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V posledních měsících jsem navštívil dvě významné světové telekomunikační výstavy. Rád bych se s vámi podělil o pár 
postřehů, které mají pro mě osobně veliký význam. Určují trendy, o kterých je třeba vědět.

První z nich byla výstavní konference ECOC ve Valencii zaměřená zejména na FTTx a vše kolem sítí nové gene-
race. Rozvoj sítí NGN a boom ultra-fast broadbandu byl velmi zřetelný. Není čemu se divit, při stále se zvyšujícím 
objemu dat, nových aplikací a služeb na Internetu. Co však mě tak trochu rozesmutnělo, bylo to, že více než polovinu 
výstavní plochy zaujímaly čínské firmy, které nabízely kde co. Nic proti nim, jen cenová soutěž evropských výrobních 
firem s nimi je dopředu prohraná. Zákazníci v mnoha případech přehlíží jejich kvalitu a upínají se jen k ceně, což je 
cesta takříkajíc „do pekel“. Nejen z hlediska toho, že se něco v blízké budoucnosti technologicky pokazí, ale zejména 
z důvodu dalekosáhlých následků v naší české společnosti. Zejména v udržení motivace vymýšlet nové věci, ohrožení 
ekonomického života firem a možná i ve snížení zaměstnanosti českých lidí, pokud nebudou české firmy prodány čín-
ským investorům. V poslední době jsme svědky úlisného nadbíhání čínským investorům bez ohledu na to, co prospěš-
ného pro rozvoj naší země přinášejí. Samozřejmě pokud pominu osobní zájmy některých politických businessmanů. 
Ještě horší by bylo domyslet toho, že za podpory naší vlády, by byly finančně a věcně podporovány příchozí čínské 
firmy, které by současně ničily české výrobní firmy. Ty české firmy, které vznikly pouze ze soukromých finančních 
zdrojů a ze znalostí, nápadů a nadšení českých lidí.

Druhou významnou akcí byl veletrh AFRICA COM v Kapském městě v JAR. Bylo velmi potěšující zjistit, že Afrika 
se snaží významně investovat do rozvoje elektronických komunikací nebývalým úsilím. Samozřejmě prim hrají bezdrá-
tové technologie, zejména satelitní, LTE, mikrovlnná zařízení. Lidé touží po vysokorychlostním přístupu k Internetu 
stejně jako u nás. IPTV, datové služby všeho druhu, aplikace, např. mikropůjčky přes mobilní telefon… Po mé první 
návštěvě Johannesburgu, jsem si myslel, že nejlepším obchodním artiklem je žiletkový drát, elektrické bezpečnostní 
ohradníky a nůžkové mříže pro dveře. Nyní vidím, že i telekomunikace a informační technologie mají zelenou! Rozvoj 
pevných sítí nových generací je také velmi zřetelný. V Jihoafrické republice se budují nové rezidenční čtvrti či pod-
nikatelská centra a komunikace a bezpečnost jsou součástí těchto investic. Jihoafrická republika je bránou do dalších 
afrických zemí na jižní polovině tohoto kontinentu a možnost zde uspět s našimi výrobky je poměrně vysoká. Byl jsem 
mile překvapen, že místní odborníci kvalitativně rozlišují mezi výrobkem z Číny a výrobkem z Evropy a či z ČR. A to 
je dobře, protože kvalita našich výrobků je srovnávána s německou a jakýkoli export pomáhá růstu českých firem. 
Doufejme, že se v blízké době konečně setkáme s investičním růstem v telekomunikacích i u nás doma. Nejvyšší vládní 
představitelé se údajně už konečně dohodli, že evropské peníze ve výši 14 mld. Kč nakonec budou čerpány přímým 
způsobem pod dohledem MPO. Přestože došlo díky tahanicím s MV k více než čtyřměsíčnímu zpoždění, doufejme, 
že budou pravidla a principy dokončeny co nejdříve.

A začne výstavba podobně jako v Africe… 
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Aktuality z EU a ČR 

  Aktuality z EU

 Průzkum o placeném přístup k on-line obsahu, a to 
zejména mezi mladými lidmi
Evropská komise zveřejnila 28. srpna výsledky průzkumu 
Eurobarometru o  placeném přístupu ke sledování filmů, 
poslouchání hudby, hraní her nebo čtení e-knihy online. 
Data ukazují, že problém s přeshraničním přístupem k on-
-line obsahu mělo 56 % Evropanů. Zatímco 8 % všech evrop-
ských uživatelů Internetu se pokoušelo o  přístup k  těmto 
službám, mladých lidí (15–24 let) se pokusila téměř pětina. 
Mezi 15–24 lety je to až 58 % a 46 % osob ve věku 25–39. 
To ukazuje na potenciální poptávku po přeshraničním pří-
stupu k obsahu. Přístup k on-line obsahu (zejména audiovi-
zuálnímu a hudebnímu) stále rychle roste – spotřebitelské 
výdaje na digitální video vzrostly o 147,5 % v roce 2013. 

 Zpráva o spotřebitelských trzích Evropské unie 2015 – 
nevyužitý potenciál e-komerce
Evropská komise zveřejnila 21. září 2015 zprávu o  spotře-
bitelských trzích EU. Zpráva ukazuje, že přeshraniční elek-
tronický obchod je stále na evropském trhu nedostatečně 
vyvinutý: spotřebitelé se cítí jistější při nákupu on-line ze 
své vlastní země (61 %) než z  jiné evropské země (38 %). 
Srovnávací přehled, také zjistil, že nedostatek důvěry, územní 
omezení a cenová diskriminace stále představují překážky. 
Komise předloží před koncem roku návrh k  usnadnění 
přeshraničního elektronického obchodu v  rámci jednot-
ného digitálního trhu. Ten bude zahrnovat celoevropská 
pravidla týkající se smluv a ochrany spotřebitele při on-line 
nákupech. 

 Roaming a pravidla pro zajištění otevřeného 
Internetu přijaty Radou Evropské unie
Dne 1. října 2015 Rada formálně schválila nová pravidla 
pro ukončení poplatků za roaming v EU od poloviny roku 
2017. Nová legislativa bude také zahrnovat první celoevrop-
ské opatření na ochranu otevřeného přístupu k  Internetu. 
Evropský parlament by měl přijmout schválené znění na 
svém plenárním zasedání na konci října. Nařízení vstoupí 
v  platnost tři dny po jeho zveřejnění v  Úředním věstníku 
Evropské unie. To se pravděpodobně uskuteční v listopadu.

 Evropská komise zveřejnila studie v oblasti širokopás-
mového připojení o rychlosti, ceně a pokrytí
První studie o  kvalitě širokopásmového připojení se vzta-
huje na všechny země EU, Island a Norsko. Studie ukazuje, 
že v průměru dostávají zákazníci pevného širokopásmového 
připojení v EU stále pouze 75 % rychlosti stahování oproti 
nabízené, stejně jako v  roce 2013. Navzdory neustálým 
investicím do širokopásmových sítí, které významně zvýšily 
průměrnou skutečnou rychlost stahování od 30 Mb/s v roce 

2013 na 38 Mb/s  v  roce 2014, zůstává rozdíl mezi inzero-
vanou a  skutečnou rychlostí konstantní. Ze studie rovněž 
vyplývá, že širokopásmové připojení realizované kabelem 
a sítí z optických vláken bylo spolehlivější než jiné technolo-
gie. Stávající pravidla zajistí spotřebitelům ve smlouvě spe-
cifikování minimální úrovně kvality služeb, jakož i náhradu 
škody a  náhrady, pokud nejsou splněny tyto úrovně. Od 
30. dubna 2016 budou muset operátoři informovat zákaz-
níky o pevném připojení k Internetu o minimální normální 
a maximální inzerované Internetové rychlosti. 
Druhá studie o  širokopásmových maloobchodních cenách 
ukázala, že i  přes stabilizaci cen mezi roky 2013 a  2014, 
klesly ceny širokopásmového připojení v  EU28 o  12 % 
mezi roky 2012 a 2015. Pokles byl zvláště velký u kategorií 
30–100 Mb/s (o 20 % ve stejném období). Ceny se výrazně 
liší a  mohou být až o  300 % vyšší pro obdobné služby. 
U nabídek 12–30 Mb/s se zdá, že nabízí nejlepší hodnotu za 
peníze, zatímco nabídky s rychlostmi nad 100 Mb/s zůstá-
vají obecně stále relativně drahé (o  40–60 % vyšší než 
30–100Mb/s). 
Třetí studie o  pokrytí širokopásmovým připojením zjis-
tila, že více než 216 mil. domácností v  EU (99,4 %) mělo 
přístup k  alespoň jedné pevné nebo mobilní širokopás-
mové technologii, na konci roku 2014 (s výjimkou satelitu). 
Vysokorychlostní mobilní širokopásmové připojení (4G 
LTE) se zvýšilo z 59,1 % v roce 2013 na 79,4 % v roce 2014. 
\technologie Next Generation Access (NGA), schopné pře-
nášet nejméně 30 Mb/s), byly k  dispozici v  68,1 %, oproti 
61,9 % za loňský rok.

 Projev Günthera Oetingera na konferenci ICT 2015
Günther Oettinger, evropský komisař pro digitální ekono-
miku a  společnost, měl 20. října 2015 na konferenci ICT 
2015 projev o jednotném digitálním trhu jako klíči k vedou-
címu postavení evropského průmyslu v digitální ekonomice. 
Ve svém projevu uvedl mj. „Digitalizace během několika 
desetiletí dramaticky změnila odvětví ICT, poskytování služeb, 
a dokonce i do určité míry práci veřejné správy. Digitalizace 
hluboce mění tradiční odvětví, říkáme tomu Průmysl 4.0 nebo 
jednodušeji digitalizace průmyslu. Jsme teprve na začátku. 
S příchodem továrny budoucnosti, Internetu věcí a 5G bude 
tato transformace ještě dramatičtější. Digitalizace bude mít 
vliv na všechny sektory ekonomiky. Potřebujeme digitální 
unii s  jasným rozdělením úkolů mezi tím, co může nejlépe 
udělat EU, a  tím, co by mělo být provedeno členskými státy 
a regiony.“

 Dvě veřejné konzultace Evropské komise – jedna na 
geoblokování a druhá o on-line ekonomice
Evropská komise zahájila 24. září 2015 veřejné projednání se 
dvěma konzultacemi. Konzultace o geo-blokování a  jiných 
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formách geografických omezení získá názory na neodů-
vodněné obchodní překážky, které brání nákupu a prodeji 
výrobků a služeb v rámci EU. Druhá konzultace se zaměřuje 
na ekonomickou úlohu pro on-line platforem, mezi které 
patří například vyhledávače, sociální média, webové stránky 
pro sdílení videa, app obchodů, atd. Dále zkoumá odpo-
vědnost zprostředkovatelů, pokud jde o nedovolený obsah 
uložený on-line a způsobu zlepšení volného pohybu údajů 
v EU a vytvoření evropského cloudu. Obě konzultace budou 
probíhat až do konce prosince 2015. Konzultace pomůže 
Komisi připravit legislativní návrhy v první polovině roku 
2016 na ukončení neodůvodněného geoblokování a cílenou 
změnu pravidel e-komerce a rámce stanoveného článkem 20 
směrnice o službách a přispěje k rozvoji strategie vnitřního 
trhu. 

 Veřejná konzultace Evropské komise o normách 
jednotného digitálního trhu
Komise zahájila 23. září 2015 veřejnou konzultaci o  nor-
mách pro jednotný digitální trh. Konzultace je otevřena do 
4. ledna 2016. Normy jsou důležitým nástrojem pro vytvá-
ření spolupráce různých systémů a stimulují vznik nových 
ekosystémů napříč jednotným digitálním trhem pro více 
než 500 milionů lidí v Evropě. Komise hledá vstupy ke stan-
dardům pro 5G komunikace, „cloud computing“, kyberne-
tickou bezpečnost, služby řízení dat a aplikace, digitalizace 
evropského průmyslu, e-health, inteligentní dopravní sys-
témy, Internet věcí, inteligentní města a efektivní využívání 
energie. 

 Čeští podnikatelé dostanou 4,4 mld. Kč zaručených 
úvěrů z Junckerova balíčku
Českomoravská záruční a  rozvojová banka (ČMZRB) se 
dohodla s Evropským investičním fondem na další podpoře 
malého a středního podnikání v ČR. Jen v posledním půl-
roce prostřednictvím národního programu Záruka vyhláše-
ného MPO a ČMZRB bylo zaručeno přes 5 mld. Kč úvěrů. 
Protizáruka od EIF pak umožní podpořit v období let 2015–
2017 úvěry až pro 1 500 malých a  středních podnikatelů 
v souhrnné výši více než 4,4 mld. Kč. S využitím protizáruky 
EIF bude ČMZRB poskytovat záruky za investiční úvěry 
a úvěry na pořízení zásob až do výše 4,1 mil. Kč. Podmínkou 
je, aby žadatel o  záruku spadal do kategorie malého pod-
nikatele s  méně než 50 zaměstnanci. Ručení za investiční 
úvěry bude poskytováno na dobu až 8 let, za provozní úvěry 
až 6 let. Za záruku nemusí podnikatel hradit žádný poplatek. 
Získání záruky probíhá i díky spolupráci s úvěrující bankou 
ve zjednodušeném režimu. 

  Aktuality z ČR

 Místopředseda Evropské komise Andrus Ansip 
navštívil v říjnu Prahu
Do Česka přijel místopředseda Evropské komise pro jed-
notný digitální trh Andrus Ansip jednat o sladění české digi-
tální ekonomiky s  ostatními sedmadvaceti zeměmi. Dotkl 
se i kompetenčního sporu ministerstva vnitra a ministerstva 
průmyslu a obchodu o kontrolu nad rozvojem vysokorych-
lostního přístupu k Internetu. Vláda se podle Akčního plánu 
pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR zavázala učinit některé 
kroky k lepší elektronické komunikaci s úřady do roku 2020. 
Hlavní prioritou v rozvoji e-governmentu v ČR je zajištění 
úplného elektronického podání. Tím by mělo být zajištěno 
lepší umístění ČR v  hodnocení využívání služeb poskyto-

vaných veřejnou správou včetně vyplňování a zasílání elek-
tronických formulářů. „Nechci komentovat žádné konkrétní 
případy, ale řekl bych, že si musíte pospíšit,“ uvedl Ansip před 
návštěvou Prahy pro Českou televizi. 

 Projev premiéra Bohuslava Sobotky na konferenci 
„Česko: Jak jsme na tom?“
Předseda vlády vystoupil v úterý 20. října 2015 na výroční 
konferenci Aspen Institutu a Forbes. Letošní konference 
s názvem „Česko: Jak jsme na tom?“ se účastnil také mini-
str pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a mini-
str vnitra Milan Chovanec. Premiér Bohuslav Sobotka 
uvedl: „Nedostatek kvalifikované pracovní síly, zaspání 
v digitalizaci, nedotažená infrastruktura a mezery v kvalitě 
státních institucí jsou brzdy, které ohrožují dobře nastar-
tovaný hospodářský růst Česka.“ K  digitalizaci prohlásil: 
„Druhou bariéru, kterou já tady vidím a která byla identi-
fikována i v té analýze, je digitalizace. My jsme země, která 
si nevede úplně špatně z hlediska privátního sektoru, pokud 
jde například o schopnost prodávat naše zboží a služby po 
Internetu, nabízet naše výrobky v zahraničí a nevedeme si 
špatně, pokud jde o schopnost domácností využívat Internet 
k  celé řadě činností. Ale to, kde jsme beznadějně mezi 
posledními zeměmi Evropské unie, je digitalizace státní 
správy. Tohle je oblast, kde máme obrovské rezervy a velké 
zpoždění. Ono se vždycky udává jako příklad Estonsko. 
Myslím si, že se nemusíme dívat jenom do Estonska, ale 
je řada bližších zemí, které nám utekly. Je tady řada trau-
mat, které máme jako stát z hlediska různých neúspěšných 
pokusů státní správu digitalizovat. Jeden z nejhorších pří-
kladů byl IZIP, kde původně dobrá myšlenka elektroni-
zovat zdravotnictví tak, jak se to stává velmi často, byla 
nakonec obětí soukromých zájmů a snahy využít politické 
konexe k získání byznysu s veřejným sektorem a nakonec 
to zdiskreditovalo myšlenku elektronizace ve zdravotnictví 
na dlouhá léta dopředu. Tady já vidím obrovské bariéry 
a znamená to mnohem větší výdrž i ze strany Ministerstva 
vnitra, které má na starosti tuto oblast. Ukazuje se, že byla 
chyba, že se zrušilo Ministerstvo informatiky, protože nám 
tady řadu let chyběl koordinátor nebo někdo, kdo by digi-
talizaci státní správy systematicky tlačil dopředu. Kromě 
státní správy je to samozřejmě digitalizace průmyslu, a to 
i vzhledem k orientaci naší země. Tady by vláda měla vyu-
žít všechny možnosti, jak podpořit transfer znalostí, trans-
fer technologií v oblasti digitalizace průmyslu tak, aby český 
průmysl neztratil konkurenceschopnost v  tomto procesu, 
který bude v Evropě velmi rychlý. Třetí téma, tedy po pra-
covní síle a po oblasti digitalizace, je infrastruktura. Budu 
se věnovat dvěma oblastem infrastruktury. Tou první jsou 
dopravní stavby. Mapa České republiky je velmi zvláštní. 
Když se na ni podíváte a podíváte se na kvalitní železniční 
spojení nebo na dálnice, tak 25 let po pádu železné opony 
to vypadá, jako kdyby železná opona ještě stála. Po 25 
letech nemáme žádné dálniční spojení s Rakouskem, po 25 
letech máme jedinou dálnici s Německem. Nemáme žádné 
rychlostní železniční spojení, které by nás kvalitně propo-
jilo s kteroukoli metropolí kteréhokoliv našeho sousedního 
státu. To znamená dobudovat infrastrukturu, konečně nás 
propojit alespoň s  okolními zeměmi, a  pokud jde o  želez-
niční spojení, tak jenom se nesoustředit na vnitrostátní, ale 
mít tady strategické projekty, které by nás propojily rych-
lou železnicí. My se teď soustředíme na spojení s Berlínem. 
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Čili dopravní stavby, zlepšit zákony, které umožňují výstavbu, 
bude nový zákon o zadávání zakázek, teď se připravuje novela 
stavebního zákona a já doufám, že obě tyto legislativní změny 
by mohly pomoci zlepšit schopnost státu vůbec cokoliv stavět. 
A nešetřit penězi na přípravu staveb, protože to je věc, která 
v minulých letech byla hodně zanedbána. Poslední poznámka 
k  infrastruktuře. Infrastruktura jiného typu je připojení 
k rychlému přístupu k Internetu. Jsou tady dvě věci. Zaprvé si 
myslím, že se debata příliš orientuje na evropské dotace, které 
na tuto oblast budou poskytovány. Bude to částka, která je 
tuším ve výši 14 mld. Kč a kterou už teď všichni možní posky-
tovatelé připojení k Internetu svádějí velkou předběžnou bitvu. 
Samozřejmě za těch 14 mld. Kč ale nezlepšíme kvalitu připo-
jení k  Internetu v  celé České republice. To jsou peníze, které 
jsou určeny na bílá místa, kde bez dotací není možné připo-
jení zlepšit. Tady potřebujeme, aby se privátní byznys skutečně 
v této věci angažoval a abychom, když už mluvíme o digitali-
zaci průmyslu, samozřejmě měli kvalitní připojení k rychlému 
přístupu k  Internetu po celém území České republiky. Takže 
nejenom dálnice, ale také Internet.“

 Jednání předsedy vlády o postupu prací v digitalizaci 
státní správy
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal 22. října 2015 na 
Úřadu vlády ČR s  ministrem vnitra Milanem Chovancem, 
ministryní školství Kateřinou Valachovou, ministrem průmyslu 
a obchodu Janem Mládkem, zástupci Úřadu vlády a také s před-
sedou Českého telekomunikačního úřadu. Hlavním tématem 
byl postup prací v digitalizaci státní správy. Jak uvedl předseda 
vlády: „Česká republika je v elektronizaci státní správy v hodno-
cení Evropské komise (Digital Economy and Society Index) na 
jednom z posledních míst. To chceme změnit, rozvoj této oblasti 
považuji za jednu z  důležitých priorit vlády pro rozvoj hospo-
dářství i zaměstnanosti. Je nutné v této věci zintenzivnit činnost, 
dosavadní postup prací nepovažuji za optimální. Proto jsem roz-
hodl, že na prosinec svolám mimořádné jednání všech relevant-
ních ministrů a  ministryň, do jejichž kompetence digitalizace 
státní správy spadá. Cílem bude vyhodnotit plnění Akčního plánu 
pro rozvoj digitálního trhu, který vláda schválila v srpnu.“ Dalším 
tématem jednání byla implementace tzv. broadbandové směr-
nice, jejímž cílem je snížení nákladů na budování vysokorych-
lostních komunikačních sítí. Ta má umožnit prostřednictvím 
peněz z  fondů EU zlepšit přístup k  Internetu v  České repub-
lice. Jednotným informačním místem bude Ministerstvo vnitra. 
Opatření k  dobudování sítí budou financována z  prostředků 
Operačního programu Podnikání a  inovace pro konkurence-
schopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Odborná 
debata o rozvoji sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu se 
dále povede v rámci Rady vlády pro informační společnost.
Ministerstvo vnitra jako reakci na tiskovou zprávu Úřadu vlády 
uvedlo, že mu vždy šlo o plnění role Národního koordinátora 
rozvoje sítí nové generace, tedy zejména o potřebné zmapování 
dostupnosti sítí vysokorychlostního přístupu k  Internetu. To 
je mj. nutné z důvodu zabezpečení přenášení dat v souvislosti 
s  podmínkami zákona o  kybernetické bezpečnosti. Z  tohoto 
úhlu pohledu vítá dohodu o  vzniku Národního koordinátora 
rozvoje sítí nové generace, který bude v gesci Ministerstva vni-
tra. Ministerstvu vnitra nikdy primárně nešlo o samotné čerpání 
peněz z evropských dotací, ale o nastavení systému, který bude 
fungovat ve prospěch občanů ČR. Finance na vznik národního 
koordinátora bude resort vnitra hledat ve vlastních zdrojích. 
Národní koordinátor bude odpovědný za mapování veřejných 

i neveřejných sítí, bude určovat tzv. bílá místa, kde infrastruk-
tura vysokorychlostního přístupu k  Internetu není dostupná, 
nebo bude vyhodnocovat její dostupnost. Pro sítě ve vlastnic-
tví státu, tedy pro neveřejné sítě, bude navíc určovat strategii 
a architekturu rozvoje. Teď je plně na odpovědnosti Ministerstva 
průmyslu a obchodu, aby urychleně vypracovalo Národní plán 
rozvoje sítí nové generace v takové podobě, aby splňoval veškeré 
požadavky Evropské komise a mohlo dojít k úspěšnému čerpání 
dotací z operačního programu PIK.
V otevřeném dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi si sdru-
žení stěžují, že zodpovědné resorty pouze řeší své kompetenční 
spory a nesnaží se připravit funkční strategii.

 Kybernetická bezpečnost v České republice
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) zprávu o hodnocení 
stavu kybernetické bezpečnosti v jednotlivých státech s výsled-
ným Global Cybersecurity Index (GCI). Podle ITU představují 
nejlépe připravenou zemi Spojené státy americké (hodnota 
indexu 0,824), které následují Kanada a Austrálie. Česká repub-
lika (hodnota GCI 0,500) se spolu s Gruzií a Ruskem v hodno-
cení umístila na 41. – 43. místě.
Z evropských států je na tom nejlépe Norsko (0,7353), Estonsko, 
Německo a Velká Británie (shodně 0,7059). Česká republika jako 
první z členských zemí NATO podepsala memorandum o poro-
zumění v  oblasti kybernetické bezpečnosti. Národní bezpeč-
nostní úřad vybral 17. srpna 2015 právnickou osobu – zájmové 
sdružení právnických osob CZ.NIC, se kterou uzavře veřejno-
právní smlouvu podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 Pracovní skupina ICT UNIE definovala technické 
standardy budování NGA sítí
Výsledkem společné práce v  pracovní skupině ICT UNIE je 
dokument definující technické standardy budování NGA sítí, 
který má sloužit jako podklad pro státní instituce odpovída-
jící za celý proces užití státních dotací v oblasti výstavby NGA 
infrastruktury. Dokument se zabývá technickou problematikou 
budování sdílených sítí. Cenovými a  soutěžními záležitostmi 
se zabývá pouze tam, kde s technickým řešením přímo souvi-
sejí. Tato metodika vznikla v ICT UNII na základě požadavků 
jednotlivých členů  – provozovatelů telekomunikačních sítí. 
Jejím cílem je nastavit standardy, podle kterých se doporučuje 
budovat telekomunikační sítě sdílené více operátory zejména 
z těchto důvodů: sjednocení koncepce sítě a zejména jejích pře-
dávacích bodů bez ohledu na konkrétního investora budované 
sítě, zjednodušení procesu sdílení, provozu, údržby, zřizování, 
přepojování a  rušení služeb, sjednocení evidence přístupové 
sítě, její topologie a obsazenosti, zjednodušení údržby a servis-
ních zásahů v přístupové síti.
Budování optické přístupové sítě pokud možno jednotným 
způsobem zajistí, společně s  dotační politikou a  jejími pra-
vidly, využívat optické přístupové sítě v režimu sdílení infra-
struktury na základě velkoobchodní nabídky. Dokument 
uvádí nejen doporučené uspořádání, ale současně navrhuje 
optimální dimenzování počtu vláken v  jednotlivých úsecích, 
definuje typy předávacích bodů a použitých konektorů a sta-
novuje útlumový plán. V neposlední řadě vymezuje požado-
vaný rozsah měření jednotlivých vláken v síti nejen po jejím 
dokončení, ale zejména při řešení poruch. Dokument navazuje 
na rozhodnutí Evropské komise o potřebě státní podpory pro 
výstavbu NGA sítí povede i v České republice k potřebnému 
urychlení výstavby a  strategii české vlády, která je zakotvena 
v programu Digitální Česko 2.0.
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NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE SÍTÍ NOVÉ GENERACE
Strategie skokové změny České republiky

2. část

pokračování z minulého čísla

 10 KRÁTKODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ CÍLE
Záměrem státu je v prvním kroku nastartování 
dlouhodobého procesu koncepční a systémové 
změny, jejímž cílem je efektivní a kvalitní spolu-
práce státu a soukromého sektoru. Jen zlepšení 
vzájemné spolupráce umožní účinně definovat 
skutečné potřeby a požadavky soukromého sek-
toru na digitální ekonomiku, stejně jako poža-
davky občanů a  státu samotného na fungující 
digitální veřejnou správu. Tato snaha státu není 
novinkou. Již od vzniku Ministerstva informa-
tiky lze vysledovat podobné ambice a  snahy. 
Bohužel do dnešního dne se optimální principy 
nepodařilo úspěšně nastavit. Vytvoření a nasta-
vení všech nezbytných podmínek k  dosažení 
tohoto stavu, však bude vyžadovat nezbytný čas 
na přípravu a schválení. 

Do doby přijetí všech nezbytných opatření, 
umožňujících naplnění principu dlouhodobé 
udržitelnosti investic s horizontem 2020–2030, je 
třeba postupovat v realizaci krátkodobých a střed-
nědobých cílů tak, aby byly vytvořeny podmínky 
pro úspěšné splnění požadavků EU definovaných 
zejména Pokyny EU a  notifikovaným OP PIK. 
Bylo by nezodpovědné oddalovat zahájení při-
pravené a schválené směřované veřejné podpory 
tak, jak je připraven OP PIK, tedy neprovedením 
veřejné konzultace a  následně nezveřejněním 
první výzvy. Pro realizaci krátkodobých cílů je 
základem veřejná podpora, realizovaná podle 
podmínek definovaných Pokyny EU a  Prioritní 
osy 4.1 OP PIK, tedy dle podmínek uvedených 
v  část IV. Národního plánu. Pro naplnění sta-
novených cílů rozlišujeme vždy sítě veřejné (ve 
vlastnictví soukromých vlastníků a  využívána 
pro přístup k veřejně přístupným datům a infor-

macím) a  neveřejné (ve vlastnictví státu, reali-
zované v  souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., 
o  kybernetické bezpečnosti a  dalšími zákony 
a  sloužící k  zabezpečení vzájemné komunikace 
mezi jednotlivými orgány veřejné moci).

10.1 Veřejné sítě

10.1.1 Popis cílů ve vztahu k Digitální agendě pro Evropu
Digitální agenda pro Evropu, stejně jako Digitální 
Česko v. 2.0 definují shodně. Cit.: „Základním 
typem připojení k Internetu je přístup v tzv. pev-
ném místě. Se stále se zvyšující mobilitou uživatelů 
se však rovněž zvyšujíc požadavky na vysoko-
rychlostní mobilní přístup k  Internetu. Navzdory 
řadě výhod, které poskytují radiové komuni-
kační systémy při využití v  přístupových sítích, 
je v současné době třeba brát v úvahu především 
jejich omezení z hlediska kapacity. S ohledem na 
aktuálně využívané technologie v České republice 
za vhodnou a  dlouhodobě udržitelnou perspek-
tivní technologii, která umožňuje plnohodnotné 
vysokorychlostní připojení k  Internetu kabelovou 
technologii s  optickými vlákny, jejichž přenosová 
kapacita je z  fyzikálních důvodů podstatně větší 
než i  radiových systémů. Podle mezinárodních 
zkušeností je infrastruktura založená na optických 
vláknech dostatečně robustní i pro předpokládaný 
nárůst kapacity, kterou budou požadovat aplikace 
v budoucích letech. Ačkoliv je vláda přesvědčena, 
že kabelová technologie s optickými vlákny je dlou-
hodobě perspektivní, legislativa a regulační přístup 
veřejného sektoru k sítím musí být vždy technolo-
gicky neutrální“. 

(zdroj: Digitální Česko v. 2.0, str. 12-13) 
Aby mohla EK zabezpečit nejen růst a rozvoj, 

ale zároveň ochranu existujících investic a zame-

Ve 35. týdnu by měl být předán do mezirezortního připomínkového řízení návrh a vložen do eKLEPu 
(Elektronická knihovna legislativního procesu) návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Pro 
informovanost našich čtenářů a  závažnost tohoto kroku vlády přinášíme uvedený dokument. Tento 
krok je nutné vnímat v kontextu dalších připravovaných vládních materiálů např. návrh Ministerstva 
vnitra na založení nového státního podniku jako národního koordinátora pro budování sítí nové gene-
race ke dni 1. říjnu 2015, návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlost-
ních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů jehož součástí je zřízení 
Jednotného informačního místa jako správního úřadu, který je podřízen Ministerstvu vnitra.



www.casopis-telekomunikace.cz | telekomunikace | informatika | technologie | aplikace8
telekomunikace

zení duplicitního investování, EK správně preferuje postup, 
kdy právě kombinací vhodných technologií podle konkrétních 
podmínek daného regionu nebo lokality, je možné nejefektiv-
něji dané území zabezpečit. Zároveň je cílem EK i garantovaná 
technologická neutralita daná právními předpisy EU, která pod-
poruje výše uvedenou snahu o optimální využívání výhod jed-
notlivých technologií dle konkrétních podmínek. Samozřejmě, 
že kromě povinné ochrany stávajících investic a technologické 
neutrality je také nezbytné respektovat nákladnost jednotlivých 
technologií ve vazbě na stávající reálnou potřebu koncových 
uživatelů. I podle výsledků analýzy Digital Agenda Scoreboard 
z roku 2014 by pro Českou republiku v případě, že by odhado-
vána na zajištění kompletního pokrytí připojením s technologií 
optických vláken pro všechny obyvatele celková částka přesahu-
jící 114 mld. Kč, tedy dramaticky překračující alokaci Prioritní 
osy 4.1 OP PIK. Proto je tento cíl přesunut mezi dlouhodobé 
cíle pro rok 2030, neboť je nezbytné připravit potřebný objem 
finančních prostředků prostřednictvím vícezdrojového finan-
cování a v souladu s pokyny ES je pro krátkodobé cíle v rámci 
veřejné podpory tato podpora směřována jak na vytváření 
nových sítí z části nebo zcela postavených na technologii optic-
kých vláken, tak i na modernizaci stávající dalších pevných sítí, 
které splní požadované parametry sítí NGA. Tento směr je plně 
v souladu s pokyny EK k podpoře broadbandu. 

10.1.2 Analýza stávajícího stavu pokrytí

Dotčené subjekty
Dotčenými subjekty jsou zejména vlastnící jednotlivých sítí 
NGA. Jedná se tedy o soukromé investory, podnikající v oblasti 
elektronických komunikací podle zvláštního zákona. Dalšími 
dotčenými subjekty jsou zejména uživatelé služeb souvisejících 
s rozvojem sítí NGA, tedy podnikatelské subjekty a obyvatelé.

Podnikatelé
Připojení k Internetu je v českých podnicích, na rozdíl např. od 
tuzemských domácností, již od začátku 21. století naprostou 

samozřejmostí - od roku 2003 má přístup k Internetu 90 i více 
procent podniků. K významnému posunu však došlo v případě 
technologií používaných pro připojení k  Internetu. Zatímco 
v roce 2002 se ještě více než polovina podniků v ČR připojovala 
prostřednictvím klasické telefonní přípojky s  vytáčeným spoje-
ním (dial-up) a DSL technologie byly v ČR na úplném začátku, 
v  lednu 2013 již DSL linku pro připojení k Internetu používalo 
69 % podniků a klasická telefonní přípojka s vytáčeným spojením 
téměř upadla v zapomnění. S rozšiřováním nových technologií se 
tak zvyšuje rychlost připojení. Před deseti lety uvádělo 87 % pod-
niků v ČR rychlost připojení k Internetu nižší než 2 Mb/s, naopak 
v  roce 2013 mělo 90 % podniků rychlost připojení k  Internetu 
vyšší. Ve velkých podnicích působících např. v peněžnictví, pojiš-
ťovnictví či telekomunikačních činnostech více než 40 % podniků 
užívá rychlost svého Internetového připojení vyšší než 100 Mb/s. 

S  ohledem na data uvedená v  tabulce 1 lze v  následujícím 
období mezi podnikovými uživateli očekávat nárůst poptávky 
po vysokorychlostním připojení k  Internetu i  po pokročilých 
digitálních službách. Určitý potenciál růstu existuje zejména 
u malých a středních podniků (včetně mikropodniků).

Celkem

Rychlost připojení

2 Mb/s  
a vyšší

30 Mb/s  
a vyšší

Celkem  
(10 a více zaměstnanců)

96,3 % 90,4 % 18,0 %

malé  
(10–49 zaměstnanců)

95,6 % 88,9 % 17,7 %

střední  
(50–249 zaměstnanců)

99,1 % 96,1 % 17,6 %

velké  
(250 a více zaměstnanců)

99,7 % 97,7 % 27,8 %

Zdroj: ČSÚ, Informační společnost v číslech 2014

Tabulka 1  Podniky s připojením k Internetu v ČR (podíl z celkové-
ho počtu podniků v dané kategorii)

Obr. 7
Rychlost* internetového 

připojení v podnicích  
*) Maximální rychlost 
připojení (download) 
uvedená ve smlouvě.

Obr. 8  
Přidaná hodnota vytvořená 

v IKT sektoru Zdroj: ČSÚ, Informační ekonomika v číslech 2013
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Přístup těchto podnikatelských subjektů je do značné míry 
paradoxní, neboť právě ony mohou s vysokorychlostním přístu-
pem k Internetu více než jindy těžit z elektronického nakupo-
vání pro podnikatelské účely, z on-line prodeje výrobků a služeb 
či z on-line bankovnictví. Vzhledem k dostupnosti elektronické 
veřejné správy budou rovněž moci stále ve větším rozsahu vyu-
žívat i služby eGovernmentu (viz obr. 7).

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

Obyvatelé
Jde-li o  jednotlivé fyzické osoby, 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 v používání 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 Internet 
využívalo již 6 milionů obyvatel ČR. Na druhé straně celých 
30 % populace starší 16 let Internet běžně nepoužívalo1 a 17 % 
Čechů Internet nepoužilo nikdy – což je o celá 4 % méně, než je 
průměr v EU28.

 Využívání Internetu v ČR
•  V roce 2014 bylo v ČR 79 % uživatelů Internetu starších 15 let.
•  Více než 90 % uživatelů Internetu nalezneme mezi studujícími, 

mladšími 30. let a mladší vysokoškolsky vzdělanou a ekono-
micky aktivní populací.

•  Tři z deseti uživatelů používají mobilní Internetové služby.
•  Oproti roku 2005 čeští uživatelé Internetu strávili na Internetu 

téměř dvakrát tolik času.
•  Uživatelé strávili na Internetu v roce 2014 průměrně 20 hodin 

týdně.
•  TV zůstává v ČR nejdůležitějším zdrojem informací a zábavy. 
•  Internet je hned na druhém místě (využívá 59 % obyvatel).
•  Téměř polovina uživatelů vyhledává na Internetu alespoň jed-

nou týdně informace o produktech a službách. 
•  Ceny produktů či služeb alespoň jednou týdně porovnává 

čtvrtina uživatelů.
•  On-line bankovnictví využívají 2 ze 3 uživatelů.
•  Alespoň jedenkrát týdně nakupuje na Internetu více než tře-

tina uživatelů v ČR. 
Zdroj: Akční plán digitální ekonomiky

1  ČSÚ ve statistikách týkajících se informační společnosti zahrnuje pouze popu-
laci starší 16 let.

Ze stávajících analýz je zřejmé, že obecně stále platí, že 
Internet používají častěji muži než ženy, dále mladší než starší 
jedinci a jednotlivci s vyšším než nižším vzděláním. Například 
ve druhém čtvrtletí 2013 používalo Internet 73 % mužů, ale jen 
68 % žen. Uvedený rozdíl je zapříčiněn zejména starší gene-
rací, 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 posled-
ních letech i  střední generace. V roce 2013 využívalo Internet 
ve věku 22–44 let více než 90 % těchto jednotlivců. Přestože se 
s narůstajícím počtem osob používajících Internet zmíněné roz-
díly postupně zmenšují, je zřejmé, že potřeba mít svůj virtuální 
osobnost v  digitálním světě je pro mladé lidi a  jednotlivce ve 
středním věku velmi důležitá. 

Nejrychleji přibývají uživatelé Internetu právě v  těch sku-
pinách populace, které jej dříve používaly nejméně, mezi něž 
patří především (ale nikoliv obecně) senioři, osoby s  postiže-
ním, pečující osoby, jednotlivci s  nízkým příjmem a  nízkým 
vzděláním. Proto je nezbytné zabezpečit, aby nedocházelo 
k prohlubování digitálního vyloučení nejen u zranitelných sku-
pin2, ale rovněž aby bylo vysokorychlostní připojení k Internetu 
dobře dostupné i  v  méně přístupných lokalitách a  méně eko-
nomicky silných územích, v nichž je v ČR, jak dokládají údaje 
uvedené výše, pokrytí sítěmi nové generace velmi nízké. I proto 
je nezbytné klást důraz na eliminaci „digital divide“. 

Dle Digital Agenda Scoreboard 2014 bylo na konci roku 2013 
pokrytí pevným širokopásmovým připojením v České republice 
téměř úplné. Širokopásmové přístupové sítě byly k dispozici až 
pro 99 % domácností (ve srovnání s EU průměrem, který činí 
97 %). Ve venkovských oblastech je dle údajů Scoreboard pev-
nými širokopásmovými sítěmi pokryto až 91 %. Využití takto 
garantovaných digitálních služeb odpovídá průměrně potřebám 
občanů při využití digitálních informací. 

Pokrytí vysokorychlostními sítěmi nové generace NGA, 
schopných zajistit přenosovou rychlost minimálně 30 Mb/s, se 
pak v České republice, dle údajů Scoreboard, vztahovalo až na 
64 % domácností. 

V roce 2014 udělala Česká republika, dle Scoreboard, další 
významný pokrok v zavádění pevného připojení (nárůst z 64% 
na 76 % domácností oproti roku 2013, což je již nad evropským 
průměrem). Přibližně čtvrtina z těchto připojení přitom již spl-
ňuje parametry vysokorychlostního přístupu k  Internetu nad 
30 Mb/s. 

Stejně významný je i  nárůst pokrytí připojení mobilními 
službami LTE, kde se Česká republika, i podle hodnocení EK, 
dostala na první místa v  Evropě. Rok 2014 v  ohledu růstu 
LTE sítí došlo k zvýšení pokrytí službami LTE z 12 % na 92 % 
domácností. Evropský průměr se přitom pohyboval pod 80 %. 
Přes tento pozitivní trend a  relativně již výhodnější startovací 
pozici České republiky nebude naplnění jak krátkodobých 
a střednědobých cílů snadné.

Aktuální stav pokrytí páteřních sítí NGN
Pro posouzení stávajícího stavu páteřních sítí je níže zveřejněn 
přehled existujících páteřních sítí v majetku jednotlivých posky-
tovatelů, které splňují požadavky na širokopásmové připojení 

2  Zranitelné skupiny jsou takové skupiny osob, které jsou ohroženy chudobou 
a sociálním vyloučením více než zbytek populace. Kromě výše uvedených řadí 
EU do této kategorie také etnické menšiny, osoby trpící závislostmi, izolované 
jedince, děti, nezaměstnané jedince a osoby bez domova. Viz http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en.
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s  požadovanou přenosovou a  kapacitní rychlostí, tak jak je 
definována EK (obr. 9 až obr. 13). Z uvedených mapových pod-
kladů, zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a  které byly poskytnuty jednotlivými soukromými vlastníky - 
investory, je zřejmé, že s několika málo výjimkami je páteřní síť 
v České republice dostatečná a také je dostatečný fungující trh. 

Obr. 9  Páteřní síť ČD-Telematika

Obr. 10  Páteřní síť Českých Radiokomunikací

Obr. 11  Páteřní síť GTS Czech Republic (dnes spadá pod T-Mobile)

Obr. 12  Páteřní síť společnosti itself s.r.o.

Obr. 13  Páteřní síť společnosti Česká Telekomunikační infrastruk-
tura a.s. (CETIN)

Přístupové sítě
V oblasti přístupových sítí je však situace odlišná. Z údajů ČTÚ 
je zřejmé, že v České republice existují velké rozdíly v pokrytí 
přístupovými sítěmi mezi jednotlivými regiony. Důležitým limi-
tem pro úspěšné pokrytí území přístupovými sítěmi NGA není 
jen náročnost samotné výstavby sítí nové generace NGA, ale 
zejména odpovídající zájem koncových uživatelů využívat digi-
tálních služeb v kvalitě a rychlosti, kterou jim nově budované 
stě nové generace nabídnou. Zároveň je důležitým aspektem 
odpovídající kupní síla obyvatelstva daného území. Nové kva-
litě služeb totiž bude odpovídat pochopitelně i vyšší cena kon-
cové služby. A právě ve srovnání s některými členskými zeměmi 
EU v  této oblasti poněkud zaostáváme. Velmi důležitá je tedy 
i úspěšná edukace obyvatelstva a podpora digitální gramotnosti. 

Stejný problém identifikujeme i u služeb LTE, kde přes čtvrté 
místo v Evropě v pokrytí, je využití těchto moderních a kvalita-
tivně výrazně vyšších služeb ze strany koncových uživatelů stále 
nedostatečné. A to přesto, že operátoři neúčtují oproti starším 
generacím mobilních datových technologií za LTE vyšší prémi-
ové ceny. Bylo by tedy zcela nelogické podporovat tak výraznou 
skokovou změnu v  pokrytí sítěmi nové generace pro všechny 
obyvatele a nemít přitom garanci, že tato možnost bude nako-
nec koncovými uživateli využívána. 

Nízká kupní síla obyvatelstva a nižší digitální gramotnost se 
projevuje v  některých regionech a  oblastech právě tím, že do 
těchto ekonomicky nezajímavých lokalit nebyli soukromí inves-
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toři ochotní v posledních letech investovat, neboť by zde kupní 
síla a zájem koncových uživatel nedokázala garantovat návrat-
nost vložených prostředků. Tento trend není pouze problémem 
na úrovni České republiky, ale jedná se o celoevropský problém. 
Právě proto i  z  tohoto důvodu přistoupila EK k  definování 
právní úpravy veřejné podpory dané oblasti s cílem nejen napo-
moci opětovnému fungování tržních podmínek, ale také jako 
impulz využít veřejnou podporu primárně k vyrovnání podmí-
nek mezi jednotlivými regiony a oblastmi;

Využívání datových služeb 
Hlavním argumentem potřeby modernizace a rozvoj sítí nové 
generace je extrémní nárůst počtu obyvatel využívajících při 
svém každodenním životě elektronické služby a  zejména data 
a  informace přístupná v  rámci Internetu a  sociálních sítí. 
Dlouhodobý odklon od hlasových služeb k datovým službám je 
zcela zásadní. Radikálně se snižuje podíl na celkovém datovém 
provozu služeb volání či SMS, zejména díky službám eMessage, 
Skype, videa a  TV prostřednictvím Internetu. Stejný trend 
a ještě razantnější růst lze vysledovat u využívání dat a sociální 
komunikace s využitím Internetu, a to i u podnikatelských sub-
jektů. Tomuto trendu odpovídá i růst poptávky po vysokorych-
lostním přístupu k  Internetu garantujícím skutečnou dostup-
nost deklarované přenosové rychlosti ve všech domácnostech 
a zároveň bezpečnost infrastruktury. 

Z celkového počtu domácností v ČR jich mělo na konci roku 
2013 potenciální přístup k  Internetu celkem 99 % bez ohledu 
na použitou technologii, ve venkovských oblastech se jednalo 
o  91 % domácností. Současně byl vysokorychlostní přístup 
k Internetu o rychlosti 30 Mb/s a více dostupný pro 64 % byto-
vých jednotek. Vzhledem k tomu, že metodologie IHS a VAA 
je založena na dostupnosti infrastruktury, respektive jednotli-
vých technologií bez ověření rychlosti realizovaných na daných 
linkách, lze považovat tyto údaje pro Českou republiku za 
silně nadhodnocené. V obou případech se jedná o mírně nad-
průměrný výsledek ve srovnání s  EU28, kdy průměrný počet 

domácností s přístupem k Internetu je v celé EU28 97 %, vyso-
korychlostní přístupu k Internetu pak je dostupný v EU28 pro 
62 % bytových jednotek. Podprůměrného výsledku naopak ČR 
dosahuje při srovnání dostupnosti vysokorychlostního přístupu 
k  Internetu ve venkovských oblastech: v  ČR se tato hodnota 
na konci roku 2013 rovnala 2,8 %, zatímco v EU šlo průměrně 
o 18 %.

Pro úplnost je nutné konstatovat, že uvedené hodnoty nelze 
srovnávat s údaji týkajícími se mapování (odst. 2.3), které slouží 
k účelu indikativního označení míst, jež mohou být předmětem 
veřejné podpory. Informace pro tuto kapitolu byly čerpány z dat 
ČSÚ (Informační ekonomika v číslech 2013, Informační společ-
nost v číslech 2014). Dále byly využity údaje EK a dokumentu 
Digital Agenda Scoreboard 2014 (viz obr. 14). 

10.1.3 Opatření k nápravě
Naplnění cíle Digitální agendy pro Evropu, tedy zajistit do roku 
2020 vysokorychlostní přístup k  Internetu s  reálnou přenoso-
vou kapacitou minimálně 30 Mb/s pro 100 % obyvatel a přeno-
sovou rychlostí alespoň 100 Mb/s pro 50 % obyvatel bude napl-
něn realizací následujících aktivit:
•  Využití stávající, či modernizace stávající infrastruktury fyzic-

kých pevných přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup 
k Internetu zcela nebo z části z optického vedení s cílem umož-
nit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup 
k Internetu s přenosovou rychlostí minimálně 30 Mb/s s pod-
mínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou 
rychlost alespoň 100 Mb/s;

•  Výstavba kompletně nové sítě sestávající z  části nebo plně 
z  optických vedení vysokorychlostní přístup k  Internetu, 
umožňující v případě zřizování nových sítí s pevným připoje-
ním užití takové technologii, která na fyzické přenosové vrstvě 
umožní přenos dat s rychlostí alespoň 100 Mb/s.

•  Vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup 
k Internetu, zejména v lokalitách předpokládaného budoucího 
stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena 

Obr. 14  Pokrytí sítěmi nové generace – dostupnost vysokorychlostního internetu pro domácnosti v r. 2013

Zdroj: Digital Agenda Scoreboard 2014: Czech Republic, IHS a VVA
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pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit; Tato 
pasivní infrastruktura nenabízí po realizaci ihned reálný pří-
stup k službám sítí NGA, tedy nekončí aktivním prvkem. Je 
pouhou pasivní přípravou na budoucí plánovanou zástavbu 
na dosud neosídlených lokalitách, kde v  rámci plánovaného 
územního rozvoje je předpokládaná v rámci platného územ-
ního plánu výstavba. 

•  Z veřejné podpory nebudou vyřazeny ani projekty podporující 
výstavbu nových sítí páteřního připojení, ale pouze za předpo-
kladu, že v daném území dosud taková síť neexistuje a bez jejíž 
realizace by nebylo možné budovat zároveň v rámci jednoho 
projektu navazující síť NGA a tím naplnit parametry skokové 
změny. Takto směřovaná veřejná podpora nesmí umožnit 
budování souběžných sítí vedle stávajících sítí a  nesmí být 
budována pouze páteřní síť bez souběžné výstavby navazující 
přístupové sítě NGA. Konkrétní podmínky veřejné podpory 
určí konkrétní výzvy OP PIK. Základní podmínkou podpory 
výstavby sítí NGN spočívá v  tom, že veřejná podpora může 
být použita pouze v  případě prokazatelného selhání trhu, 
nesmí se jednat o duplicitní výstavbu k již existující a nesmí 
tak být ohroženy již realizované investice. Zároveň nesmí dojít 
k narušení fungujícího tržního prostředí a nesmí být ohrožena 
volná hospodářská soutěž.

10.1.4 Volba území pro podporu z OP PIK
Jedním ze základních parametrů podpory jsou požadavky 
vyplývající ze znění čl. 5, 38, 39, 66 Pokynů EU na řešení celist-
vého území regionu či oblasti jako nástroje k dosažení principů 
soudržnosti a vyrovnání podmínek mezi jednotlivými regiony. 
Zcela zásadní je požadavek vyplývající z čl. 51 Pokynů EU, tedy 
požadavek na dosažení výrazné skokové změny. Skokovou 
změnou není chápáno pouze zvýšení kvality poskytovaných 
služeb, ale primárně jde o  zajištění skokové změny v  pokrytí 
území nabídkou přístupu k  vysokorychlostnímu přístupu 
k  Internetu. Tedy skokové zlepšení podmínek života v daném 
regionu či oblasti. Dosažení cíle skokové změny, tedy plošného 
zvýšení pokrytí území státu sítěmi NGA a tím možnosti vyso-
korychlostního přístupu k Internetu, je možné pouze určením 
odpovídající a optimální velikosti dotčeného území. Evropská 
právní úprava veřejné podpory hovoří o regionech či oblastech. 
Cílem veřejné podpory nemůže být nadále podporovat výběr 
jen ekonomicky výhodnějších lokalit. Takto zaměřená veřejná 
podpora naopak slouží primárně k pokrytí ekonomicky slabých 
či jinak strukturálně postižených regionů (krajů) a oblastí (obce 
a mikroregiony). 

Vymezení strukturálně postižených regionů vychází ze 
Strategie regionálního rozvoje viz Usnesení vlády č. 344 z  15. 
května 2013, která vymezuje tyto regiony na úrovni obcí s rozší-
řenou působností při zohlednění několika ukazatelů (HDP, míra 
nezaměstnanosti, zadluženost obce s rozšířenou působností na 
1 obyvatele, dávky v hmotné nouzi, saldo migrace na 1 000 oby-
vatel). Na tomto základě Strategie regionálního rozvoje identi-
fikuje 57 hospodářsky problémových regionů, které představují 
dohromady 2 621 740 obyvatel, což odpovídá 24,8 % počtu oby-
vatel ČR při rozloze 24,7 % ČR. Obecně lze říci, že vysoké míry 
nezaměstnanosti dominují v příhraničních oblastech a ve vnitř-
ních periferiích. Konkrétní seznam hospodářsky problémových 
regionů je obsažen v příloze Strategie regionálního rozvoje. 

V kategorii hospodářsky slabých regionů a území s vysokou 
mírou nezaměstnanosti jsou také obsaženy regiony dle usnesení 
vlády ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 952, tj. Moravskoslezský 
a  Ústecký kraj. Rovněž dle Strategie regionálního rozvoje je 

v oblasti trhu práce dlouhodobě nejproblémovějším regionem 
Ústecký kraj, druhým problémovým územím je Moravskoslezský 
kraj (oba z hlediska míry nezaměstnanosti i míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti). Regiony s  největším výskytem dlouhodobé 
nezaměstnanosti lze dle Strategie regionálního rozvoje rovněž 
zařadit mezi sociálně vyloučené lokality či oblasti s potenciálem 
sociálního vyloučení (viz také oddíl 3.1.5 Dohody o partnerství).

V  oblasti vhodného definování velikosti území dotčeného 
veřejnou podporou bohužel došlo a stále dochází i u odborné 
veřejnosti k  nepochopení rozdílů mezi potřebami mapování 
pokrytí a  potřebami veřejné podpory. Pro pořizování mapy 
pokrytí je potřeba adresace údajů o pokrytí, použité technolo-
gie a jejich konkrétních parametrů na co nejmenší území. Pro 
potřeby veřejné podpory je, na základě výše uvedeného para-
metru garance skokové změny a  vyrovnávání podmínek mezi 
regiony a oblastmi, malé území, tedy zejména základní sídelní 
jednotka nedostatečná. Ze samotné definice základní sídelní 
jednotky3 je zřejmé, že u základních sídelních jednotek převládá 
urbanisticko-architektonický princip a shodné funkční využití 
k  určení daného území jako základní sídelní jednotka. Tento 
princip, který je zcela vhodný pro statistické a evidenční účely, 
však neumožňuje porovnávat a srovnávat na základě shodných 
principů jednotlivé sídelní jednotky, neboť jejich parametry 
nejsou srovnatelné (některé základní sídelní jednotky odpoví-
dají území sídliště ve městě, některé základní sídelní jednotky 
odpovídají velikosti katastrálního území obce). V řadě případů 
tomu přesně odpovídá i  stávající infrastruktura, kde ze strany 
podnikatelů v  elektronických komunikací dochází pochopi-
telně k výběru pouze ekonomicky zajímavých částí i na úrovni 
základní sídelní jednotky a ostatní, méně zajímavé části stejné 
základní sídelní jednotky, jsou dosud nepokryté infrastruktu-
rou. Nejvíce je tento trend viditelný v příhraničních a venkov-
ských oblastech, kde má vysokorychlostní přístup k  Internetu 
pouhá 4 % obyvatel. 

V  souladu s  cíli EK bude tedy intervence státu zaměřena 
nejprve právě na ta území, která vyžadují rozvojovou podporu 
státu, a u kterých nedošlo dosud z důvodu ekonomické nároč-
nosti k pokrytí příslušnou infrastrukturou sítí nové generace 
soukromými subjekty. V  druhém kroku bude samozřejmě 
cílem komplexní pokrytí sítěmi nové generace na celém 
území. Co se týče konkrétního vymezení území, je cílem státu 
nastavit taková pravila veřejné podpory, aby motivoval sou-
kromé investory investovat i  do ekonomicky nezajímavých 
částí území. Stát nemůže nadále podporovat výstavbu pouze 
v ekonomicky zajímavých územích. Jediným možným řešením 
je zvětšit dotčené území tak, aby projekt v sobě musel obsaho-
vat oba typy území. Jak ekonomicky zajímavé, tak i bílá místa 

3  Základní sídelní jednotka je základní skladebnou částí sídelního útvaru. 
Základní sídelní jednotky pokrývají celé území státu s  výjimkou neosídle-
ných ploch. Základní sídelní jednotky byly v Československu vymezeny při 
územní přípravě sčítání lidu v roce 1970. Dnes jsou termíny a členění stano-
veny vyhláškou č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací. Ve vybra-
ných městech jsou základními sídelními jednotkami takzvané urbanistické 
obvody, které jsou charakterizovány shodným funkčním využitím většiny 
objektů. V  ostatních obcích jsou základními sídelními jednotkami sídelní 
lokality, které zahrnují pouze zastavěné části katastrálního území. Jsou tvo-
řeny samostatnými seskupeními obytných objektů včetně území upraveného 
pro potřeby sídla a jsou vzájemně odděleny buď nezastavěnou plochou, nebo 
hranicí katastrálního území. Účelem ZSJ je přesnější územní identifikace, než 
jakou poskytují jednotky katastrální území, obec a  část obce (místní část). 
Identifikace se používá zejména ke statistickému sledování sociálně-ekono-
mických a územně-technických jevů přímo souvisejících s osídlením. Pokud 
jedna ZSJ zasahuje do více katastrálních území, případně městských částí, je 
rozdělena na díly, které jsou očíslované. Jeden díl nemusí být souvislým úze-
mím, ale může se skládat z několika nepropojených částí.
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s  reálnou neschopností garantovat návratnost vložené inves-
tice. Navíc stanovením minimální míry penetrace a  zařaze-
ním penetrace jako jednoho z hodnotících kritérií při výběru 
projektů stát garantuje dosažení skokové změny v pokrytí na 
celém definovaném území. Zároveň je třeba stále upozorňo-
vat na síťový charakter odvětví, tedy cílem státu není řešení 
point-to-point. V neposlední řadě je třeba opět připomenout, 
že veřejná podpora neslouží k  podpoře podnikatelů v  elek-
tronických komunikacích, ale má sloužit konečným příjem-
cům služby, tedy občanům. Tomu musí odpovídat i směřování 
a podmínky veřejné podpory. 

Často zmiňovaným argumentem na podporu volby velikosti 
území na úrovni základních sídelních jednotek, je obava stáva-
jících soukromých investorů, že jejich realizované investice do 
infrastruktury budou zmařeny. Tato obava je zcela neopodstat-
něná. Již realizované investice jsou podle čl. 4, 20, 59 Pokynů 
EU právně ochráněny před veřejnou podporou. A  to tím, že 
v oblastech, v nichž soukromí investoři již investovali do infra-
struktury sítí NGA (nebo v nichž dále síť rozšiřují) a ve kterých 
již poskytují konkurenční širokopásmové služby s dostatečným 
širokopásmovým pokrytím, nelze s veřejnou podporou realizo-
vat zřízení souběžného konkurenčního a veřejně financovaného 
širokopásmového připojení. 

Druhým často účelově zneužívaným, ale zcela neoprávně-
ným argumentem na podporu základních sídelních jedno-
tek, je obava menších poskytovatelů, že nebudou schopni spl-
nit odborné kapacitní, finanční i  personální nároky velkých 
projektů v  případě, že projekt bude podáván na celé území 
obce s  rozšířenou působností. Tento argument však nemůže 
stát zohledňovat při volbě vhodné velikosti území určeného 
k veřejné podpoře. Cílem této veřejné podpory totiž není pod-
pora podnikatelů v elektronických komunikacích, ale zajištění 
skokového zlepšení života ve všech regionech republiky a elimi-
nace rozdílů mezi regiony. A to se dá zajistit pouze stanovením 
takové velikostí území, která garantuje dosažení skokové změny 
jak v ekonomicky zajímavých částech území, tak zejména v těch 
neekonomických. Jinak bude nadále pokračovat zvyšování roz-
dílů mezi regiony a oblastmi. 

K  zajištění maximální transparentnosti a  rovným podmín-
kám je proto podmínkami národního plánu umožněno podávat 
projekty i ve formě konsorcií či sdružení více podnikatelských 
subjektů. 

Velmi silným argumentem státu, je také realizovatelnost 
a  zvládnutelnost samotného celého procesu implementace 
veřejné podpory. Kromě aspektu zajištění skokové změny je 
nezbytné garantovat i proveditelnost veřejné podpory. V pří-
padě definování území, dotčeného veřejnou podporou, na 
úrovni „bílých“ základních sídelních jednotek, kterých je více 
než 7,5 tisíc je nutné počítat s počtem projektových žádostí 
v rozsahu řádově několika desítek tisíc. Zpracování, posou-
zení a  vyhodnocení takového počtu registračních a  plných 
žádostí, je nad rámec kapacit jakéhokoliv řídícího či zpro-
středkujícího subjektu, stejně jako by byla vytvořena neodů-
vodnitelná administrativní zátěž kladená na stavební úřady 
obcí s  rozšířenou působností v  rámci procesů územních 
a  stavebních řízení. I  tento aspekt, i  když s  výrazně menší 
silou argumentace než celistvost území ve vazbě na garanci 
skokové změny a eliminaci „digital divide“, svědčí pro výhod-
nost výběru vhodné lokality na úrovni obcí s  rozšířenou 
působností. Při stanovení velikosti podporovaného území na 
úrovni obcí s rozšířenou působností je naopak takový počet 
projektů maximálně v řádech stovek.

10.1.5 Členění a časové aspekty jednotlivých výzev v rámci OP PIK
Více výzvami, rozloženými postupně v čase, bude snahou státu 
zajistit postupně požadované pokrytí infrastrukturou s defino-
vanými parametry na všech bílých místech na území republiky. 
Prioritou státu však musí být, stejně jako EK, souběžná elimi-
nace tzv. „digital divide“ a eliminace rozdílů mezi jednotlivými 
regiony. Tomuto cíli odpovídá i  obsah a  zaměření Prioritní 
osy 4.1 OP PIK, který je nástrojem k realizaci vhodné finanční 
podpory. 

Zásadní tedy bude dosažení minimálně stanovené penetrace 
pokrytí předem jasně definovaných, územně členěných a ohra-
ničených území státu – území obcí s  rozšířenou působností, 
která jsou dále definována jako bílá místa na území dané obce 
s rozšířenou působností. Výstupem cílů veřejné podpory bude 
podpora projektů, jejichž účelem bude zavedení Internetové 
konektivity do oblastí bez vysokorychlostní Internetové infra-
struktury (tzv. bílých míst) a zajištění skokové změny v dotče-
ných územích. 

Soubor výzev a  jejich podmínek naplňuje požadavek na 
vytvoření investičního plánu dle předběžné podmínky EK 2.2. 
Výzvy budou kolové a  vyhlašované postupně. První výzva by 
měla být vyhlášena ve 4. čtvrtletí 2015 tak, aby byl vytvořen 
nezbytný časový prostor pro provedení a vyhodnocení veřejné 
konzultace a promítnutí jejích výsledku do mapy pokrytí.
•  V první výzvě budou předmětem veřejné podpory projekty, 

jejichž výstupem bude garance co nejvyššího % pokrytí počtu 
obyvatel/domácností možností přístupu k  vysokorychlost-
nímu nebo superrychlému přístupu k  Internetu (minimální 
výše bude stanovena na 75 % obyvatel/domácností), všech 
bílých míst na území dané obce s  rozšířenou působností. 
V první výzvě se územím rozumí 57 strukturálně postižených 
obcí s  rozšířenou působností dle výše uvedeného usnesení 
vlády. V rámci první výzvy lze, na základě výstupů z aktuál-
ních údajů mapy pokrytí, předpokládat využití cca 50 % cel-
kové alokace.

•  Ve druhé výzvě budou předmětem veřejné podpory projekty, 
jejichž výstupem bude garance co nejvyššího % pokrytí počtu 
domácností možností přístupu k  vysokorychlostnímu nebo 
superrychlému přístupu k  Internetu (minimální výše bude 
stanovena na 75 % obyvatel/domácností, všech bílých míst na 
území všech sídelních jednotek v  rámci každého dotčeného 
území. V druhé výzvě se územím rozumí hospodářsky slabé 
regiony – obce s  rozšířenou působností a  obce s  rozšířenou 
působností s  nízkou nezaměstnaností dle dříve uvedeného 
usnesení vlády. V rámci druhé výzvy lze, na základě výstupů 
z  aktuálních údajů mapy pokrytí, předpokládat využití cca 
20 % celkové alokace. 

•  Ve třetí výzvě budou předmětem veřejné podpory projekty, 
jejichž výstupem bude garance co nejvyššího % pokrytí počtu 
domácností/obyvatel možností přístupu k  vysokorychlost-
nímu nebo superrychlému přístupu k  Internetu (minimální 
výše bude stanovena na 75 % domácností), všech bílých míst 
na území všech sídelních jednotek v rámci zbývajícího území 
státu. V rámci třetí výzvy lze, na základě výstupů z aktuálních 
údajů mapy pokrytí, předpokládat využití cca 30 % celkové 
alokace. V této výzvě budou zároveň podporovány i projekty 
zajišťující výstavbu pasivní infrastruktury dle podmínek defi-
novaných Národním plánem.

Dále budou v této výzvě podporovány projekty příslušných stát-
ních podniků prosazujících vládní priority sloužící k naplnění 
politiky vlády ČR vztahující se k zavádění vysokorychlostního 
přístupu k Internetu a jejím formám, splňující další parametry 
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Národním plánem definované. Zejména budou takto podporo-
vány projekty Národního koordinátora v územích, kde nebudu 
podány, ani s využitím veřejné podpory, žádné projekty soukro-
mých investorů.

Podmínky konkrétního znění 2. a 3. výzvy mohou být ještě 
korigovány podle architektury zpracované Národním koordi-
nátorem ve vazbě na definování dlouhodobých cílů a  budou 
schváleny vládou České republiky.

Samozřejmě, že finanční prostředky nevyčerpané v  rámci 
první výzvy budou převedeny do alokace druhé výzvy. Stejně se 
bude postupovat v případě druhé a třetí výzvy. V případě nevy-
čerpaných prostředků bude posíleno zajištění zvýšení plošné 
penetrace na celém území ČR.

10.1.6 Dotační podmínky a výběr projektů v rámci OP PIK
Výběr nejvýhodnějších projektů bude v  souladu se zněním 
Pokynů EU probíhat na základě soutěže s předem transparentně 
zveřejněnými pravidly a  podmínkami výběru. Je však důle-
žité poznamenat, že dotace nejsou ze své podstaty nárokové. 
Zároveň je třeba upozornit, že dotace nelze přidělit zpětně. 
Podporovány tedy mohou být pouze projekty, jejichž realizace 
bude zahájena až po ukončení výběru nejvhodnějšího projektu 
a obdržení rozhodnutí o přiznání dotace. Pro všechny potencio-
nální žadatele o dotaci budou v souladu s evropskou legislativou 
vytvořeny transparentní a  rovné podmínky. Podmínky výzvy 
budou umožňovat sdružování žadatelů v konsorcia či sdružení. 

Z důvodu vysoké nákladnosti stavebních prací bude podpo-
rováno i budování tzv. pasivní infrastruktury v  lokalitách plá-
novaného budoucího stavebního rozboje (viz třetí výzva), která 
sama o  sobě bezprostředně neumožní po realizaci poskytovat 
službu vysokorychlostního přístupu k  Internetu. Nezbytnou 
podmínkou pro rozhodnutí o  podpoře je v  takovém případě 
garance následné dostupnosti služby vysokorychlostního pří-
stupu k Internetu v požadované kvalitě. 

Povinné sdílené pasivní infrastruktury současně může umož-
nit snížení nákladů na budování sítí dalšími subjekty a  pod-
poří rozvoj konkurence v oblasti poskytování služeb. Podpora 
výstavby pasivní infrastruktury však bude mít nižší míru prio-
rity než podpora projektů zajišťujících možnost okamžitého pří-
stupu k poskytování služeb elektronických komunikací s vyso-
korychlostním připojením a bude k ní přistoupeno až v případě, 
že nebude vyčerpána alokace na řešení prioritní potřeby dosa-
žení skokové změny v  bílých místech strukturálně a  ekono-
micky postižených regionech. V rámci povinností vyplývajících 
z podmínky následné kontrolovatelnosti splnění podmínek roz-
hodnutí o schválení dotace musí zvolené technologické řešení 
zajistit minimálně po dobu udržitelnosti projektu umožnit pří-
stup k fyzické infrastruktuře sítí vybudované s využitím veřejné 
podpory a k  tzv. datovému (bitstreamovému) toku. Tato doba 
činí minimálně 7 let od vydání rozhodnutí o přidělení dotace. 
Při rozhodování o  podpoře jednotlivých projektů zajišťují-
cích vybudování infrastruktury splňující požadavky na kvalitu 
služby přístupu k  Internetu, bude vždy respektován princip 
technologické neutrality, tak jak je to požadováno současným 
právním rámcem EU. Výběr technologie (vč. topologie sítě) je 
plně v kompetenci operátorů a závisí zejména na konkrétních 
obchodních plánech a podmínkách v dané lokalitě.

Cílem státu bude podporovat jen takové projekty, jejichž 
cílem nebude pouze počet nových přípojek v ekonomicky zají-
mavých částech území, ale budou řešit i  neekonomická bílá 
místa na daném území, tedy budou řešit současně pokrytí 
daného území jako celku a  zároveň budou schopné naplnit 

maximálně skokovou změnu, tedy zvýšení nabídky možnosti 
přístupu k  vysokorychlostnímu či superrychlému přístupu 
k Internetu pro minimálně 75 % obyvatel na území dotčeném 
veřejnou podporou. 

Dalším parametrem státní intervence je povinnost příjemce 
dotace, všem poskytovatelům elektronických služeb pod dobu 
udržitelnosti projektu (7 let od schválení dotace) za velkoob-
chodní ceny. Součástí výzev budou i závazné podmínky sdílení 
NGA sítí pořízených či modernizovaných s veřejnou podporou. 
Tento prvek je zásadním opatřením k naplnění předběžné pod-
mínky 2.2 v oblasti modelu udržitelných investic, které posilují 
hospodářskou soutěž a  zajišťují přístup k  otevřeným, cenově 
dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a  služ-
bám. Parametry, které bude muset splňovat velkoobchodní 
nabídka, budou zveřejněny v rámci výzev. 

Zásadní je dodržet požadavek vyplývající z čl. 53 Pokynů EU, 
který je principiálním nástrojem k  zamezení duplicitního pře-
kryvu existující a  nově pořizované infrastruktury a  díky tomu 
následné neuznatelnosti vynaložené veřejné podpory. Tím jsou 
vytvářeny podmínky pro respektování svobodného rozhodnutí 
vlastníka nemovitosti a  pro ochranu již realizovaných inves-
tic soukromého sektoru a  vlastníků nemovitostí samotných do 
vnitřních rozvodů. Síť nové generace budovaná v souladu s těmito 
podmínkami a s dotační podporou státu, nesmí být duplicitní či 
překrývající k stávající síti. Zároveň musí být budována tak, aby 
mohla být ukončena na zásuvce v  dané domácnosti, ale nesmí 
být vyloučeno ani použití stávajících domovních rozvodů do 
jednotlivých domácností. Vybudování vnitřních domovních roz-
vodů do jednotlivých domácností může být předmětem podpory 
pouze v případech, kdy vnitřní rozvody neexistují nebo nesplňují 
požadovanou přenosovou rychlost. 

Dále v  případě, že majitel nemovitosti nevydá souhlas 
s  budováním vnitřních rozvodů, je podmínka uznatelného 
výdaje veřejné podpory splněna ukončením na úrovni paty 
domu. Přesná definice a  výčet počtu „domácností“ dotčených 
pozitivními dopady aplikované veřejné podpory (tedy skoko-
vou změnou stavu) i další podrobnější parametry budou stano-
vovat jednotlivé výzvy.

Výběr nejvýhodnějších projektů k realizaci bude tedy reali-
zován v souladu s čl. 78 Pokynů EU formou soutěžního výbě-
rového řízení. V  rámci hodnocení budou nejprve posouzeny 
formální náležitosti projektu. Ty projekty, které budou splňovat 
formální i kvalifikační požadavky dané výzvou, budou předány 
do druhého kola hodnocení. Zde budou projekty posuzovány 
a hodnoceny hodnotícími kvalitativními kritérii: 

Těmito kritérii pro první výzvu bude:
–  garantovaná procentuální penetrace dotčeného území techno-

logií, splňující parametry NGA sítě (čím vyšší bude penetrace, 
tím více bodů v rámci hodnocení uchazeč získá);

–  počet řádně ukončených přípojek;
–  požadavek na výši dotace (čím menší bude požadavek, tím 

více bodu v hodnocení uchazeč získá)

Jako dostatečně motivující, pro příjemce dotace investo-
vat i  vlastní investice ve vybraných lokalitách, v  nichž dosud 
selhávají tržní mechanizmy, se jeví intenzita podpory v  roz-
sahu 40–60 % uznatelných nákladů bez ohledu na velikost pří-
jemce. Ve zvlášť specifických lokalitách (strukturálně postižené 
nebo hospodářsky slabé regiony) může být intenzita v souladu 
s blokovou výjimkou podpory vyšší, aby se dále snížilo riziko 
vybraného investičního modelu. Přestože se podpora zaměří 
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pouze do míst s dosud tržním selháním, jeví se jako nezbytné 
s ohledem na potenciální dopad na hospodářskou soutěž, zavést 
i finanční limit podpory na jeden projekt, který nepřesáhne výši 
200 mil. Kč. Zároveň nastavení technických podmínek defino-
vaných Národním plánem stanovuje soukromým investorům 
povinnost další investice do dalšího rozvoje sítí NGA i po roce 
2020, zejména na úrovni aktivní infrastruktury. Tímto dojde 
k  naplněn předběžné podmínky 2.2 zajištění podnícení růstu 
soukromých investic do oblasti rozvoje sítí NGA. 

Způsobilými výdaji budou v  rámci podpory nejen náklady 
nezbytné ke zřizování, rozšiřování a modernizaci vysokorych-
lostní Internetové infrastruktury v oblastech podpory, ale také 
náklady na vytváření pasivní infrastruktury, která se zřizuje 
podle možnosti v synergii s jinými infrastrukturami. Jako inves-
tiční náklady budou rovněž zařazeny náklady, které spadají 
mimo oblasti podpory, jsou však potřebné k faktickému zajiš-
ťování těchto oblastí. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých 
typů aktivních prvků nelze s ohledem na nutnost jejich obměny 
z  důvodu morálního a  technického zastarávání předpokládat 
životnost po celou dobu udržitelnosti projektu (minimálně 7 
let), budou náklady na pořízení aktivních prvků s kratší život-
ností než 7 let neuznatelným výdajem. 

Projekty tohoto typu jsou také administrativně a  rozsahem 
náročné, tudíž samotná příprava je časově komplikovaná, neboť 
je třeba vypořádat vlastnické vztahy, resp. služebnost inženýr-
ských sítí (dříve „věcná břemena“), vazbu a provázanost na další 
infrastruktury apod. Proto uznatelnými výdaji budou i náklady 
na projektové studie a na řešení otázek vlastnických práv, včetně 
oprávněných nákladů na služebnost inženýrských sítí, bez kte-
rých nelze projekty realizovat a jejichž výše má výrazný dopad 
na návratnost a tím akceptovatelnost investice. Taxativní výčet 
uznatelných i  neuznatelných výdajů, včetně jejich možných 
limitů, stejně jako další podrobné podmínky veřejné podpory 
budou definovat jednotlivé výzvy. 

Česká republika musí předjímat i situaci, kdy i přes možnost 
veřejné podpory a tím snížení nákladovosti pro soukromé inves-
tory, nebude ekonomická návratnost takové investice pro sou-
kromého investora zajímavá. Tedy že v daném dotčeném území 
nebude podán žádný projekt soukromého investora s  veřejnou 
podporou. Pro tyto případy využívá Česká republika možnosti 
zavést a spravovat vybranou část sítí přímo (nebo prostřednictvím 
subjektu, který je v jeho výlučném vlastnictví). Jako je tomu např. 
v  rozhodnutí Komise ve věci N 330/10 – Francie, Programme 
national Très Haut Débit (Národní program vysokorychlostního 
Internetu) a SA.33807 (11/N) – Itálie, National Broadband Plan 
(Plán širokopásmových služeb). V  takových případech, aby se 
dosáhlo téhož výsledku hospodářské soutěže, kterého bylo dosa-
ženo od liberalizace odvětví elektronických komunikací v  EU, 
a zvláště pak hospodářské soutěže, která dnes existuje na malo-
obchodním trhu s širokopásmovým připojením, platí v případě 
dotovaných sítí, jež jsou spravovány státem, následující pravidla: 
–  provozovatelé sítí ve veřejném vlastnictví omezí svou činnost 

na předem stanovené cílové oblasti a  nebudou expandovat 
do jiných komerčně zajímavých regionů a regionů, které byly 
pokryty za pomoci veřejnými dotací soukromými subjekty;

–  veřejný orgán omezí svou činnost tak, aby udržel pasivní 
infrastrukturu a zajistil k ní přístup, avšak nebude se účastnit 
hospodářské soutěže s komerčními provozovateli na maloob-
chodní úrovni; 

–  povede se oddělené účetnictví mezi finančními prostředky 
použitými na provoz sítí a  ostatními prostředky, které má 
veřejný orgán k dispozici.

Národnímu koordinátorovi se svěřuje v těchto případech působ-
nost při výstavbě a následné správě a provozování sítí NGN či 
NGA. Takto je omezena jeho činnost na předem stanovené cíle 
a zároveň se Národní koordinátor nebude účastnit hospodářské 
soutěže na maloobchodním trhu, neboť bude poskytovat nově 
pořízené sítě s velkoobchodní nabídkou.

10.2 Neveřejné sítě

10.2.1 Popis cílů ve vztahu k Digitální agendě pro Evropu
Digitální agenda pro Evropu primárně neveřejným sítím 
nevěnuje tak zásadní pozornost jako sítím veřejným. Hlavním 
argumentem je skutečnost, že neveřejné sítě spadají do zvlášt-
ního režimu, který je v  České republice nastaven zejména 
na základě právní úpravy ochrany a  bezpečnosti státu, kri-
zového zákona a  zákona o  kybernetické bezpečnosti. Záleží 
tedy na každém členském státu, jak k takovým sítím přistoupí. 
Vzhledem k tomu, že v řadě případů jsou však i pro potřebu 
orgánů veřejné správy využívány veřejné sítě neboť charakter 
konkrétních agend a v  rámci nich spravovaných dat a  infor-
mací, která jsou prostřednictvím těchto sítí sdíleny, nevyža-
duje zvláštní režim jejich ochrany. Zde je však důležité, aby 
se požadavky státu i  soukromého sektoru potkávaly a  jejich 
zabezpečení koordinovalo. Druhým aspektem je skutečnost, 
že naopak z  důvodu zajištění kritické infrastruktury, jak na 
úrovni přístupových sítí, tak na úrovni poslední míle v někte-
rých případech, je nezbytné vytvořit podmínky i pro financo-
vání výstavby vlastní neveřejné sítě v majetku státu a to samo-
zřejmě s výhledem do roku 2030. 

10.2.2 Analýza stávajícího stavu pokrytí
Dotčenými subjekty jsou orgány veřejné moci ať již v roli vlast-
níka, provozovatele či správce dané infrastruktury, ale i orgány 
veřejné moci, které danou infrastrukturu využívají pro potřeby 
zajištění výkonu konkrétních agend v souladu se zněním platné 
právní úpravy.

V  oblasti neveřejných sítí neexistuje v  současnosti jedno 
místo, kde by byly zveřejněny (např. ve zvláštním režimu) 
centrálně informace o  všech neveřejných sítích využívaných 
orgány veřejné moci. Tento stav vytváří velká rizika, neboť stát 
nedokáže zabránit neefektivní a duplicitní výstavbě nových sítí 
a zároveň nedokáže účinně ochránit již existující sítě v majetku 
státu ani efektivně využívat a sdílet již jednou státem vystavěnou 
a vlastněnou infrastrukturu.

10.2.3 Zřízení Národního koordinátora
Snaha o zajištění dlouhodobé udržitelnosti investic státu musí 
mít ještě větší prioritu než u sítí v soukromém vlastnictví. Proto 
je zefektivnění této oblasti podmíněno i  výrazným zvýšením 
centralizace plánování, přípravy, realizace a následného provo-
zování ze strany státu. Roztříštěnost a nízká úroveň koordinace 
těchto úkonů je samozřejmě pro úspěch dlouhodobé udržitel-
nosti zcela limitní. Proto je jedním ze základních předpokladů, 
nezbytných pro úspěch systémové změny, posílení koordinační 
role státu prostřednictvím zřízení Národního koordinátora, 
který by všechny výše uvedené a dosud nekoordinované působ-
nosti nově zajišťoval. 
Působnost Národního koordinátora:
–  Roli koordinátora a zpracovatele architektury řešení na všech 

úrovních čtyřvrstvé architektury centrálně pro potřeby všech 
orgánů veřejné správy a zároveň by měl v rámci architektury 

telekomunikace



www.casopis-telekomunikace.cz | telekomunikace | informatika | technologie | aplikace16

řešit možné sdílení sítí soukromé sféry z pohledu požadavků 
zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy požadavků na bez-
pečnost informačních a komunikačních systémů. 

–  Architektura vytvořená Národním koordinátorem, by měla 
definovat podmínky rozvoje sítí nové generace jako naplnění 
dlouhodobých cílů do roku 2030, pro sítě veřejného sektoru. 
Zároveň musí architektura definovat podmínky sdílení a vyu-
žívání veřejných sítí využitelných pro potřeby orgánů veřejné 
moci, zejména z pohledu kybernetické bezpečnosti.

–  Mapování investičních akcí orgánů veřejné moci s  cílem 
maximálně ochránit již existující investice do infrastruktury, 
zabránit duplicitám v  investiční činnosti v oblasti informač-
ních a komunikačních systémů.

–  Ve spolupráci s MMR v rámci vytvoření RPI by měl analyzovat 
investiční záměry státu i soukromých investorů i v oblasti dal-
ších liniových staveb a infrastruktury elektrických energií, roz-
vodů vody, plynu, atd. RPI by totiž měl obsahovat údaje o veš-
keré existující pasivní infrastruktuře. Tento nástroj bude také 
v rámci koordinační role státu i významným prvkem k optima-
lizaci investiční činnosti, vyšší efektivitě a garanci dlouhodobé 
udržitelnosti a dlouhodobého plánování rozvoje v oblasti IKT.

–  Ve spolupráci s  MPO (odpovědném za strategie a  rozvoj 
oblasti elektronických komunikací komerčního charakteru 
a  komerčních elektronických služeb) a  národním reguláto-
rem pro oblast elektronických komunikací, tedy ČTÚ, by měl 
společně definovat bezpečnostní parametry i  pro komerční 
infrastrukturu, která je využitelná pro potřeby veřejného sek-
toru. Samozřejmě při respektování podmínek volného trhu, 
ochrany soukromých investic a  hospodářské soutěže. Cílem 
státu není omezení či nahrazení trhu, ale zkvalitněním vzá-
jemné spolupráce, zvýšení motivace a  podnícení růstu sou-

kromých investic a maximální využití možností sdílení infra-
struktury a služeb tam, kde je to svým charakterem možné.

Vzhledem k nadresortnímu charakteru uvedené činnosti je však 
samozřejmě nutné, aby v  souladu s ústavními principy dělení 
výkonné moci a  stávajícím zákonným dělením kompetencí, 
byly návrhy architektury zpracované Národním koordináto-
rem schvalovány ještě poradními orgány vlády (Rada vlády pro 
konkurenceschopnost a hospodářský růst z pohledu veřejných 
informačních a  telekomunikačních systémů a  Rada vlády pro 
informační společnost z  pohledu neveřejných informačních 
a komunikačních systémů) a konečné rozhodnutí učinila vláda. 

Další, velmi důležitou systémovou změnou, by měla být cent-
ralizace působností při zajištění výstavby, správě a provozu všech 
informačních a komunikačních systémů veřejné správy (agen-
dových informačních systémů podle zákona č. 365/2000 Sb.), 
s výjimkou systémů v gesci MF (podpůrné systémy pro činnost 
finanční správy, informační systém státní pokladny, CRAB, 
apod.). Tento krok zvyšující prvek centralizace a  koordinace 
přinese posílení principu jednotného řízení, jednotného plá-
nování a  investování, jehož výsledkem bude zvýšení efektivity 
řízení IKT ve veřejném sektoru, odstranění duplicit při realizaci 
investic z  veřejných prostředků a  optimalizaci sdílení jednou 
pořízených informačních a komunikačních systémů veřejného 
sektoru. Tato působnost by měla být svěřena státnímu podniku 
realizujícímu státní politiky v dané oblasti. Pozitivem takového 
řešení je možnost aplikace tzv. in-house výjimky ze zákona 
o veřejných zakázkách (za podmínek a v rozsahu platné právní 
úpravy, ustálené soudní judikatury a  výkladové praxe orgánu 
dohledu), a tím zjednodušení a zrychlení celého procesu. 

Pokračování v příštím čísle
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 Úvod
Počátky využití výpočetní techniky v  brněnském aka-
demickém prostředí jsou ještě podstatně staršího data. 
Na Vysokém učení technickém je zajišťovalo Centrum 
výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS), které 
začalo působit již v roce 1962 jako Laboratoř počítačích 
strojů (LPS) a později jako jihomoravské Oblastní výpo-
četní centrum (OVC), jehož je CVIS přímým pokra-
čovatelem. V současné době CVIS zabezpečuje páteřní 
počítačovou síť (30 km optických kabelů, 10gigabito-
vou páteřní síť), webové aplikace VUT (Portál, StudIS, 
Teacher, ePřihláška, eLearning), informační systém 
Apollo (přes 130 modulů), správu celoškolského soft-
ware a údržbu 150 serverů a 200 PC a e-mailů rektorátu 
VUT. CVIS zabezpečuje od roku 2005 správu student-
ské sítě KolejNet. K síti KolejNet je připojeno více než 
7000 PC. V  současné době má CVIS 55 zaměstnanců 
v  6 odděleních. Od roku 2009 CVIS VUT provozuje 
významný uzel sítě národního výzkumu a  vzdělávání 
CESNET2, který umožňuje vysokorychlostní připojení 
rychlostí 40 Gb/s. Použitý směrovač je považován za 
jeden z  nejvýkonnějších směrovacích systémů součas-
nosti. CVIS VUT zajišťuje konektivitu do národní infra-
struktury pro vědecké a  výzkumné pracoviště v  Brně 
jako např. pro všechny brněnské ústavy Akademie věd 
a pro další subjekty komerčního výzkumu.

Samotné zahájení výstavby brněnské metropolitní 
akademické sítě v  roce 1993 splývalo s  obdobím ještě 
před počátkem razantního rozvoje a  obnovy veřejné 
telekomunikační sítě, v  té době technicky zastaralé 
a  současně přísně monopolní pod názvem Jednotná 
telekomunikační síť v souladu s tehdy platným Zákonem 
o telekomunikacích č. 110/1964 Sb. Vše bylo tehdy pod-
vázáno přísnými pravidly proti narušení telekomuni-
kačního monopolu. Na samém počátku bylo nalezeno 
řešení v rychlém rozvinutí závěsných optických kabelů 
s  gradientními vlákny po střechách městské zástavby. 
V té době se nabízelo využití stožárů odstrojených střeš-
níků po likvidovaném rozhlasu po drátě. Souhlas s jejich 
využitím k tomuto účelu byl nalezen až na ministerstvu, 

a to jmenovitě za podpory dnešního člena redakční rady 
Telekomunikací Ing. Davida Stádníka. Protože tehdy 
ještě monopolní spoje nebyly s to zajistit požadavky na 
datová připojení odpovídajícími rychlostmi, bylo takto 
možno velice rychle připojovat komerčně i  neakade-
mické uživatele v podobě státní správy, soudnictví všech 
stupňů i  středních škol, na které se dostupné dotační 
tituly nemohly vztahovat. Problémy spojené zejména 
s  překonáváním administrativních překážek je možno 
vysledovat např. v  [2]. Rychlý rozvoj sítě je patrný 
z obr. 1. V současnosti je síť provozována již výhradně 
na kabelech s vlákny jednovidovými a navíc je doplňo-
vána i bezdrátovými prostředky. Samozřejmě rozvoj sítě 
musel sledovat i  rozsáhlý rozvoj zcela nových akade-
mických areálů, jako je kampus Masarykovy univerzity 
v těsném sousedství Fakultní nemocnice Bohunice, areál 
Ekonomicko-správní fakulty s  kolejemi v  Pisárkách 
nebo na opačné straně Brna neustále rozšiřovaný 
komplex Vysokého učení technického s  navazujícími 
komerčními pracovišti a  podnikatelskými inkubátory 
na pomezí městských částí Královo Pole a Žabovřesky 
pod Palackého vrchem, které přinesly Brnu dokonce 
označení Moravské Silicon Valley. Nutno ještě dodat, že 
Ústav telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komu-
nikačních technologií podílející se svou moderně vyba-
venou laboratoří optických sítí OptoLab na provozu 
a měření optických kabelů této sítě ji využívá i k výuce 
a k vlastní výzkumné činnosti [3]. 

Tato síť je začleněna do národní akademické sítě 
CESNET 2 a jejím prostřednictvím dále do globální sítě 
GEANT, viz obr. 2 a obr. 3. 

V lednu 2002 byl zahájen rutinní provoz brněnského 
metropolitního centra pro podporu zpracování medi-
cínských obrazových informací. Naprosto klíčovou 
podmínkou realizace tohoto systému byla existence 
spolehlivé vysokorychlostní počítačové sítě propojující 
lokality všech spolupracujících zdravotnických zařízení. 
Zdravotnickým zařízením je dnes zpřístupněno pro-
středí usnadňující vzájemnou spolupráci a nabízena řada 
služeb v  oblasti zpracování medicínských obrazových 
informací. Metropolitní centrum se tak stále více stává 

Vysokorychlostní přenosy  
v medicíně

1. část

Již od roku 1993 je v Brně budována a provozována Metropolitní akademická síť. Garantem jejího rozvoje a provozovatelem 
je Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity za spolupráce s Ústavem telekomunikací Fakulty elektrotechniky a ko-
munikačních technologií Vysokého učení technického. Síť propojuje prakticky všechny akademické lokality a je provozována 
zčásti i komerčně. Po více než dvacetiletém provozu je nyní široce využívána v rutinním provozu i pro velice náročné přenosy 
v lékařství, s nimiž se započalo již před více než desíti lety. Snaha redakce Telekomunikací přinést našim čtenářům informace 
o tomto zajímavém tématu vyústila nakonec ve využití disertační práce autora [1]. 
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komplexním integrovaným systémem, který nabízí nejenom 
prostředky pro spolehlivou dlouhodobou archivaci obrazové 
informace, ale i podporu přenosů obrazových informací mezi 
jednotlivými pracovišti (nemocnicemi), která pacient v  prů-
běhu léčby navštíví. Rovněž se v  posledních letech do tohoto 
systému zapojuje stále více lékařských specialistů, a proto vyu-
žití tohoto řešení ve svém důsledku jednoznačně vede k usnad-
nění a urychlení formulace správné diagnózy, vyloučení opako-
vaných vyšetření, úspoře času pacienta i lékaře a tím i k úspoře 
finančních prostředků. 

U menších zdravotnických zařízení, která nejsou připojena 
vyhrazenými optickými spoji a zejména u privátních ordinací, 
je také důležité sledovat šířku přenosového pásma z  důvodu 

požadavku na okamžitý přístup k obrazovým studiím v jednot-
kách sekund. Tato podmínka je však v přímém rozporu s nut-
ností míry zabezpečení přenášených dat. Správně dimenzované 
spojení mezi zdravotnickým zařízením a centrálním úložištěm 
je základem pro komfortní práci s  obrazovými daty. Zároveň 
optimalizace připojení přináší nemalé finanční úspory spojené 
s náklady za pořízení či pronájem datových okruhů. 

Zabezpečení přenosu medicínských dat je nutné řešit jak 
u  stávajících velkých nemocnic, které využívaly systému mezi 
prvními a  byly připojeny pomocí vyhrazených optických vlá-
ken, tak i u malých zdravotnických zařízení, privátních ordinací 
a klinik. Aby bylo možné připojit do výše uvedeného systému 
co nejširší spektrum uživatelů, je nutné podporovat různé typy 

Obr. 1  Metropolitní akademická síť Brno

Obr. 2  Schéma vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu, výzkum 
a vzdělávání – CESNET 2

Obr. 3  Schéma rozložení GEANT sdružující národní akademické sítě

pevné sítě



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace | www.casopis-telekomunikace.cz 19
pevné sítě

datového připojení a zároveň se soustředit na maximální mož-
nou míru zabezpečení přenosu citlivých medicínských dat. 
Ochrana před neoprávněnou manipulací s  pracovní stanicí je 
mnohem vyšší nežli u medicínských modalit, neboť ty jsou vět-
šinou umístěny na pracovištích pod dohledem oprávněného 
personálu a jsou připojeny k izolovaným a zabezpečeným dato-
vým sítím. Také pracovní stanice připojené do sítě v nemocnič-
ních zařízeních jsou chráněny před napadením škodlivým soft-
warem. Problémy mohou nastat u specialistů, kteří se připojují 
k  databázím s  medicínskými daty běžnými stolními počítači 
nebo notebooky. Z těchto důvodů je nutné stále zvyšovat zabez-
pečení přístupu do sítí s takto citlivými informacemi o pacien-
tech. Úspěšná autentizace a autorizace oprávněné osoby je tedy 
podmínkou pro práci v tomto systému.

Systém se neustále rozvíjí a zdokonaluje, dokáže tak reflek-
tovat nejnovější požadavky zdravotnických zařízení, uživatelů 
a používaných technologií. Využití nových metod zabezpečení 
přenosu dat, archivace pořízených studií a komunikace s uživa-
teli drží krok s vývojem moderních technologií. Rozvoj systému 
je financován převážně z projektů a fondů českých a evropských 
dotačních agentur.

 Dosavadní vývoj

Infrastruktura sítě MeDiMed
Historie systému MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging 
System in Medicine) sahá do roku 1999, kdy Ústav výpočetní 
techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU) začal úzce spolu-
pracovat s brněnskými nemocnicemi při zavádění informačních 
a  komunikačních technologií v  oblasti pořizování, přenosu, 
archivace a  zobrazování medicínských informací. Postupně se 
tak začal vytvářet ucelený koncept systému, jenž si klade za cíl 
využít možnosti současných ICT technologií a  lékařské infor-
matiky jak pro zvýšení kvality lékařské péče, tak i zlepšení pod-
mínek pro medicínský výzkum a výuku studentů. 

Systém MeDiMed pro komunikaci a  spojení využívá pře-
vážně infrastruktury Brněnské akademické počítačové sítě 
(BAPS), která se vyvíjí a  rozšiřuje podle potřeb brněnských 
vysokých škol a zdravotnických zařízení. K záměru vybudovat 

vlastní privátní datovou síť vedla nutnost propojit jednotlivé 
lokality vysokých škol vysokorychlostní optokabelovou trasou. 
BAPS tvoří převážně optické kabely, které byly zpočátku umis-
ťovány na střechách budov. Jednalo se o  samonos né kabely 
ukotvené na střešnících, které obsahovaly pouze několik gra-
dientních vláken. V dalších letech výstavby infrastruktury se 
budovaly především zemní trasy, a  to jak výstavbou nových 
tras, tak i  tzv. přípoloží kabelů do výkopů, které stavěly jiné 
organizace budující privátní kabelové sítě. Díky novým tech-
nologiím ve výrobě optických kabelů a vláken se dnes použí-
vají pouze jednovidová vlákna. Ta jsou v kabelech zastoupena 
v počtu až 96 vláken. V současné době je délka optické sítě asi 
100 km a je dostupná na více než devadesáti lokalitách v městě 
Brně.

Systém PACS a standard DICOM 
Systém MeDiMed se především soustřeďuje na budování a roz-
šiřování metropolitního archivu medicínských obrazových 
informací získávaných z  nemocničních modalit (diagnostic-
kých zařízení) jako je počítačový tomograf (CT), ultrazvuk 
(US), magnetická rezonance (MR), digitální mamograf (DMG) 
a další. Jako základ tohoto archívu slouží systém PACS (Picture 
Archiving and Communication Systems) od italské firmy 
Rasna Imaging. Systém, který splňuje náročné podmínky pro 
sběr, zpracování, archivaci a zobrazování obrazových dat (sta-
tických i  dynamických) v  reálném čase. První aplikací tohoto 
systému bylo v roce 1999 propojení pracovišť v rámci Fakultní 
nemocnice Brno v  lokalitách Obilní trh (fakultní porodnice) 
a  Černopolní (dětská nemocnice). Specialisté tak mohli kon-
frontovat své názory a provádět diagnostiku u plodů v prenatál-
ním stádiu a u novorozenců.

Pro zaručení bezproblémového provozu všech stávajících 
i nově připojených modalit, musel být ustaven jednotný stan-
dard pro rozhraní, kterým budou jednotlivé modality vyba-
veny. Jako standard byl vybrán formát DICOM (Digital Image 
Communication in Medicine), jenž zajišťuje správný formát 
souborů a přenosový protokol na bázi TCP/IP. 

Výčet nejpoužívanějších typů vyšetření přístroji podporují-
cích standard DICOM je uveden v  tabulce 1. Pro jejich snazší 
identifikaci jsou ponechány anglické názvy. 

Obr. 4
Snímek z počítačového  

radiografu SIEMENS FD-X
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DICOM 
zkratka 

Anglický název metody Český název typu vyšetření 

AS Angioscopy angioskopie 

BI Biomagnetic Imaging biomagnetické zobrazování 

CR Computed Radiography počítačová radiografie 

CT Computed Tomography počítačová tomografie 

DM Digital Microscopy digitální mikroskopie 

DX Digital X-Ray digitální rentgen 

EC Echocardiography echokardiografie 

ES Endoscopy endoskopie 

LP Laparoscopy laparoskopie 

MG Mammography mamografie 

MR Magnetic Resonance magnetická rezonance 

PT 
Positron Emission 
Tomography (PET) 

pozitronová emisní tomografie 

Tabulka 1  Nejpoužívanější typy vyšetření podporující standard 
DICOM

Pro jednoznačnou identifikaci každé studie umožňuje stan-
dard DICOM připojit základní údaje o  vyšetřované osobě, 
použitém diagnostickém zařízení atd. Její struktura je uvedena 
v tabulce 2. Tyto informace se musí před ukládáním na datová 
úložiště vyplnit a díky nim mají zdravotníci a specialisté mož-
nost nejprve identifikovat svého pacienta a typ jeho vyšetření. 
Po jednoznačném určení studie si ji mohou uložit na lokální 
pracovní stanici a dále s ní pracovat. Touto metodou se nezatě-
žuje přenosový kanál a šetří se tak čas specialistů i zdravotníků. 

Pro ilustraci je na obr. 4 zachycen anonymizovaný sní-
mek z  počítačového radiografu SIEMENS FD-X pořízený 
v Thomayerově nemocnici v Praze.

Informace o studii

Instituce FTNsP 

Jméno A01635 

ID pacienta 01635 

Věk a pohlaví 75 

Pohlaví F 

Datum narození 1. 1. 1931 

Datum studie 21. 8. 2007 

Čas studie 000000.000 

Číslo záznamu 02954 

Modalita CR 

Popis série W033 Plice PA * 

Popis studie @[ICD-10:C38][ ICD-10:C38.1] @ 

Doporučující lékař MUDr. Xxxxx 

Tabulka 2  Formát základních údajů standardu DICOM

Centrální úložiště 
V  roce 2001 bylo vybudováno centrální serverové pracoviště 
archivu v  zajištěné části nového počítačového sálu ÚVT na 
Botanické 68a. Tak byla splněna nutná potřeba maximálního 
fyzického zabezpečení citlivých dat na serverech a v archivač-
ních zařízeních. V této samostatné, fyzicky oddělené a uzamčené 
sekci sálu byla umístěna např. disková pole s kapacitou v řádech 
terabajtů, VPN routery, switche, firewally a další. Pokud by byla 
na tomto pracovišti způsobena nějaká nehoda nebo by bylo 
postiženo živelnou událostí, je připraveno záložní centrum 

v  Centrální počítačové studovně Masarykovy univerzity na 
Komenského náměstí. V  záložní lokalitě je připravena takřka 
identická konfigurace síťových zařízení umožňujících převzít 
chod hlavního centra. Zjednodušené schéma sítě MeDiMed je 
uvedeno na obr. 5.

Spojení mezi centrálním úložištěm a  lékařskými pracovi-
šti probíhá většinou po vyhrazených optických vláknech nebo 
bezdrátových spojích. Pro zabezpečení datového přenosu mezi 
datovým centrem a zdravotnickým zařízením je na obou stra-
nách nainstalováno šifrovací zařízení Cisco ASA Firewall, které 
je dostatečně výkonné pro přenos velkých objemů dat. 

Při připojování nových zdravotnických zařízení k  síti 
MeDiMed bylo nutné řešit i  specifické požadavky na realizaci 
datového spojení. Speciálním případem vysokorychlostního 
připojení bylo vytvoření konektivity s Fakultní Thomayerovou 
nemocnicí. Tato realizace byla financována na základě získa-
ného grantu z projektu. Byl zde využit vyhrazený kanál v optické 
transportní páteři sítě Cesnet, která je postavena na technolo-
gii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) a  pro 
potřeby připojení poskytla vyhrazený optický přenosový kanál 
o vlnové délce 1 556,55 nm. Ve Fakultní Thomayerově nemoc-
nici a ÚVT MU se přenášený signál konvertoval z/na přesnou 
vlnovou délku přidělenou pro tento přenos. Schéma realizace je 
znázorněno na obr. 6. 

Obecně lze říci, že medicínské aplikace mají vliv na rozvoj 
síťových technologií, jelikož je v  některých případech nutné 
realizovat specifické požadavky pomocí nestandardních řešení. 
Typickým příkladem nestandardního řešení bylo právě připo-
jení Fakultní Thomayerovy nemocnice do sítě MeDiMed.

Technologie připojení virtuálních pracovních týmů
Podpora komunikace virtuálních pracovních týmů v  oblasti 
zpracování medicínských obrazových dat umožňuje propojení 
diagnosticko-konzultačních center se sídlem na specializova-
ných zdravotnických pracovištích i  mimo zdravotnická zaří-
zení. Například tak lze usnadnit řešení komplikovaných situací 
v medicínské diagnostice. Příkladem je problematika v oblasti 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Vzhledem ke složitosti anatomických struktur mají v  dia-
gnostice patologických stavů nezastupitelné místo moderní zob-
razovací metody (RTG, US, CT, MR, metody nukleární medi-
cíny a fúze různých modalit). Jejich rutinní využití v některých 
případech poněkud komplikuje značná variabilita anatomic-
kých struktur a to i za fyziologických podmínek. Proto v někte-
rých případech (typicky onemocnění čelistního) má s interpre-
tací výsledků problémy i jinak velice zkušený radiodiagnostik.

Zabezpečená síť pro virtuální pracovní tým je tvořena sousta-
vou IPSec tunelů ukončených ve dvou geograficky vzdálených 
lokalitách Masarykovy univerzity. Dvojice firewallů ASA5520 
je konfigurována jako redundantní IPSec koncentrátor. Každý 
z  dvojice firewallů bude postupně sloužit jako primární pro 
polovinu klientů a  sekundární pro ostatní klienty. Šifrovací 
výkon celého systému je v  tomto případě součtem výkonů 
obou komponent. V případě výpadku jedné z komponent bude 
veškerý provoz směrován na druhou komponentu. Případnou 
závadu by pak uživatel zaregistroval jen jako snížení rychlosti 
přenosu obrazové informace.

Pro zpřístupnění aktuálních obrazových dat, reportů, obra-
zových informací o historických vyšetřeních, o výsledcích ope-
rací, terapie, apod. mezi specializovanými vzdálenými pracovišti 
v rámci virtuálního pracovního týmu slouží dvojice TomoCon 
PACS serverů instalovaných v prostorách Masarykovy univer-

20
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CPS MU  
Centrální počítačová studovna, 

Masarykova univerzita 

ÚVT MU 
Ústav výpočetní techniky,  

Masarykova univerzita 

FW  
Cisco PIX Firewall 525 

VPN 
VPN Router 

SWITCH 
Switche Cisco Catalyst 

FTN – Fakultní Thomayerova nemocnice 
MUX/DEMUX – Optický multiplexor/demultiplexor 

Obr. 5  Zjednodušené schéma sítě MeDiMed

Obr. 6  Schéma připojení Fakultní Thomayerovy nemocnice do sítě MeDiMed

pevné sítě
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zity. Lékaři jednoho pracoviště zdravotnické resp. výzkumné 
instituce nepřistupují přímo k  primárním obrazovým a  pří-
padně dalším relevantním klinickým datům jiné instituce.

Pro samotné zobrazení snímků na klientských stanicích se 
používá specializovaná aplikace TomoCon, což je výkonný fle-
xibilní software vyvinutý pro správu, archivaci a přenos snímků 
z digitálních zobrazovacích systémů (CT, MR, PET, angiografie, 
skiagrafie a další) ve zdravotnictví. Prostředí TomoCon ukazuje 
obr. 7.

Skupiny uživatelů PACS serverů reprezentují virtuální týmy. 
Obrazová data včetně strukturovaných popisů jsou dostupná 
prostřednictvím DICOM kompatibilních diagnostických stanic 
jednotlivých specializovaných pracovišť vzdálených zdravot-
nických resp. výzkumných institucí. Obrazové databáze obou 
PACS serverů se automaticky synchronizují.

Jedná se o otevřené řešení respektující mezinárodní standardy 
a umožňující zapojení do dalších komunikačních struktur.

Na straně klientů lze použít firewall ASA5505. Toto řešení 
poskytuje dostatečný šifrovací výkon pro připojení nemocnice 
a  umožňuje využít i  více nezávislých cest k  centrálním IPSec 
koncentrátorům. Alternativně lze jako koncový bod použít 
zařízení CISCO1841. Zařízení má nižší datovou propustnost. 
Je vhodné do komplikovanějšího prostředí (policy routing), 
konfiguraci lze lépe přizpůsobit potřebám konkrétní instituce. 
Pro propojení komunikačních PACS serverů s  IPSec koncen-
trátorem a  propojení na vzdálenou lokalitu je použita dvojice 
Ethernet Switchů Cisco 2960. Pomocí SFP (Small Form-factor 
Pluggable) modulů byly propojeny switche v lokalitě ÚVT MU 
s lokalitou CPS MU. Schéma zabezpečené sítě pro přístup virtu-
álních pracovních týmů je na obr. 8.

Obr. 7 
Prostředí TomoCon

Obr. 8 
Schéma zabezpečené sítě pro 
přístup virtuálních pracovních 

týmů

ASA5505  
Koncový bod VPN pro vyšší 
datovou propustnost 

C1841 
Koncový bod VPN umožňující nižší 
datovou propustnost 

ASA5520 
Výkonný přípojný bod, 
koncentrátor VPN spojení 

C2960 
Vzájemné propojení geograficky 
vzdálených lokalit. PACS serverů

pevné sítě
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Obr. 7 
Prostředí TomoCon

Dohledový systém
S rozvojem systému se také zvyšuje počet používaných zařízení. 
Tím vyvstala potřeba centrálního dohledu. Pro monitorování 
stavu jednotlivých zařízení, sběr provozních statistik a  auten-
tizaci a  autorizaci managementu přístupu, je používán samo-
statný server s operačním systémem Linux, na kterém je nain-
stalován open source program Nagios, viz obr. 9. Pomocí něj je 
monitorována nejen dostupnost jednotlivých komponent sítě, 
ale také vytížení procesorů jednotlivých serverů, počty přihlá-
šených uživatelů, počty běžících procesů, obsazenost lokálních 
disků serverů i oddílů diskového pole a další důležité parame-
try. Kromě monitorování také umožňuje zasílání požadovaných 
statistik e-mailem nebo zasílání zpráv o  kritických situacích 
pomocí SMS.

Pokračování příště

Ing. Vladimír Schindler Ph.D.,  
Masarykova univerzita v Brně,  

Ústav výpočetní techniky
Redakční úprava: Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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Obr. 9  Grafické rozhraní programu Nagios
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Využití rádiových sítí  
pro řízení krizových situací
2. část

Pokračování

 Kontextové multimediální zprávy CMM
Kontextové multimediální zprávy CMM 
PENforCEC jsou plně slučitelné s  formátem 
SMS. Toto výrazně usnadňuje bezešvé slou-
čení různých síťových technologií. Kontextová 
zpráva CMM je autonomní jednotkou putující 
proxy sítí. Obsahuje všechna data vyžadovaná 
pro povelovou a  řídicí aplikaci C2A, poly-
gonální přístupové body a  mobilní aplikaci 
k okamžitému zpracování jakmile je informace 
vyslána odpovědnými činiteli pro informování 
veřejnosti. Nouzové informace obsažené v kon-
textové zprávě CMM jsou:
–  ID mnohojazyčného objektu (např. pikto-

gram s textem) uloženým v databázi mobilní 
aplikace.

–  Text (volitelný) odpovědných činitelů k veřej-
nosti v dotčené oblasti. Překlad textu nemusí 
být dostupný v mobilní aplikaci běžící na 
uživatelských terminálech.

Kontextová zpráva CMM obsahuje také řídicí 
informaci použitou mobilní aplikací a  poly-
gonálním přístupovým bodem MAP k  řízení 
platnosti zprávy, posouzení případné prová-
zanosti s  dalšími zprávami atd. Obsah zprávy 
je ověřován autorizačním podpisem. Platná 
zpráva přijatá mobilní aplikací může být také 
postupována epidemicky k ostatním mobilním 
aplikacím. Formát kontextové zprávy CMM je 
patrný z  obr. 4. Zpráva je rozdělena do bloků 
a obsahuje: záhlaví, pole pro sémantická pravi-
dla, informaci o platnosti zóny či zón a podpisy.

–  Blok záhlaví:
• sériové ID – sériové ID pro zprávu v síti (2 
bajty);
•  ID zprávy – ID zprávy PENforCEC, které 

odpovídá piktogramu a připojenému textu 
uloženému v databázi;

•  čas vyslání – čas, kdy je zpráva vyslána 
z povelové a řídicí aplikace (8 bajtů);

•  doba použitelnosti – bývající doba použi-
telnosti pro zprávu v sekundách (4 bajty).

–  Sémantický blok:
• rozsah závislosti (1 bajt),
•  provázanost – soubor závislostí s ostatními 

sériovými ID (2 × n bajtů),
• platnost velikosti zóny – obsahuje číslo 
zóny (1 bajt),
•  zóny – soubor platnosti zón, kde je zpráva 

platná a tím pádem kde může být zobra-
zena (2 × n bajtů).

–  Blok pro epidemické protokoly:
• maximální počet skoků (1 bajt),
• zbývající skoky pro komunikaci (1 bajt).

–  Volitelný blok:
• rozsah textu (1 bajt),
• text (n bajtů).

–  Zkušební blok bezpečnosti a integrity:
• pole pro podpis (4 bajty),
•  cyklické ověření nadbytečnosti – Cyclic 

Redundancy Check (2 bajty).
Záhlaví kontextové zprávy CMM obsahuje ID 
databáze objektu, který má být zobrazen, čas 
vytvoření a odeslání zprávy do proxy sítě a čas 
její použitelnosti. ID je jedinečné a  odpovídá 
piktogramu a jeho textu. Toto ID odpovídá vždy 

Jazykové problémy spojené s přítomností lidí mnoha národností mohou v krizových zónách vážně na-
rušit řízení nouzových opatření. Hlavní cíle projektu EU PENforCEC je studie komunikačních strategií 
pro překonání jazykové bariéry a vývoj telekomunikační infrastruktury za účelem vysílání multimedi-
álních obecně srozumitelných zpráv. V tomto příspěvku jsou popsány hlavní činnosti a výsledky projektu 
PENforCEC. Projekt PENforCEC lze považovat za praktickou realizaci nouzového notifikačního systé-
mu 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 Universi-
tá 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].
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stejnému databázovému objektu nezávisle na jazyku mobilní 
aplikace. Pole doby použitelnosti je zmenšeno polygonálními 
přístupovými body nebo mobilní aplikací kdykoliv je zpráva 
dále přeposílána. Když je dosaženo nuly, zpráva je vyřazena 
z  přístupových bodů MAP a/nebo z  libovolné mobilní apli-
kace v případě epidemického šíření. Sériové ID je číslo poskyt-
nuté povelovou a řídicí aplikací C2A reprezentující jedinečnou 
zprávu během spojení PENforCEC. Sémantický blok obsahuje 
informaci o  provázanosti informace na ostatních zprávách 
a může být rozšířen o podrobnější definici vztahů provázanosti 
jako je přičlenění či naopak vyloučení ostatních zpráv. Konečně 
pole podpisu obsahuje ověření podepsané certifikační autoritou. 

 Ověřovací prostředí, technické souvislosti a výsledky
Splnění záměru projektu PENforCEC bylo úspěšně předsta-
veno ostrými zkouškami. Technické aspekty související s reali-
zací povelové a řídicí aplikace C2A, polygonálním přístupovým 
bodem a mobilní aplikací jsou následující: 

Operační systém Android 2.2

Programová platforma Java

Technologie MAP WiFi

Epidemická technologie Bluetooth 2.0

Bezpečnostní protokoly WEP 40, WEP 104, WPA PSK

Klíčový je první start mobilní aplikace. Ideálně by mobilní 
aplikace měla obsahovat démona běžícího uvnitř uživatelských 
terminálů. Mobilní aplikace přechází v případě nouze z nečin-
ného do aktivního stavu. Tento démon by měl být zabudován už 
výrobci terminálů do firmwaru telefonů. Nicméně toto nedosta-
čuje, pokud to není podpořeno normalizačními aktivitami jak 
výrobci, tak i autoritami zabezpečující řízení krizových stavů 
napříč celým světem.
Zkušební lokalita: Nastavení 
Pro vyzkoušení byl vybrán terminál mezinárodního letiště 
Fiumicino – Aeroporto Leonardo da Vinci u Říma, označený 
jako „Terminál X“. V uvažovaném scénáři byl normální pro-
voz v terminálu X narušen explozí, simulovanou rozházeným 
materiálem a zahořením s kouřem v některých zónách. Dveře 

byly automaticky zavřeny a  uvěznily veřejnost uvnitř termi-
nálu. Příčiny tohoto incidentu nebyly odpovědným činitelům 
zpočátku známy, takže následovala činnost, kdy se postupo-
valo rutinně a  událost byla řešena jako teroristický útok za 
uplatnění opatření vnitřní bezpečnosti. Každý odpovědný 
činitel sleduje v nouzovém stavu vlastní proceduru za dohledu 
římské prefektury. Oblast terminálu X byla rozdělena do tří 
zón: vnitřní, vnější a vysunuté pracoviště zdravotnické služby 
pro urgentní a  neurgentní zásahy. Během předvedení nebyla 
zaslána žádná zpráva PENforCEC ke zdravotníkům. Vnější 
zóna zahrnovala i  lokality vzdálené od terminálu X jako je 
železniční stanice uvnitř letiště, parkovací plochy atd. V těchto 
místech přístroje PENforCEC poskytovaly lidem pokyny 
k setrvání mimo nejvíce postiženou zónu. Zkušební konfigu-
race je zobrazena na obr. 5. Rádiové pokrytí vnitřní zóny podle 
obr. 5 bylo docíleno třemi polygonálními přístupovými body 
(modré). Vnější zóna je pokryta čtyřmi polygonálními přístu-
povými body (žluté). Tři červené polygonální přístupové body 
jsou použity jako páteř. Povelová a řídicí aplikace C2A je spuš-
těna na notebooku a zajišťuje přístup k proxy síti propojením 
jednoho polygonálního přístupového bodu v oblasti.

Proxy síť PENforCEC je uvedena do provozu pouze po povelu 
z řídicího střediska použitého pro koordinaci různých odpověd-
ných týmů které se ujímají krizového řízení. Kontextové zprávy 
CMM PENforCEC byly vyslány lidem uvnitř krizové oblasti 
během fáze rozhodnutí o stavu nouze. Je-li uvedena do provozu 
proxy síť, povelová a řídicí aplikace C2A vytvoří mapu aktivních 
přístupových bodů MAP v  oblasti a  tyto jsou připraveny pro 
vysílání kontextových zpráv CMM. Pro zjednodušení nebylo 
simulováno poškození žádného polygonálního přístupového 
bodu následkem exploze, takže povelová a  řídicí aplikace C2A 
nemohla předvést rekonfiguraci proxy sítě. Obr. 6 představuje 
jednu z několika sekvencí kontextových zpráv CMM, které byly 
vyslány do vnitřní i vnější zóny během předvádění. Aby se vyu-
žilo lokalizovaného vysílání, byly vyslány různé soubory kontex-
tových zpráv CMM do zón v blízkosti terminálu X, ale pro struč-
nost nebyly reportovány. Sled zpráv a časový interval mezi dvěma 
následnými zprávami jsou výsledkem rozhodnutí odpovědných 
činitelů prováděných čas od času v souladu se současným stavem 
a vývojem krizové situace. 

Obr. 4  
Struktura zprávy 

PENforCEC



www.casopis-telekomunikace.cz | telekomunikace | informatika | technologie | aplikace26
mobilní sítě

Obr. 5  
Konfigurace pro zkušební 
předvedení PENforCEC

Obr. 6  Příklady zpráv PENforCEC vyslaných do různých zón krizové oblasti během předvádění
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K použitelnosti odesílání zpráv PENforCEC
Vzhledem ke stresujícím podmínkám veřejnosti zasažené 
krizovou situací je nezbytné posoudit použitelnost mobil-
ního přístupu MA a  účinnost odesílání zpráv PENforCEC. 
Implementace mobilní aplikace sleduje postupy použitelnosti 
na základě znalostí aspektů vnímání a chování na rozhraní tech-
nického a lidského prostředí. Potvrzení použitelnosti bylo zalo-
ženo na heuristickém posouzení technik sestávajících na ověření 
následujících aspektů: vyhovění normám, grafická důslednost 
dialogů, opodstatněnost zpráv, použitelnost navržených dia-
logů. Před sestavením konečné verze bylo provedeno několik 
revizí mobilního přístupu MA, než byla doladěna a definitivně 
předána a představena uživatelům. Rozhraní mobilní aplikace 
PENforCEC se sestává ze záhlaví indikující síťové podmínky, 
text představující celkový počet už zobrazených zpráv, pikto-
gramy a  texty posledních zpráv; levé a pravé šipky na displeji 
dovolují rolovat přes přijaté zprávy. Příklad rozhraní mobilní 
aplikace ukazuje obr. 7.

Pro vyzkoušení účinnosti odesílání zpráv PENforCEC a pou-
žitelnosti mobilního rozhraní byla sestavena skupina asi 50 dob-
rovolníků z různých organizací včetně šesti psychologů. Zkoušky 
se sestávaly z postupné vizualizace zpráv PENforCEC. V závěru 
zkoušek byli účastníci požádání o  vyplnění dotazníku. Otázky 
byly zaměřeny na měřitelnost použitelnosti, na vnímání uživateli, 
na jejich osobní modus operandi, jejich vlastní zběhlost v použí-
vání elektronických přístrojů apod.

Výsledky zpracovaných dotazníků ukázaly, že 35 % respon-
dentů shledalo záměry aplikací velmi srozumitelnými, 49 % je 
považovalo za docela srozumitelné a konečně jenom 6 % si mys-
lelo, že jsou srozumitelné jen obtížně. Dotazník poskytoval mož-
nost dalších připomínek k použitelnosti ověřovaných mobilních 
aplikací. Ovšem jenom polovina vyplnila tuto část dotazníku. 
Tatáž skupina potom byla využita k vyhodnocení předváděcí akce 
na letišti. 

Po skončení předvádění byli účastníci vyzváni k odpovědi na 
další soubor otázek týkajících se posouzení způsobilosti rozhraní 
mobilních aplikací k upoutání pozornosti uživatelů během kri-
zové situace při příjmu nových zpráv. Zvláštní pozornost byla 
věnována podobě rozhraní mobilní aplikace. Přes 92 % respon-
dentů uvedlo, že samotný příjem zpráv byl snadno rozpoznatelný 
a 86 % sdělilo, že byly také jasně srozumitelné. Skutečně během 

krizového stavu mobilní aplikace zobrazovaly každou novou 
zprávu v  plném zobrazení, i  když přitom běžely dále jiné apli-
kace. Po přečtení kontextové zprávy CMM může uživatel sám 
rozhodnout, jestli zůstane přednostně v aplikacích PENforCEC 
nebo se vrátí k předchozí činnosti. Seznam přijatých kontexto-
vých zpráv CMM a všechny informace obsažené v této platformě 
byly důsledně ověřeny, aby se vyloučily jakékoliv chyby a  bylo 
dosaženo potřebné úrovně jednoduchosti a účinnosti. Ne všichni 
dobrovolníci z  lidí zablokovaných v  terminálu vlastnili mobilní 
telefony podporující PENforCEC; rozvinulo se však spontánní 
chování všech zúčastněných, kdy např. lidé vlastnící vhodné 
terminály informovali ostatní o  současném stavu krizové situ-
ace jednoduše tím, že ukazovali sousedům piktogramy na svých 
displejích. 

 Závěry
Projekt PENforCEC je prvním skromným krokem k  zajištění 
vhodné formy spolupráce mezi lidmi a prvními odpovědnými 
činiteli za účelem lepšího řízení krizových situací s  vědomím 
jazykové bariéry mezi lidmi nejrůznějších národností. Proxy 
síť a kontextové zprávy CMMs slouží jako příklad nouzového 
uvědomovacího systému pro domovské bezpečnostní scénáře. 
Byla úspěšně předvedena způsobilost návrhu proxy sítě ve sku-
tečném prostředí. Činnosti projektu byly rovněž zaměřeny na 
definování účinné komunikační strategie v  krizových situa-
cích. Osvojení vhodně navržených kontextových zpráv vysíla-
ných odpovědnými činiteli veřejnosti byly ověřeny jako vhodný 
a účinný přístup. 

Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ,  
Ing. Milan Grenar, ČTÚ
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Obr. 7  
Příklad rozhraní mobilní 
aplikace na mobilním 
telefonu
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