou doručeny do oprávněných uživatelských
terminálů UT prostřednictvím PENforCEC řízených polygonálních přístupových bodů MAP. Automatické propojení uživatelských terminálů a polygonálních přístupových bodů MAP
je řízeno běžícími mobilními aplikacemi PENforCEC na uživatelských terminálech.
Vlastnosti povelové a řídicí aplikace C2A, polygonálních přístupových bodů a mobilních aplikací jsou podrobněji popsány
v následujících podkapitolách.
PENforCEC povelová a řídicí aplikace
C2A je programová aplikace běžící na notebooku nebo jakémkoliv jiném přístroji ovládaném odpovědnými činiteli. Je použita k vytvoření a vyslání kontextových zpráv PENforCEC
CMM. Poskytuje několik možností monitorování průniku
kontextových zpráv do proxy sítě. Přístupy nouzového operátora k povelovým a řídicím funkcím C2A prostředky nebo uživatelsky přívětivými rozhraními zobrazujícími mapy krizové
oblasti, která je pokryta předinstalovanou polygonální podsítí.
Zobrazení povelové a řídicí aplikace je zobrazeno na obr. 3.
Rozhraní C2A dovoluje krizovému operátorovi provádět
následující úkony:
– Výběr kontextové zprávy CMM a nastavení jejich závislostí
s ostatními kontextovými zprávami; operátor může takto
specifikovat obsah a sled kontextových zpráv a jejich závislosti; sled kontextových zpráv může být uložen před jejich
vysláním do fronty.
– Výběr piktogramů a textu (viz následující) kontextových
zpráv, které mají být vyslány k lidem; kontextová zpráva

Obr. 2 Síťové cesty uvnitř proxy sítě s přidruženými síťovými jednotkami
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CMM je vybrána ze souboru předdefinovaných zpráv
PENforCEC.
– Nastavení doby použitelnosti kontextové zprávy.
– Lokalizované vysílání: Verze povelové a řídicí aplikace C2A
dovolují operátorovi vysílat podle potřeby do různých zón
oblasti v nouzi různé zprávy; povelová a řídicí aplikace C2A
rozhoduje o jejich umístění identifikací adres polygonálních
přístupových bodů obsluhujících specifické zóny.
– Vysílání kontextových zpráv CMM za použití norem SMS
(viz v následujícím) prostřednictvím aktivních mobilních
rádiových sítí.
– Optimalizovaná směrování kontextových zpráv CMM:
Povelová a řídicí aplikace C2A vždy identifikuje nejlepší cesty
k průniku kontextových zpráv k polygonálním přístupovým
bodům pokrývajícím konkrétní specifickou zónu.
– Vymazání a zneplatnění již vyslaných zpráv.
Povelová a řídicí aplikace C2A provádí automaticky síťové řídicí
funkce, jako jsou: detekce nových polygonálních přístupových
bodů připojených k síti (viz v následujícím), údržbu a aktualizace konfigurace polygonálních přístupových bodů a jejich umístění. C2A skenuje periodicky síť za účelem odhalení chybějících,
vyřazených nebo vadných polygonálních přístupových bodů.
V posledním případě povelová a řídicí aplikace C2A aktualizuje
automaticky propojovací mapy za účelem optimalizovaného směrování kontextových zpráv CMM a vysílá výstrahy provozním
a správním orgánům řídicím příslušnou oblast. Během nouzového stavu přístroje odpovědných činitelů se zavedenou a běžící
povelovou a řídicí aplikací C2A mohou vstupovat do proxy sítě
přímým připojením k libovolnému z polygonálních přístupových bodů MAP v oblasti. Rozhodování v případě konfliktního
připojení přístrojů několika odpovědných činitelů souběžně
vstupujících do proxy sítě může být řešeno vložením takového
upřednostňovacího mechanismu, který umožňuje řízení proxy
sítě a vysílání kontextových zpráv CMM jedinému z nich.

Obr 3 C2A rozhraní používané krizovými operátory
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Polygonální přístupový bod
Polygonální přístupový bod je uzel založený na přístupovém bodu WiFi s běžící programovou aplikací pro nastavení
a údržbu polygonální podsítě proxy sítě. Programové vybavení
vyvinuté v tomto projektů je založeno na OLSR směrovacím
protokolu [8]; může být považována jako alternativa nejmodernějšího HWMP protokolu [9]. Každý polygonální přístupový bod pokrývá specifickou zónu uvnitř oblasti a slouží všem
přímo připojeným uživatelským terminálům. Některé polygonální přístupové body jsou určeny pouze k přenosu síťových
funkcí a ostatní poskytují přístup k uživatelským terminálům.
Polygonální páteř použitá k přenosu kontextových zpráv je
vytvořena mezi polygonálními přístupovými body v souladu se
spojově orientovaným přístupem. Polygonální páteř je navržena
k údržbě plnohodnotné konektivity mezi sadou polygonálních
přístupových bodů v oblasti a uzlem s běžící povelovou a řídicí
aplikací C2A. Jednotlivé polygonální přístupové body směrují
a ukládají kontextové zprávy CMM a vysílají signály s daty pro
připojení uživatelských terminálů v souladu s protokolem WiFi.
Každý polygonální přístupový bod je identifikován zeměpisně.
Jestliže je do proxy sítě přidán další polygonální přístupový bod,
jeho pozice je zapsána do mapy oblasti během jeho instalace.
Když je přístupový bod připojen poprvé, ohlásí se sám povelové a řídicí aplikaci C2A a ta obratem rekonfiguruje síťové
cesty s ohledem na přítomnost nového přístroje. Hlavní funkce
implementované do každého polygonálního přístupového bodu
jsou:
– Přijímá kontextové zprávy PENforCEC CMM vysílané povelovou a řídicí aplikací C2A.
– Ověřuje platnost každé přijaté kontextové zprávy CMM
(např. dobu použitelnosti a platnost pro příslušnou zónu).
– Postupuje dále přijaté platné kontextové zprávy CMM k připojeným uživatelským terminálům s běžící mobilní aplikací
(viz dále).

–U
 kládá každou platnou kontextovou zprávu a vysílá k nově
připojenému uživatelskému terminálu.
–V
 yřazuje každou prošlou a neplatnou kontextovou zprávu
CMM.
Obecně je každá kontextová zpráva PENforCEC CMM přeposlána k dalšímu polygonálnímu přístupovému bodu nebo k připojenému uživatelskému terminálu pouze tehdy a jen tehdy,
jestliže nevypršela doba jeho použitelnosti anebo nebyla zneplatněna povelovou a řídicí aplikací C2A a souborem zpráv, což
závisí na tom, zda již byly vyslány.
Mobilní aplikace
Uživatelským terminálům s běžící mobilní aplikací je umožněno přijímat a dekódovat kontextové zprávy CMM. Mobilní
aplikace provádí všechny bezpečné procedury pro připojení
uživatelského terminálu k polygonálnímu přístupovému bodu.
Mobilní aplikace je způsobilá k mnohojazyčnému překladu
kontextových zpráv CMM. To poskytuje vynikající příležitost
využít nabídku řady verzí mobilních aplikací pro každou zemi.
Mobilní aplikace by mohly být staženy z kterékoli oficiální
webové stránky PENforCEC nebo od autorizovaného internetového úložiště. Mobilní aplikace je automaticky instalována do
přístroje uživatelského terminálu a je spuštěna v autokonfiguračním procesu. Hlavní funkce mobilní aplikace jsou:
– a utomatické skenování pro detekci SSID připojitelných
polygonálních přístupových bodů, mobilní aplikace připojuje
vždy nejlépe přijímaný polygonální přístupový bod v zóně;
– a utentizace polygonálního přístupového bodu před jeho připojením; do rozvojového plánu tohoto projektu byl začleněn
i vývoj ověřovacího mechanismu důvěryhodnosti;
 držba a aktualizace seznamu jednotných ID a certifikátů
–ú
polygonálních přístupových bodů;
– a utomatické obnovení výběru polygonální přístupových
bodů; je to umožněno pro případ, kdy připojený polygonální přístupový bod vypadne z dosahu nebo již není vůbec
dosažitelný. Mobilní aplikace je připojí znovu k polygonálnímu přístupovému bodu s nejlepším signálem (pokud je
dostupný), jinak pokračuje ve skenování.
Mobilní aplikace rovněž implementuje protokoly pro šíření epidemických zpráv založených na technologii Bluetooth. Pokud
jsou v činnosti mobilní aplikace, rozhraní Bluetooth i WiFi jsou
obě aktivní. Zprávy přijímané z Bluetooth jsou přeposílány,
ale nejsou zobrazovány, pokud je mobilní aplikace připojena
k polygonálnímu přístupovému bodu prostřednictvím WiFi.
Úkol mobilních aplikací spočívající v implementaci epidemických protokolů přepíná periodicky mezi dvěma provozními
stavy: poslech a vysílání. V poslechovém módu mobilní aplikace zveřejňuje službu předdefinovaným jménem a jednotným
UUID sdíleným všemi přístroji mobilní aplikace; v poslechovém módu může mobilní aplikace přijímat kontextové zprávy
CMM vysílané touto aplikací. Ve vysílacím módu mobilní aplikace vysílá opětovně platné kontextové zprávy CMM kterékoliv
další mobilní aplikaci v poslechovém módu. K tomuto účelu
skenuje pro přístroje zveřejňující PENforCEC službu Bluetooth
a připojí se k ní. K zajištění účinného epidemického šíření kontextových zpráv CMM jsou do mobilních aplikací implementovány následující funkce:
–u
 kládání každé platné kontextové zprávy CMM na tablo
zpráv spolu s jejich životností;
–u
 kládání ID každé mobilní aplikace již dosažené kontextovou
zprávou CMM;
– v yřazení prošlých kontextových zpráv CMM;

– aktualizace tabla ID při přijetí nové zprávy z epidemické
podsítě, tablo je aktualizováno s vysílačem ID;
– sdílení tabla ID za účelem předcházení zacyklování a neužitečných propojení;
– ukládání ID přeposlaných kontextových zpráv CMM.
Objeví-li mobilní aplikace ve vysílacím módu naslouchající,
nejprve ověří v ID tabulce registraci mobilních aplikací. Není-li
ID zaznamenáno, vysílající mobilní aplikace k němu vyšle každou platnou kontextovou zprávu. Není-li jedna nebo více ID na
table, vysílající mobilní aplikace postoupí dále pouze nevyslané
kontextové zprávy CMM.
Mobilní aplikace obsahuje databázi s předem uloženými
kontextovými zprávami PENforCEC CMM včetně piktogramů
a odpovídajících textů. Mobilní aplikace přijme pokaždé platnou
kontextovou zprávu CMM, jejíž ID je extrahováno a příslušné
piktogramy s textem jsou vytaženy z databáze mobilní aplikace
a zobrazeny na displeji uživatelského terminálu. Tímto způsobem
je umožněno snadno řešit problém mnohojazyčnosti. Databáze
mobilní aplikace může být snadno přizpůsobena odlišným jazykům přeložení textu do piktogramu. Pro ověřovací předvádění
PENforCEC byly texty piktogramů přeloženy do pěti jazyků:
italštiny, angličtiny, francouzštiny, nizozemštiny a portugalštiny.
Konečně mobilní aplikace ověřuje periodicky aktualizace aplikace nebo databáze zpráv.
Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ,
Ing. Milan Grenar, ČTÚ
Pokračování v příštím čísle
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Trendy ve spotřební elektronice
Tradiční světová výstava IFA 2015 se uskuteční ve dnech 4. až 9. září v Berlíně a představí celé spektrum
nových produktů z inovativního průmyslového odvětví spotřební elektroniky. Rozvoj trhu v roce 2015 bude
ovlivňovat prodej smart telefonů a nástup nových smart technologií.
Podle vizionářského průzkumu z roku 2014 má
64 % dotázaných zájem o automatické zobrazení internetových stránek produktů, osobností
či inzerovaných novinek, které jsou v daném
okamžiku předmětem děje na displeji televizoru, současně na jiném zařízení. Rovněž 64 %
používá při sledování televize paralelně jiné
zobrazovací zařízení. 20 % by pak rádo obsah
pozorovaný na jiném zařízení zobrazilo na TV
displeji.
Internet znamená mnohem více než zábavu
a komunikaci. Konektivita se stává součástí
našeho každodenního života – v domácnosti,
v automobilu i dalších aplikacích. Rozvojový

Obr. 1 Situace ve vývoji prodeje spotřební elektroniky v Evropě
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potenciál řešení smart home se nachází zejména
v oblastech energetických úspor (vytápění,
osvětlení, smart elektroměry), zabezpečení
domácnosti, domácích spotřebičů, využívání
volného času (nastavení osvětlení, hudebního
pozadí apod.), asistenčních služeb (monitorování zdravotního stavu, přivolání pomoci).
Trh spotřební elektroniky, telekomunikací
a domácích spotřebičů nadále poroste. Smart
telefony a mobilní přístup k Internetu přinesou
svým uživatelům v jejich každodenním životě
nové inovativní výhody. Také v oblasti spotřební
elektroniky a domácích spotřebičů nastupuje
Internet věcí.

Situace ve vývoji prodeje spotřební elektroniky se v Evropě
stát od státu liší (obr. 1). Významným trendem společným
pro všechny oblasti světa je podle údajů společnosti GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) již zmíněný boom mobilních zařízení pro přístup na Internet. Televizní trh je významně
ovládán inovacemi – stále většími rozměry TV displejů, lepší
kvalitou obrazu 4K, technologií OLED, novými tvary (zakřivené
a velmi tenké), divadelním zvukovým vjemem z reproduktorových sloupcových systémů a televizory Smart TV s nekonečnou
nabídkou obsahu z celého světa.
Video obsah bude reprezentován globální nabídkou streamovanou přes Internet do Smart TV. Podobnou zkušenost
jsme zaznamenali před pěti lety s audio obsahem přenášeným
po Internetu. DVD přehrávače, případně Blu-ray přehrávače
postupně zmizí z trhu. Jejich úlohu převezmou Smart TV.
Hlavní důvody udávané zákazníky pro pořízení Smart TV jsou:
 řístup ke službám video on demand (27 %),
–p
 řístup k Internetu (31 %),
–p
–p
 otřeba nového televizoru (64 %).
Zvukový obsah je dnes reprezentován streamovanými audio
nahrávkami. Zařízení připojena mobilně k Internetu jsou řízena
app pro smart telefony. Potenciál rozvoje představují dokovací
mini reproduktory, sluchátka a hudební systémy připojené
na Internet. Trh domácích audio systémů zaznamenal v roce
2014 růst 8 % s celkovým objemem více než 4,8 miliardy EUR.
Uživatelé mají v pamětech svých smart telefonů uloženy tisíce
hudebních titulů. Odbyt dokovacích reproduktorových systémů
pro smart telefony se mezi roky 2008 a 2014 téměř ztrojnásobil
a v roce dosáhl více než 6 miliónů kusů, což představuje obrat
553 miliónů EUR. Trhu dominuje další inovace – bezdrátové
dokovací systémy, které na celkovém odbytu podílejí 85 %.

Zobrazení UHD pro masový trh

Televizory s elegantně zakřivenými displeji patřily mezi hlavní
atrakce výstavy v roce 2014. Tento trend bude pokračovat
i v letošním roce s variacemi na toto téma v podobě displejů,
které mohou dokonce měnit svoje barevné pozadí a zakřivení.
Pokud je třeba, mohou být zcela ploché nebo zakřivené; stiskem
tlačítka na dálkovém ovládání je aktivován motor, který nastaví
požadovaný tvar.
Ať zakřivené nebo ploché, UHD (Ultra-High Definition) –
ultra vysoké rozlišení s 8 milióny obrazovými body se postupně
stalo téměř standardem ve špičkové kategorii televizorů.
Displeje s úhlopříčkami 40 palců (102 cm) stále častěji nesou
logo UHD. Modely televizorů UHD pro rok 2015 jsou pokročilé a směřují do budoucnosti: Poslední produkty od předních
výrobců podporují nejnovější, vysoce efektivní standard komprese obrazu HEVC (H.265), jsou vybaveny porty HDMI pro
vysoké datové rychlosti UHD a splňují požadavky zabezpečení
proti kopírování obsahu pro budoucí UHD média.
Významný pokrok přinesl letošní rok i v rozsahu nabídky,
která je dostupná v rozlišení UHD. Na Internetu se objevují
první on-line služby, které nabízejí filmy v UHD. Výrobci zařízení a filmový průmysl vytvořily UHD Alianci, aby povzbudily
výrobu obsahu v UHD a efektivně se zabývaly všemi požadavky
kompatibility – od studia po zobrazení na displeji. V diskovém
formátu Blu-ray, který je schopen uchovávat filmy v kvalitě
UHD, se představí na výstavě IFA poslední novinky. Najdeme
zde i nejnovější přehrávače tohoto formátu. Nyní bude možné si
nahrát i vlastní video v kvalitě UHD. Rychle roste počet špičkových fotoaparátů a kompaktních cestovních kamer schopných
pracovat v UHD a na některých je možné zaznamenávat akční
videa v super vysokém rozlišení. V letošním roce jsou tradiční

Obr. 2 Předpověď dalšího vývoje dodávek 4K TV v miliónech kusů
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kamkordéry UHD tak kompaktní, že se dají přenášet v malé
příruční brašně. Zvláštnímu zájmu se těší nové, vysoce efektivní optické stabilizátory obrazu, která napomáhají z velké části
potenciálu kvality UHD. Čtvrté čtvrtletí 2014 znamenalo další
nárůst dodávek 4K TV na 5,2 miliónů, což představuje meziroční nárůst 550 %. Podíl Číny se snížil na 45 % z 62 % ve 3.
čtvrtletí 2014. Předpověď dalšího vývoje dodávek 4K TV v miliónech kusů je na obr. 2.
Rozvoj UHD je závislý na žánru. Je třeba pečlivě vybírat
záběry, aby se předešlo nedostatkům v obrazu. Živé sportovní
záběry jsou hlavní náplní vysílání, nabízejí rychlé akční záběry
s ostrostí všech detailů. UHD kamery jsou k dispozici, významným problémem jsou objektivy, které jsou velmi nákladné.
Dalším problémem je přenos masivního objemu dat do studia.
Služby streamingu velmi dobře vyhovují přenosu filmů, „živý“
obsah vyžaduje přenos cestou TV vysílání.
Již v letošním roce se objeví smart telefony s displejem s rozlišením více než 700 ppi (pixels per inch), což je ekvivalentní
zobrazení 4K UHD na displeji s úhlopříčkou 6,2 palce. Do roku
2021 by více než 50 % smart telefonů mělo mít rozlišení vyšší
než 400 ppi (UHD při úhlopříčce cca 25 cm) a prodej smart
telefonů s rozlišením UHD by měl dosáhnout počtu 200 miliónů kusů.
Velmi často používaný výrok mezi experty říká: „UHD
poskytuje nejen více obrazových bodů, ale také s lepším vzhledem.“ Pro působivější barvy představují nové špičkové UHDtelevizory zvětšený barevný prostor, abychom použili odborný
výraz. Jejich displeje ukazují pečlivě udržovaná golfová hřiště
v tak plných odstínech zelené, že diváci přímo touží vstoupit do
golfových klubů a začít hrát. A rajská jablíčka září tak červeně,
že každý, kdo to vidí, je touží ochutnat. To vše umožňují nanokrystaly ve filtrech LCD displejů pro červenou a zelenou barvu.
Přesné zobrazení barev pro tablety, smart telefony a notebooky
s vysokým rozlišením vyžadují také aplikace e-Commerce. To
vše je příležitostí pro technologii Quantum Dot, která lze použít pro displeje libovolných rozměrů, včetně těch pro tablety
a mobilní telefony. V porovnání s technologií RGB LED je očekáván nárůst zájmu.
Podle vizionářského průzkumu z roku 2014 má 64 % dotázaných zájem o automatické zobrazení internetových stránek produktů, osobností či inzerovaných novinek, které jsou v daném
okamžiku předmětem děje na displeji televizoru, současně na
Obr. 3
Windows 10 vytvoří mosty
mezi operačními systémy
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jiném zařízení. Rovněž 64 % používá při sledování televize
paralelně jiné zobrazovací zařízení. 20 % by pak rádo obsah
pozorovaný na jiném zařízení zobrazilo na TV displeji.
Internet znamená mnohem více než zábavu a komunikaci.
Konektivita se stává součástí našeho každodenního života –
v domácnosti, v automobilu i dalších aplikacích. Rozvojový
potenciál řešení smart home se nachází zejména v oblastech
energetických úspor (vytápění, osvětlení, smart elektroměry),
zabezpečení domácnosti, domácích spotřebičů, využívání volného času (nastavení osvětlení, hudebního pozadí apod.), asistenčních služeb (monitorování zdravotního stavu, přivolání
pomoci).
Trh spotřební elektroniky, telekomunikací a domácích
spotřebičů nadále poroste. Smart telefony a mobilní přístup
k Internetu přinesou svým uživatelům v jejich každodenním
životě nové inovativní výhody. Také v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů nastupuje Internet věcí.
Situace ve vývoji prodeje spotřební elektroniky se v Evropě
stát od státu liší (obr. 1). Významným trendem společným
pro všechny oblasti světa je podle údajů společnosti GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) již zmíněný boom mobilních zařízení pro přístup na Internet. Televizní trh je významně
ovládán inovacemi – stále většími rozměry TV displejů, lepší
kvalitou obrazu 4K, technologií OLED, novými tvary (zakřivené
a velmi tenké), divadelním zvukovým vjemem z reproduktorových sloupcových systémů a televizory Smart TV s nekonečnou
nabídkou obsahu z celého světa.
Video obsah bude reprezentován globální nabídkou streamovanou přes Internet do Smart TV. Podobnou zkušenost
jsme zaznamenali před pěti lety s audio obsahem přenášeným
po Internetu. DVD přehrávače, případně Blu-ray přehrávače
postupně zmizí z trhu. Jejich úlohu převezmou Smart TV.
Hlavní důvody udávané zákazníky pro pořízení Smart TV jsou:
– přístup ke službám video on demand (27 %),
– přístup k Internetu (31 %),
– potřeba nového televizoru (64 %).
Zvukový obsah je dnes reprezentován streamovanými audio
nahrávkami. Zařízení připojena mobilně k Internetu jsou řízena
app pro smart telefony. Potenciál rozvoje představují dokovací
mini reproduktory, sluchátka a hudební systémy připojené
na Internet. Trh domácích audio systémů zaznamenal v roce
2014 růst 8 % s celkovým objemem více než 4,8 miliardy EUR.

Uživatelé mají v pamětech svých smart telefonů uloženy tisíce
hudebních titulů. Odbyt dokovacích reproduktorových systémů
pro smart telefony se mezi roky 2008 a 2014 téměř ztrojnásobil
a v roce dosáhl více než 6 miliónů kusů, což představuje obrat
553 miliónů EUR. Trhu dominuje další inovace – bezdrátové
dokovací systémy, které na celkovém odbytu podílejí 85 %.

Konkurence mezi operačními systémy

Televizory Smart mohou nejen přijímat „konvenční“ televizní
signály, ale zajišťují rovněž přístup k obsahu a službám na
Internetu, např. mediálním knihovnám vysílatelů, zápůjčkám
internetového videa, různým doporučením TV programů, on-line hrám, sociálním sítím a informačním portálům. Ke všem
je možné přistupovat prostřednictvím snadno použitelných
apps způsobem velmi podobným tomu, který nabízejí tablety
a smart telefony. A podobně jako tato mobilní zařízení, inteligentní televizory vyžadují operační systémy zajišťující propojení mezi hardwarem a softwarem. V minulosti to nebylo
často tak zjevné, ale v letošním roce výrobci směřují pozornost
na operační systémy pro svoje smart televizory. Některé velmi
efektivní systémy, které se již velmi dobře etablovaly v mobilním světě, se rostoucí měrou uplatňují při práci „za TV stínítkem“, aby nabídly řadu snadno použitelných funkcí. Dva
z předních dodavatelů televizorů používají např. Android, aby
do světa televize přinesly řadu apps, které byly zatím dostupné
jen na smat telefonech a tabletech. Televize s operačním systémem Android (Android TV) mohou rovněž využívat výkonný
on-line systém rozpoznávání hlasu, který je schopen porozumět i složitým dotazům, týkajících se např. stavu počasí v regionu, kde se nachází domácnost diváka. Odpověď přijde během
několika sekund spolu s grafickým doprovodem na obrazovém displeji. Podobné schopnosti mají i operační systémy jako
Tizen, WebOS nebo Firefox OS. Použití těchto etablovaných
a široce používaných operačních systémů rovněž usnadňuje
propojení televizorů s tablety, smart telefony a moderními
domácími spotřebiči.
Snadno použitelný software poslední generace Smart TV je
podporován adekvátní výpočetní silou. Vícejádrové procesory
a výkonné grafické čipy zajišťují rychlý přístup k webovým
stránkám, snadné ovládání a reprodukci videa z webu bez jakéhokoliv zaškubnutí.
Významným hostem IFA GPC byl Satya Nadella, CEO společnosti Microsoft, jenž se ve svém vystoupení krátce zmínil
o Windows 10 a „výstavbě mostů“ mezi operačními systémy
(obr. 3). Nedávná akvizice společnosti Nokia se stává součástí
transformace Microsoftu, který se otevírá inovacím „z vnějšku
dovnitř“. Microsoft bude v letošním roce významným vystavovatelem na IFA, ale více v daný okamžik Satya Nadella účast
firmy Microsoft nespecifikoval.

„ Nositelná“ spotřební elektronika pro zdraví, kondici
a životní pohodu
Další významný trend na IFA 2015 bude charakterizován chytrými náramkovými „hodinkami“ a dalšími osobními zařízeními vybavenými senzory a displeji, která je možné „oblékat“ na
lidské tělo. Tato zařízení zobrazují signály, jež přijímají s podporou nebo i bez podpory mobilního telefonu, měří životní funkce
jako tep srdce, počítají ujité kroky, registrují pohyb a proměnné
okolního prostředí, aby je následně předaly k dalšímu vyhod-

nocení např. v tabletu, který všechna obdržená data zpracuje,
graficky je zobrazí a připraví individuální kondiční program. Na
výstavě IFA se návštěvník setká s řadou nových smart hodinek
a „kondičních“ náramků, stejně jako s mnoha novými smart
telefony, které budou mít rovněž zabudovány příslušné senzory.
Trend směřující k inteligentnější nositelné elektronice se uplatní
nejen ve sportovních a zábavních aktivitách, ale v budoucnosti
bude použit i pro podporu telemedicínských aplikací, a tak
umožní starším lidem delší život v prostředí svých blízkých.
Nový sektor na výstavě IFA nabídne atraktivní příležitost představit také tato tematická řešení.
Rostoucí potřebu péče o zdraví s sebou přináší nárůst světové populace ve věku od 60 let výše. Zatímco v roce 2000 byl
podíl těchto občanů na celkovém počtu obyvatel planety 11 %,
v roce 2050 bude podle aktuálních odhadů dvojnásobný, tedy
22 %. Dalším trendem, který lze vysledovat je rostoucí důraz na
životní pohodu. Jako „dobrou“ nebo „velmi dobrou“ ji hodnotí
62 % lidí. Technika v oblasti moderního životního stylu stále
více přitahuje člověka ke každodenní péči o zdraví. Ke zvýšenému důrazu na zdraví populace přispívají prevence a včasná
diagnóza chorob. Trvalý důraz se soustředí na celkovou kvalitu
a náklady lékařské péče. Péče se tak díky dostupnosti některých technologií přesouvá do domácího prostředí, kde jsou její
náklady nižší.

Vize digitální domácnosti

Zařízení spotřební elektroniky, která jsou součástí domácí sítě
a komunikují s domácími spotřebiči, jsou dnes další inovací,
která představuje významný trend.
Osobní počítače, notebooky a síťové pevné disky jsou schopny
uchovat obrovské archívy digitálních mediálních dat obsažených ve fotografiích, hudbě nebo video záznamech. Domácí sítě
působí jako zdroj těchto dat pro fixní zařízení, smart telefony,
tabletové PC a televizory připojené na síť. Standardy jako UPnP
a DLNA usnadňují přístup k mediálním datům. Jednotlivé
komponenty vytvářející domácí síť jsou schopny se navzájem
automaticky rozpoznat a mohou si tedy vzájemně vyměňovat
digitální obsah. Stále více kamer a kamkordérů je schopno
přenášet svá obrazová data prostřednictvím rozhraní WiFi do
domácí sítě, odtud pak mohou být přesunuta na Internet nebo
přenesena na TV displej, kde mohou být ihned zobrazena.
Trend směřující k prosíťovanému přístupu k médiím rovněž hluboce změnil svět HiFi. Dnes je možné vytvořit domácí
síť s pevnými nebo bezdrátovými připojeními, která zahrnuje
většinu hudebních komponentů a surround systémů a získává
mediální obsah z jednoho místa. Relevantní technologie se
nazývá streamování dat. Audio zařízení propojená domácí sítí
obvykle disponují i rádiovým připojením na Internet. Web se
tak stává jedním z nejdůležitějších způsobů šíření digitálního
rádiového obsahu.
Uživatelé mohou také přistupovat do svých domácích sítí,
když jsou na cestách, např. pro vyvolání uložených informací
nebo, aby naprogramovali záznam TV programů. Komunikace
mezi zařízeními spotřební elektroniky a dalšími domácími spotřebiči otevírá nepřeberné množství možností pro budoucí aplikace. Domácí sítě tak mohou pomoci šetřit energii, zabezpečit
domácnost i péči o zdraví.
Všechny tyto záležitosti spolu s širokou nabídkou produktů,
řešení a prezentací očekávají návštěvníky světové výstavy IFA
2015 v září v Berlíně.
RNDr. Petr Beneš
informační společnost
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Stav a trendy v oblasti přístupových
sítí nové generace (1I. část)
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, založenými 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 zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a popisuje stav a trendy v oblasti přístupových sítí.

Jednotlivci

Jde-li o jednotlivé soukromé jedince, pak lze
konstatovat, že na počátku nového tisíciletí
měla přístup k Internetu jen relativně omezená
skupina lidí. Nejčastěji šlo o studenty vysokých
škol, IT odborníky a o vybrané zaměstnance
podniků s připojením k Internetu. K hlavnímu
rozmachu využívání Internetu došlo v ČR
především v letech 2000 až 2012. V roce 2003
používalo Internet pouze o něco více než 2,5
milionů jednotlivců, tedy přibližně čtvrtina
populace. Oproti tomu v roce 2013 využívalo
Internet již 6 milionů obyvatel ČR (obr. 7). Na
druhé straně celých 30 % populace starší 16
let Internet běžně nepoužívalo a 17 % Čechů
Internet nepoužilo nikdy – což je o celá 4 %
méně, než je průměr v EU28 (viz obr. 8).

Obecně stále platí, že Internet používají častěji
muži než ženy, mladší než starší jedinci či jednotlivci s vyšším než nižším vzděláním. Například
ve druhém čtvrtletí 2013 používalo Internet 73 %
mužů, ale jen 68 % žen, jak ukazuje tabulka 2.
Tento rozdíl je zapříčiněn zejména starší generací,
kdy např. podíl mužů starších 65 let používajících
Internet je dokonce více než dvakrát vyšší než
podíl žen užívajících Internet v této věkové kategorii. Internet stále zůstává doménou především
mladší a v posledních letech i střední generace,
v roce 2013 jej ve věku 22–44 let používalo více
než 90 % těchto jednotlivců. Ačkoliv se s narůstajícím počtem osob používajících Internet tyto
rozdíly postupně zmenšují, je zřejmé, že potřeba
mít své virtuální alter ego je pro mladé lidi a jednotlivce ve středním věku velmi důležitá.

Obr. 7
Jednotlivci
používající Internet

Zdroj:
ČSÚ, Informační společnost
v číslech 2014
Obr. 8
Podíl populace, která
nikdy nepoužila Internet
Zdroj:
Digital Agenda Scoreboard
2014: Česká republika,
data Eurostat
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2011

2012

2013

Celkem 16+

65,5 %

69,5 %

70,4 %

Celkem 16–74

73,0 %

75,1 %

76,0 %

muži 16+

69,2 %

72,3 %

73,1 %

ženy 16+

61,9 %

66,8 %

67,9 %

16–24 let

94,8 %

96,2 %

96,9 %

25–34 let

87,4 %

92,9 %

91,8 %

35–44 let

84,1 %

89,0 %

91,2 %

45–54 let

72,0 %

79,4 %

81,2 %

55–64 let

46,3 %

56,0 %

58,0 %

65+

16,3 %

16,8 %

19,0 %

základní

18,6 %

22,3 %

20,3 %

střední bez maturity

49,6 %

56,8 %

58,2 %

střední s maturitou

74,9 %

81,5 %

80,2 %

vysokoškolské

91,3 %

91,4 %

90,2 %

studenti 16+

98,2 %

99,6 %

98,9 %

starobní důchodci

19,7 %

20,5 %

23,4 %

podle pohlaví

podle věkových skupin

podle dokončeného vzdělání (25+)

podle specifické skupiny populace

Zdroj: ČSÚ, Informační společnost v číslech 2014
Tabulka 2 Uživatelé Internetu v ČR (podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině)

Nejrychleji přibývají uživatelé Internetu právě v těch skupinách
populace, které jej dříve používaly nejméně, mezi něž patří především (ale nikoliv obecně) senioři, osoby s postižením, pečující osoby, jednotlivci s nízkým příjmem a nízkým vzděláním.
Je proto třeba zabezpečit, aby nedocházelo k problému digitálního vyloučení nejen u zranitelných skupin [1], ale rovněž aby
bylo vysokorychlostní připojení k Internetu dobře dostupné
i v méně přístupných lokalitách a menších městech, v nichž je
v ČR, jak dokládají údaje uvedené výše, pokrytí sítěmi nové
generace velmi nízké.

Identifikace překážek rozvoje sítí nové generace

Požadavek rychlého rozvoje sítí nové generace naráží při realizaci na řadu překážek, způsobených jednak tím, že stávající praxe
není potřebám rychlé výstavby této infrastruktury přizpůsobena,
a také skutečností, že ke zvýšené poptávce se přidávají nepřiměřené
nároky vlastníků pozemků i dalších subjektů, jejichž práva jsou
výstavbou dotčena. Zde jsou stručně popsány identifikované typy
překážek. Návrhy na jejich odstranění jsou uvedeny v [1].

Technické/technologické překážky

Rozvoje sítí nové generace může být dosaženo dvěma přístupy.
Prvním způsobem je modernizace stávajících metalických sítí
a druhým výstavba zcela nové infrastruktury, ať mobilní nebo
pevné. Jelikož za sítě nové generace jsou považovány sítě, které
umožňují poskytování širokopásmových služeb s přenosovou
rychlostí ve směru k účastníkovi alespoň 30 Mb/s, spadají do této
definice i metalické (xDSL) sítě využívající technologii VDSL případně VDSL v kombinaci s technologií vektorování. Sítě využívající tyto technologie umožňují nabízet rychlosti ve směru k účastníkům až 100 Mb/s, avšak jsou omezeny vzdáleností modemu
koncového uživatele a příslušnou ústřednou. Rychlost ve směru
k účastníkům na úrovni 100 Mb/s je možná při délce místní

účastnické smyčky do 500 metrů. U vzdálenosti nad 1 200 m od
ústředny jsou maximální rychlosti u těchto technologií totožné
s ADSL2+, klesají na úroveň 6,5 Mb/s (download). Při modernizaci stávajících metalických sítí tento technologický faktor tvoří
potenciální překážku rozvoje sítí nové generace, neboť ne každý
účastník se nachází v optimální vzdálenosti od ústředny. Proto
jsou obecně takovéto upgrady považovány pouze za dočasné
řešení, které však umožňuje zvýšit kvalitu poskytování vysokorychlostních služeb v kratším čase, než by tomu bylo v případě
postupné výstavby nových fixních sítí, ale jehož použití je omezeno topologií již vybudovaných metalických sítí.
Zatímco v případě pevných kabelových vysokorychlostních
sítí může služby přístupu k síti Internet poskytovat kterýkoliv subjekt, který má u ČTÚ oznámené podnikání podle § 13
zákona o elektronických komunikacích (což je samo o sobě
pouze minimálně administrativně náročným úkonem) a disponuje přístupovou sítí, v případě bezdrátových sítí provozovaných v licencovaných pásmech musí subjekt k poskytování
nejen vysokorychlostních služeb přístupu k Internetu mimo
jiné získat zejména příděl vhodných rádiových kmitočtů od
ČTÚ. Jelikož kmitočtové spektrum je vzácným, tedy omezeným
statkem, je omezen i počet subjektů, které jej mohou využívat.
V ČR se pro příděl kmitočtů vhodných pro poskytování bezdrátových vysokorychlostních služeb v posledním období zvolil
způsob elektronické aukce (viz dále aukce kmitočtů pro 4G sítě)
a avizovaný záměr ČTÚ v roce 2015 nabídnout v aukci kmitočty
z pásma 3,6 až 3,8 GHz.

Kmitočty pro 4G sítě

Jak je uvedeno v [1], získaly na základě výběrového řízení
(aukce 2013) kmitočty pro 4G sítě společnosti O2 Czech
Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech
Republic, a.s. Vzhledem k tomu, že dané kmitočty jsou co do
svého rozsahu omezeny, existují teoretické překážky pro rozvoj
vysokorychlostních mobilních sítí, neboť již žádný další subjekt nemůže získat další příděl kmitočtů v pásmu 800 MHz.
Na druhou stranu je nutno konstatovat, že jednou z podmínek
získání kmitočtů byla tzv. rozvojová kritéria. Mezi tato kritéria
patří zejména povinnost zahájení poskytování komerčních služeb s využitím veřejných komunikačních sítí provozovaných
na přidělených rádiových kmitočtech ve stanovené lhůtě a kvalitě, stejně jako zajištění pokrytí území ČR a obyvatel nabídkou
služeb. Podmínkou přitom je, že nejdříve by měly být pokryty
okresy, ve kterých převažují řídce osídlené oblasti. Z těchto skutečností tedy vyplývá, že reálné překážky rozvoje těchto sítí na
celém území ČR byly eliminovány, neboť závazek na vybudování respektive rozvoj těchto sítí na sebe vítězové aukce převzali
spolu s přídělem předmětných kmitočtů.
Naproti těmto skutečnostem je ovšem otázkou, do jaké míry
budou tyto sítě schopny nabídnout vysokorychlostní přístup
k síti Internet splňující definici sítí nové generace, tedy přenosovou rychlost ve směru k účastníkům alespoň 30 Mb/s.
Rozvojová kritéria Výběrového řízení například stanovila minimální požadovanou rychlost služby závaznou pro splnění podmínek pokrytí na hranici 2 Mb/s (download) do 7 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů. V následujícím období je minimální požadovaná rychlost
služby ve směru k účastníkům stanovena na úrovni 5 Mb/s. Sítě
LTE sice teoreticky umožňují nabídnout přenosovou rychlost
172,8 Mb/s ve směru k účastníkům a 57,6 Mb/s ve směru od
účastníků, avšak vzhledem k dynamické agregaci a nestálým
přenosovým podmínkám mohou být reálně rychlosti daleko
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nižší. Až vývoj v následujících obdobích ukáže, nakolik budou
4G sítě schopny nabízet vysokorychlostní služby přístupu k síti
Internet ve srovnatelné kvalitě s fixními sítěmi nové generace.
Mobilní sítě v současnosti procházejí rychlým technologickým vývojem, což na jednu stranu může být prospěšné pro koncové zákazníky, kteří budou mít k dispozici nejnovější služby,
představuje však obecně vyšší riziko pro operátory. Na trhu lze
pozorovat, že aniž by byly 3G sítě plně rozšířeny a využity (např.
UMTS), dochází k postupnému přechodu na sítě 4G (LTE)
a zároveň se již hovoří o mobilních sítích páté generace, tedy
5G. Tyto nové sítě jistě přinášejí na trh nové služby, ale zároveň
také vedou k rychlejšímu morálnímu zastarávání technologií
stávajících. Tato skutečnost tak může představovat do budoucna
jednak požadavek na rychlejší návratnost investic nebo eventuálně utopené náklady. Jak pevné, tak mobilní připojení má na
trhu své specifické využití. Přidanou hodnotou mobilních připojení je zejména jejich mobilita, avšak u nabídek služeb jsou
uplatňovány tzv. datové limity FUP, které omezují možnost stahovat libovolné objemy dat. Datové limity FUP v sítích s pevným připojením naproti tomu v současnosti již, až na výjimky,
neexistují.
Z průzkumu provedeného ČTÚ rovněž vyplývá skutečnost, že v současnosti je mobilní připojení uživateli v současnosti využíváno především jako doplněk k pevnému připojení.
Z výsledků průzkumu plyne, že mobilní připojení využívalo
jako hlavní způsob přístupu k sítí Internet pouze 4 % respondentů. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že pevné vysokorychlostní připojení k sítí Internet zatím v drtivé většině
případů nemůže být nahrazeno připojením mobilním. Do
budoucnosti lze předpokládat nárůst počtu i kapacit mobilních
širokopásmových přístupů a spolu s postupem technologické
inovace v mobilních sítích (rozvoj sítí 4G a budoucí nasazení
5G technologie) i zvyšování podílu využití mobilního přístupu
jako rovnocenné formy dostupnosti Internetu. I nadále však
budou dána omezení této formy, kdy bonus mobility nevyváží
lepší kvalitu služeb poskytovaných na moderních pevných NGA
sítích nebo s využitím pevných bezdrátových řešení na bázi
FWA v licencovaných kapacitních pásmech (např. 3,6 GHz),
avšak není předpoklad, že by tyto přístupy ve velkém měřítku
nahrazovaly pevné širokopásmové přístupy.

Legislativní a regulační překážky

Mezi legislativní a regulační překážky lze zařadit administrativní procesy spojené s budováním předmětné sítě elektronických komunikací. V březnu 2014 vypracovala v této souvislosti
ICT Unie poziční dokument „Digitální Česko 2.0. Výstavba
vysokorychlostních přístupových sítí“[4], ve kterém je identifikováno a podrobně analyzováno 11 hlavních problémů při
výstavbě vysokorychlostních přístupových sítí. I když jsou uváděné problémy v řadě případů propojeny bez ohledu na použitou technologickou platformu, je možné pozorovat větší důraz
kladený na výstavbu pevných sítí.
I podle uvedeného dokumentu je velmi náročné provádět
např. územní řízení pro umístění staveb kabelových sítí a projednání výstavby s vlastníky příslušných nemovitostí, a to jak
z hlediska administrativní náročnosti, tak zejména z pohledu
délky celého procesu. V případě liniových staveb o větší délce,
a tím způsobené nutnosti průchodu mnoha pozemky, jsou problémy s vlastníky pozemků velmi pravděpodobné. Chybí nejen
sjednocující linie v dosavadní praxi stavebních úřadů, ale také
definice veřejného zájmu při budování veřejných sítí ze strany
státu. Je nezbytné odstranit i časovou překážku ze strany staveb-
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ních úřadů, která je často způsobena překračováním lhůt stanovených stavebním zákonem.
V praxi registrovaný rozpor mezi příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a zákona o elektronických komunikacích
vede často k blokaci při uzavírání smlouvy s vlastníkem nemovitosti, což brání dokončení stavby. Vnímány jsou rovněž obtíže
s aplikací vyvlastňovacího zákona. Některé stavební úřady
s odvoláním na stavební zákon vyžadují provedení kolaudačního řízení, ačkoliv trasa vedení schválená v územním rozhodnutí je investory v současné době při stavbách elektronických
komunikací respektována.
Rovněž pro účastnická vedení uvnitř objektů nejsou vytvářeny vhodné předpoklady, neboť neexistuje připravenost stavebních objektů z hlediska vnitřních rozvodů pro připojení
koncových uživatelů k sítím elektronických komunikací. Chybí
potřebná legislativa, příslušné sjednocující normy i pracovní
postupy, které by garantovaly připravenost pro obdobná účastnická vedení.
Mezi legislativní a regulatorní překážky lze dále zařadit neexistenci registru pasivní infrastruktury či mechanismu zajišťujícího koordinaci jednotlivých staveb. Investor mající zájem
vybudovat síť nové generace nemá tudíž žádné informace
o již vybudované pasivní infrastruktuře, kterou by mohl využít k realizaci svého záměru a lze proto jen velmi obtížně snížit náklady na vybudování sítí nové generace sdílením pasivní
infrastruktury. Obdobnou překážku tvoří chybějící mechanismus zajišťující koordinaci jednotlivých staveb. V současnosti
není legislativně dána povinnost investorů sdílet své investiční
záměry, aby bylo možné při budování nových sítí sdílet náklady
na výkopové práce, realizovat přípolože apod.
Právě v případě tzv. přípoloží vzniká problém s praktickou
aplikací stavebního zákona, kdy v průběhu budovaní infrastruktury jedním investorem, majícím platné územní rozhodnutí, projeví jiný investor zájem o dodatečné přiložení vlastní
infrastruktury. Různý výklad příslušných ustanovení stavebního
zákona ze strany stavebních úřadů často brání realizaci takové
dohody.
Některá ministerstva, kraje a města vlastní za účelem propojení jednotlivých úřadů infrastrukturu optických kabelů vybudovanou z veřejných prostředků. Tyto sítě přitom nenabízejí
možnost otevřeného přístupu k pasivní infrastruktuře zájemcům o její využití, jelikož neexistuje žádná databáze.
Ve vlastnictví státní správy a samosprávy je rovněž značné
množství pasivní infrastruktury, typicky jde o městské kolektory, teplovody, kanalizaci, sloupy veřejného osvětlení či městské hromadné dopravy apod. Tato infrastruktura by mohla
výrazně usnadnit výstavbu optických sítí, a to zejména v městských aglomeracích.

Ekonomické překážky

Snaha maximalizovat peněžní příjmy do místních obecných
rozpočtů vede v řadě případů k velmi vysokým poplatkům,
např. za užívání veřejných prostranství, nájmy za zábory komunikací nebo úpravy povrchů. Vzhledem k tomu, že doposud
nebyla zavedena jednotná metodika pro výpočet náhrad pro tzv.
„ostatní plochy“, tedy komunikací a dalších veřejných statků,
jsou rovněž zaznamenávány výrazné rozdíly ve výši poplatků
mezi jednotlivými obcemi. Úhrady za vypořádání věcných břemen, zvláště při využití obecních pozemků, jsou nezanedbatelným nákladem investice do sítě. Navíc se řada nákladů kumuluje a existuje dokonce i nestejný, často diskriminativní přístup
k různým investorům.

Kromě vyšší finanční náročnosti v době budování sítě hraje
klíčovou roli také skutečnost, že výkopové práce jsou odepisovány po dobu alespoň 20 let – z hlediska investora se proto
jedná o strategické rozhodnutí s dlouhodobým dopadem na
hospodaření podniku v příštích letech.

N edostatečná poptávka po službách vysokorychlostního
přístupu
K zmírnění dopadu nákladů na výstavbu přístupových sítí nové
generace by v budoucnu mohla přispět dostatečně vysoká úroveň poptávky po vysokorychlostních službách.
Z údajů ČTÚ za rok 2013 (viz obr. 2) však vyplývá, že
poptávka a reálné využívání vysokorychlostních služeb přístupu k internetové síti jsou v ČR relativně nízké. Služby s rychlostí stahování 30 Mb/s a vyšší v současnosti poptává pouze
17 % uživatelů. Služby s rychlostí stahování nad 100 Mb/s pak
využívá přibližně 7 % uživatelů. V ČR tedy chybí podněty především na straně poptávky, které by vyvíjely tlak na potřebu
rozšíření vysokorychlostního přístupu k síti Internet. Většina
uživatelů, celých 83 %, je v současné době spokojena s připojením nižším než 30 Mb/s a dokonce přibližně 46 % všech uživatelů využívá služby širokopásmového přístupu k síti Internet
o rychlosti nižší než 10 Mb/s. Z dalších údajů, dostupných
v rámci Digital Agenda Scoreboard 2014 (viz obr. 9), vyplývá,
že využívání vysokorychlostních služeb je v ČR mírně pod
průměrem EU.
Průzkum trhu, jenž si nechal ČTÚ zpracovat na začátku roku
2014 od společnosti STEM/MARK, mimo jiné ukazuje, že v současné době je se svým typem připojení spokojeno 84 % uživatelů,
kteří mohou prostřednictvím svého připojení využívat všechny
potřebné, on-line dostupné služby. Většina uživatelů proto nemá
potřebu poptávat rychlejší připojení k internetové síti.

Zdroj: Digital Agenda Scoreboard, leden 2014
Obr. 9 Podíly pásem rychlostí širokopásmových přístupů na maloobchodním trhu – srovnání v rámci EU (leden 2014)

Sítě nové generace jsou rozvíjeny primárně v oblastech,
kde je poptávka vysoce koncentrována, kde často bývá snazší
dosáhnout uspokojivé návratnosti dané investice. Těmto oblastem odpovídají zejména městské oblasti – krajská a okresní
města. Současně platí, že v oblastech s nižší hustotou obyvatel
a tedy nižší koncentrací poptávky je budování nových sítí ekonomicky méně výhodné. Díky nižším počátečním investičním
nákladům dochází v takovýchto oblastech k rozvoji bezdrátových WiFi sítí.
Z výše uvedených skutečností vyplývají možné hlavní překážky rozvoje kabelových sítí nové generace ve venkovských
oblastech vzhledem k nízké úrovni poptávky, resp. hustoty
obyvatel.

SWOT analýza

V této části Národního plánu rozvoje sítí nové generace byla
na základě prováděných analýz, a statistických výsledků o využívání ICT v České republice, a rovněž po shrnutí klíčových
otázek, které mají být řešeny, vypracována následující analýza
hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb rozvoje
sítí nové generace.
Neveřejné telekomunikační sítě
Vedle veřejných sítí pro poskytování služeb vysokorychlostního
přístupu jsou v ČR k dispozici i sítě neveřejné. V této části je pro
informaci poskytnut jen základní přehled o neveřejné síti, která
je z hlediska státu jedna z nejdůležitějších.
V působnosti Ministerstva vnitra (MV) je provozována neveřejná telekomunikační síť pro Policii České republiky, složky
integrovaného záchranného systému a územní orgány státní
správy pod názvem Integrovaná telekomunikační síť MV (ITS
MV). ITS MV (obr. 10) je vybudována jako neveřejná a využívá
prioritně komunikační infrastrukturu v majetku MV, pouze připojení malých objektů je řešeno pomocí pronajatých komunikačních okruhů a služeb od veřejných poskytovatelů. Přenosová
infrastruktura je společná pro veškeré komunikační systémy –
hlasovou, datovou a rádiovou komunikaci. ITS MV je rozdělena
do krajských subsítí, které jsou propojeny optickou páteřní sítí
tak, aby byla zajištěna dostatečná přenosová kapacita (v současné době 1 Gb/s; v rámci přechodu na 10 Gb/s). V příloze [1]
je uvedeno schéma této sítě se zákresy dalších směrů jejího dalšího možného rozvoje.
Součástí ITS MV je i radiokomunikační síť PEGAS určená pro
rádiovou komunikaci a řízení složek integrovaného záchranného
systému. Tuto síť, která je členěna na 14 regionálních sítí v souladu se stávajícím územně správním členěním, tvoří 222 základových stanic a 42 rádiových ústředen instalovaných po celém
území ČR. Celkem je v síti registrováno více než 28 000 koncových uživatelů (vysílaček). Síť je integrována do všech operačních
středisek Policie ČS a Hasičského záchranného sboru.
Dále je v působnosti MV provozováno Centrální místo služeb (CMS), určené primárně ke garantované, bezpečné a auditované výměně informací mezi jednotlivými orgány veřejné
správy. Je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy (ISVS) a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti Internet a specifických neveřejných
sítí například sítí EU. CMS zajišťuje služby pro výměnu dat
a služby mezi jednotlivými ISVS a umožňuje, aby každý subjekt veřejné správy získal prostřednictvím CMS efektivní přístup k relevantním informacím. CMS tvoří jeden ze základních
stavebních prvků komunikační infrastruktury veřejné správy
a jeho služby umožňují orgánům veřejné správy snížit náklady
na zajištění komunikačního prostředí.
V současné době jsou v uvedených oblastech realizovány
tyto projekty: – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek ES (ITS NGN). Tento projekt má za cíl
vybudovat robustní, vysoce spolehlivá, konvergovaná připojení
do integrované telekomunikační sítě MV ČR. Tato připojení
zajistí poskytování služeb pro přenos informací a provoz aplikací v oblastech příjmů tísňového volání, informací operačního řízení, sdílení dat i vizualizaci situace. – Centrální místo
služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů
veřejné správy (CMS-KIVS). CMS-KIVS je projektem, který
redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná
správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační
infrastruktura s CMS.
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Silné stránky

Slabé stránky

• Rostoucí zájem obyvatelstva o nové formy digitálních multimediálních
služeb (digitální hlad).
• Vybudovaná páteřní infrastruktura.
• Stabilní růst zájmu obyvatelstva o konzumaci služeb prostřednictvím
Internetu.
• Kontinuální snižování cen za koncovou technologii při soustavném
navyšování objemu přenášených dat.
• Rozvinutá hospodářská soutěž na českém telekomunikačním trhu.
• Prostřednictvím veřejných zdrojů lze rozšířit počet investorsky zajímavých
lokalit a navýšit investorskou zainteresovanost.
• Výstavbou nové vysokorychlostní infrastruktury lze navýšit podíl digitální
ekonomiky v rámci celkového národního hospodářství.
• Flexibilní a kvalifikovaná pracovní síla každodenně využívající ICT.
• Podpora sektoru stavebnictví po dlouhodobém útlumu.
• Stávající nabídka vysokorychlostního přístupu k Internetu ve venkovských
oblastech je nedostatečná a existuje potenciál pro její navýšení.

•N
 edostatečná úroveň investování do místních kabelových sítí v lokalitách
spojených s vysokými investičními náklady a nízkou návratností investic.
•C
 hybějící program bankovního sektoru pro dlouhodobé investování
do vysokorychlostní infrastruktury určený zejména pro malé a střední
podniky.
•N
 eadekvátní investice investorů do vysokorychlostní infrastruktury ve
vztahu k majitelům pozemků při provádění stavebních prací.
•O
 btížná možnost rekonstrukce stávající fixní telefonní sítě pro provoz
moderních multimediálních služeb.
•N
 ízká ochota soukromých subjektů dlouhodobě investovat do
infrastruktury nové generace.
•N
 edostatečně definovaný veřejný zájem při výstavbě sítí elektronických
komunikací.

Příležitosti

Hrozby

• Vznik nových pracovních příležitostí.
• Rozvoj digitální ekonomiky pozitivně ovlivní snížení cen koncových
technologií a aplikací.
• Růst počtu jednoduchých mobilních koncových zařízení.
• Významnější nástup Internetu věcí.
• Růst poptávky po elektronických službách ze strany domácností
a firemních zákazníků.
• Zvýšení konkurenceschopnosti poskytovatelů moderních digitálních
služeb na trhu vymezeném rovnými podmínkami síťové neutrality.
• Zvýšení dostupnosti k veřejným finančním prostředkům pro výstavbu
vysokorychlostní infrastruktury pro malé a střední podniky.
• Snížení investičních nákladů do infrastruktury a sítí umožňující
vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím snížení
administrativní náročnosti.
• Významné snížení rozdílu v přístupu k vysokorychlostnímu připojení
k Internetu mezi venkovskými oblastmi a zbytkem země.
• Využívání souběžných stavebních projektů do infrastruktury (voda,
kanalizace, silnice) a realizace inteligentních sítí s cílem využít efektu
synergie.
• Zlepšení podmínek pro vstup na trh i celkový rozvoj podnikatelských
subjektů, a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
• Rozvoj digitální dovednosti obyvatelstva.

•N
 edostatečný stupeň digitální gramotnosti a dovednosti obyvatelstva
a neadekvátní obrana vůči kybernetickým útokům.
• Nedostatek zkušeností s dotačními programy do výstavby telekomunikační
infrastruktury a z toho plynoucí rizika.
•K
 onkurenční vlivy jiných technologii, které nedosahují parametrů NGA sítí
a omezují zájem potenciálních zákazníků.
•C
 hybějící plán snižování investiční náročnosti telekomunikačních staveb.
•N
 evyvážené požadavky místní samosprávy ve vztahu k výstavbě liniových
staveb v některých regionech.
• Chybné barevné ohodnocení lokality v důsledku neúplných či nesprávných
dat od vlastníků sítí.

Tabulka 3 SWOT analýza Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Obr. 10 Integrovaná telekomunikační síť MV (ITS MV)
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Pro rozvoj sítí nové generace je v současné době plánován
projekt Dobudování optických a radioreléových tras MV, který
naváže na projekt ITS NGN.
Shrnutí
V rámci podpory rozvoje sítí nové generace se jeví jako
nezbytné respektovat princip technologické neutrality.
Preferována budou ta řešení, která v budoucnosti umožní další
navyšování přenosové rychlosti s nízkými investičními náklady.
V současném stádiu vývoje trhu a technologií lze podporovat
výstavbu i modernizaci následujících přístupových sítí nové
generace: – přístupové sítě z optických vláken, – vyspělé modernizované kabelové sítě, – některé vyspělé rádiové přístupové
sítě, prostřednictvím kterých lze účastníkovi poskytnout spolehlivé vysokorychlostní připojení.
Žádný z typů přístupových infrastruktur nebude upřednostňován, nicméně vždy se musí naplnit klíčový parametr, tj. přenosová rychlost ve směru k účastníkům by měla reálně dosahovat alespoň 30 Mb/s v případě modernizovaných sítí a alespoň
100 Mb/s v případě nově budovaných sítí.
Současně je nutné přikročit k odstraňování identifikovaných
překážek při plánování a budování sítí nové generace zejména
snižováním administrativní zátěže a finančních nákladů. Tyto
překážky spočívají v oblasti územního řízení, na straně přípravy,
výstavby a užívání sítí; dále jde o nepřiměřené finanční nároky
na náhradu omezení užívání vlastnických práv a za využívání
veřejných prostranství.
Proto je zapotřebí zejména zprůhlednit stavební a územní
řízení při využití jednotného informačního místa a registru

pasivní infrastruktury. S ohledem na zvyšující se zájem obyvatelstva o využívání elektronických komunikací ve volném čase
i pro pracovní účely není třeba se obávat zásadního poklesu
výnosů, resp. prodražování výstavby.
Návratnost investic i zlepšení parametrů národní ekonomiky velmi pravděpodobně zůstanou v pozitivních hodnotách.
Zlepšení a zjednodušení administrativní, procesní a stavební
části, koordinace prací a sdílení infrastruktury tam, kde to kapacita umožňuje, povede k významným investičním úsporám.
Zejména stavební práce jsou přitom dlouhodobě nejnákladnější
složkou budování nových sítí elektronických komunikací.
Jaroslav Hrstka
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Evropané konzumují stále více mobilních dat pro aplikace

Podle nejnovějšího vydání analýzy Mobility Report, publikované pravidelně společností Ericsson, se do roku 2020 zmnohonásobí objem přenesených dat v evropských mobilních sítích. Na tomto nárůstů se nejvíce podílí video obsah, konzumovaný v aplikacích a rostoucí rozšíření chytrých telefonů a tabletů, kterých bude v roce 2020 mezi evropskými uživateli
830 milionů, oproti současným 450 milionům.
Měsíčně se pak v evropských mobilních sítích přenese více než 6,2 exabajtů dat. Nyní je to 0,5 EB přenesených dat za
měsíc. Zatímco nyní průměrný aktivní majitel chytrého telefonu nebo tabletu přenese v Evropě přes mobilní síť 1,2 GB
dat, v roce 2020 to podle analýzy Ericsson Mobility Report bude 6,5 GB dat.
Radim Janda, country manažer Ericssonu v České republice to komentuje slovy: „Češi v kontextu s výsledky střední
a východní Evropy nezaostávají. V porovnání se západní Evropou kam se snažíme zařadit, stahujeme méně video obsahu.
A v čem jsou Češi jiní? I když to přímo nevyplývá z mobility reportu, tak například ve využití WiFi přístupu nahrazujícím
broadbandové připojení.“
Ve stále více evropských domácnostech se prosazuje sledování video obsahu na více obrazovkách. Jednotliví členové
domácnosti si zvykají sledovat na mobilním zařízení obsah podle svých představ a preferencí a ve sledování pokračují
i mimo dosah domácích WiFi sítí, prostřednictvím sítí 3G a 4G. Toto chování pak klade vysoké nároky na zvyšování přenosových kapacit mobilních sítí, ať už jde o technologie HSPA (3G) nebo LTE (4G) a investice do těchto sítí, aby splňovaly
představy zákazníků o spotřebitelské zkušenosti s nimi.
Na růstu objemu přenesených dat se také podílí obliba mobilních aplikací. V šesti sledovaných zemích (Velká Británie,
Polsko, Francie, Itálie, Švédsko, Rusko) je pětkrát na prvním místě podle objemu přenesených dat na platformě Android
na prvním místě aplikace You Tube, pouze v Itálii je druhá. V Itálii je první Facebook, který je ve Velké Británii a Francii
druhý, v Polsku a ve Švédsku třetí. V Rusku je na třetím místě tamní sociální síť Vkontakte. První tři aplikace ve všech
těchto zemích doplňuje webový prohlížeč Chrome. Na čtvrtém místě ve Velké Británii, Francii a Itálii pak doplňuje sociální síť Snapchat.
Ericsson Mobility Report je komplexní aktualizací mobilních trendů a spotřebitelského chování, která využívá analýzy
velkých objemů dat v existujících mobilních sítích. Ericsson ji vydává dvakrát ročně. Ericsson provádí pravidelné měření
mobilního provozu na více než stovce živých sítí ve všech významných regionech světa. Detailní měření jsou prováděny
na vybraných komerčních WCDMA/HSPA a LTE sítích s cílem odhalit různé provozní modely.
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Milníky na cestě elektronických
komunikací v České republice
10 část: 2004 – Vysokorychlostní přístup k Internetu a informační společnost

Je technologie hnací silou a klíčem k socioekonomickým změnám? Tehdejší studie tomu ve značném měřítku dávaly za
pravdu, jako předpokladu vzniku deterministického názoru, že digitální technologie, která dokáže tzv. překlenutí „jakékoli
vzdálenosti“ povede ke vzniku tzv. nové ekonomiky jako základu jejího zásadního posunu.
2004	V březnu schválila vláda ČR návrh koncepčního
dokumentu „Státní informační a komunikační
politika“, jinak nazývaný „e-Česko 2006 (2004)“.
Dokument zpracovalo Ministerstvo informatiky
v intencích celoevropské koncepce eEurope2005 –
Informační společnost pro všechny.
2004	V červnu 2004 vláda ČR zahájila nový proces privatizace ČESKÉHO TELECOMU, a.s. s tím, že
rozhodla o prodeji 51,1% podílu Fondu národního
majetku v ČESKÉM TELECOMU. Privatizačním
poradcem se stalo konsorcium CSFB České spořitelny, a.s. a Credit Suisse First Boston (Europe)
Limited.
V červnu odstoupil z funkce generální ředitel
2004	
Eurotelu Terrence Valeski. Tím byl fakticky zahájen přechod společnosti do skupiny ČESKÉHO
TELECOMU.
Strategické imperativy střednědobého plánu
2004	
ČESKÉHO TELECOMU určovaly cíle, které měly
pozitivně ovlivnit pozici společnosti, zejména
v oblastech „poslední míle“ přístupové sítě, vysokorychlostního přístupu k Internetu, VoIP a TV
přes DSL.
2004	ČESKÝ TELECOM byl ve lhůtě stanovené zákonem povinen nabídnout konkurenčním subjektům službu zpřístupnění místní účastnických
vedení. Na zákaznickém trhu byla služba nabízena
od září 2003 ve variantě plného nebo sdíleného
přístupu. První poskytnutý přístup k místnímu
vedení ČESKÉHO TELECOMU se uskutečnil
v lednu 2004.
2004	1. května 2004 se po velkých formálních peripetiích doslova „prodral“ na náš trh již delší dobu
technicky a procesně připravený a skutečně použitelný vysokorychlostní prostředek připojení
k Internetu. ČESKÝ TELECOM jej zpřístupnil širší veřejnosti pod názvem ADSL – Internet
Expres (128/64 až 2 048/256 kb/s).
2004	ČTÚ vydal 15. července oprávnění ke zkušebnímu
vysílání televize v systému DVB-T společnostem
ČESKÝ TELECOM, České Radiokomunikace
a Czech Digital Group. V Praze vysílaly České
Radiokomunikace ze dvou vysílačů, Czech Digital
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Group ze třech a ČESKÝ TELECOM ze čtyř
vysílačů.
Majoritní vlastník společnosti BIVIDEON B.V.
2004	
(investiční fond spravovaný Deutsche Bank)
oznámil, že na základě veřejného odkupu zvýšil svůj akcionářský podíl ve společnosti České
Radiokomunikace a.s. ze 71,9 % na 94,18 %.
Společnost České Radiokomunikace měla 39%
podílu v mobilním operátoru T-Mobile Czech
Republic.
2004	1. září 2004 byl vládě předložen základní návrh
nového zákona o elektronických komunikacích
s očekáváním, že nový regulační rámec odstraní
nahromaděné strukturální nedostatky. Cílem bylo
dosažení účinnosti zákona nejpozději ve druhém
čtvrtletí 2005 i s ohledem na závazky státu přijatých v přístupových jednáních před vstupem
České republiky do EU v roce 2004.
Dnem 27. září změnil operátor Český Mobil
2004	
značku. Společnost nadále působila pod značkou
Oskar Mobil a.s.
2004	Ke konci roku byl vládě ČR předložen k projednání návrh dalšího dokumentu Ministerstva informatiky ČR s názvem „Národní politika vysokorychlostního přístupu“. Zdálo se, že je poměrně
jasné, co je třeba udělat, věci se sice posunuly, ale
pomalu. Ve srovnání s vyspělou Evropou v oblastech poskytování moderní bezpečné veřejné služby
on-line jsme však dále zůstávali pozadu.
2004	
Byl zahájen vládní program „Komunikační
infrastruktura informačních systémů veřejné
správy“. Na úrovni celosíťových řešení ČESKÉHO
TELECOMU byla budována infrastruktura
pro projekty Internet do škol s využitím platformy ADSL. V říjnu 2004 byly propojeny sítě
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Veřejnosti byl zpřístupněn portal.gov.cz pro komunikaci s veřejností,
resp. pro informování veřejnosti o krocích veřejné
správy na jednom místě.
2004	V roce 2004 byl dosažen cílový stav modernizace
sítě – celkem 138 řídicích ústředen HOST a 2 382
vzdálených účastnických jednotek RSU. Počet

hlavních telefonních stanic včetně ISDN kanálů provozovaných ČESKÝM TELECOMEM dosáhl 3 368 325, z toho
bylo 2 295 837 bytových stanic, 985 099 podnikových stanic a 26 073 telefonních automatů.
2004	Na konci roku 2004 byly v síti ČESKÉHO TELECOMU
instalovány síťové prvky ADSL pro služby vysokorychlostního přístupu Internet Expres v 959 lokalitách pro cca 78 %
potenciálních zákazníků ČESKÉHO TELECOMU. (v roce
2003 byla služba ADSL poskytována ve 296 lokalitách).
2004	Počet aktivních vysokorychlostních přípojek ČESKÉHO
TELECOMU dosáhl v roce 2004 počtu 101 208 (včetně
ISP), z toho 79 000 zákazníků ČESKÉHO TELECOMU
bylo ve firmách a domácnostech. Z celkového počtu přípojek pak přípojky velkoprodeje představovaly 21,8 %.
Společnosti Telenor Network, České Radiokomunikace
a GTS budovaly vlastní infrastrukturu vysokorychlostního připojení. Na tomto trhu působily i další společnosti,
zejména Czech on Line, Český Bezdrát, Tiscali, Spinet,
Contactel, Aliatel, a Nextra Czech Republic.
2004	Penetrace v mobilních sítích rostla a k 30. září 2004 překročila hranici 100 %, zejména pro patrnou tendenci
v užívání druhých a dalších SIM karet i pro různá zařízení.
2004	Eurotel uvedl na trh nové služby Eurotel Data Expres
a Eurotel Data Nonstop, pro které jako první mobilní operátor v Evropě využil technologie CDMA2000 1xEV-DO,
určené výhradně k datovému bezdrátovému připojení
k Internetu s neomezeným přístupem a bez poplatků. Na
konci roku službu využívalo téměř 30 tisíc zákazníků.
2004	Mobilní operátor T-Mobile zprovoznil ještě před koncem
roku technologii EDGE jako nadstavbu GSM a alternativu
k GPRS. Síť v tomto období pokrývala zatím jen obvody
velkých měst. Společnosti Eurotel a Oskar Mobil zavedly
technologii EDGE vzápětí, počátkem roku 2005.
2004	Rozdělení trhu mezi mobilními operátory poskytujícími
mobilní služby v ČR se v roce 2004 nezměnilo. Eurotel
s téměř 4,6 miliony zákazníků zůstal na českém mobilním trhu na úrovni 43 %. Tržní podíl na celkovém počtu

zákazníků u operátora T-Mobile dosahoval 40 % a Oskar
Mobilu 17 %.
2004	V dosahu sítí kabelové televize byly zhruba 2 miliony
domácností, a z nich asi 40 % tvořili předplatitelé připojení k základnímu analogovému kabelovému rozvodu.
V roce 2004 byl trh po konsolidaci ovládán dvěma hlavními operátory, UPC a Karneval, kteří spolu pokrývali asi
67 % všech účastníků televizních kabelových rozvodů.
2004	
Původní provozovatelé kabelové televize přecházeli
k poskytování internetových služeb. Podle informací společnosti UPC Česká republika využívalo ke konci roku
2004 její služby vysokorychlostního připojení k Internetu
42 400 zákazníků a na konci června 2004 registroval
Karneval 6 400 zákazníků vysokorychlostního přístupu
k Internetu.
2004	
Penetrace osobních počítačů v ČR dosahovala podle
informací z průběhu roku 2004 úrovně nad 40 %, penetrace uživatelů Internetu se pohybovala kolem 25 %.
V porovnání s Polskem a Maďarskem při rozvoji služeb
vysokorychlostního přístupu k Internetu však vládní podpora v ČR republice chyběla.
2004	Trh telekomunikací ČR tvořil v roce 2004 přibližně 4,4 %
HDP, z čehož 1,9 % představovaly pevné sítě a 2,5 %
mobilní telekomunikace. V důsledku rychlého náběhu
služeb mobilních technologií se penetrace pevných linek
se v roce 2004 snížila na přibližně 32 % (z hodnoty 35 %
v roce 2001).
2004	
Nadále probíhaly konsolidace síťových operátorů či
poskytovatelů služeb. Ke konci roku 2004 došlo k potvrzení smlouvy o akvizici alternativního operátora Aliatelu
a jeho začlenění do organizace GTS (později GTS Novera).
2004	Konsolidované výnosy ČESKÉHO TELECOMU dosáhly
62,1 mld. Kč. Celkové konsolidované provozní náklady
činily 33,1 mld. Kč. Konsolidovaná hodnota EBITDA
představovala výši 29 mld. Kč a marže EBITDA 47 %.
Konsolidovaný zisk před zdaněním EBT činil 7,9 mld. Kč.
Počet zaměstnanců poklesl o více než 19 % na 8 794.

Chytrý náramek TalkBand B2

Společnost Huawei uvedla na trh druhou generaci komunikačních náramků Huawei TalkBand, které mají vylepšený
design, inteligentnější a přesnější funkce sledování fyzického stavu a zdatnosti a zdokonalenou synchronizaci s mobilními zařízeními uživatele. TalkBand B2 je vybavený mnohem výkonnějším připojením přes rozhraní Bluetooth a je nejen
praktickým přístrojem pro sledování fyzické zdatnosti a zdravotních ukazatelů, ale také dokonalou kombinací Bluetooth
sluchátka a sportovního náramku. Je tak ideálním zařízením pro vytížené manažery, kteří jsou aktivními sportovci.
TalkBand B2 je opatřený pokročilým šestiosým gyroskopem a dokáže automaticky a přesně sledovat a zaznamenávat pohyby, sledovat délku a poměr hlubokého a lehkého
spánku a poskytovat spotřebitelům zdravotní informace
a rady, jak zlepšit rozložení a kvalitu spánku. TalkBand
B2 disponuje velmi výkonnou baterií, která umožňuje
až pět dnů provozu, hovory v délce až 6 hodin a 12 dnů
v pohotovostním režimu. TalkBand B2 podporuje zařízení
s operačním systémem Android 4.0 a iPhony s operačním
systémem iOS 7.0 nebo vyššími verzemi. Ve standardním
černém nebo stříbrném provedení s pryžovým řemínkem
vyjde na 4 590 Kč, v prémiovém zlatém provedení s koženým páskem na 6 790 Kč.
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