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 úvodní slovo

„Tak jsme se v tom minulém roce nějak zasekli…“ 
    aneb rekapitulace roku 2015.

Vážení čtenáři elektronických TELEKOMUNIKACÍ,
nadešel opět čas hodnotit, posuzovat a plánovat. Rok 2015 utekl jako voda. Asi je to tím, když se něco děje a máme se 
čím zabývat, pak čas běží relativně rychleji.

Rok začínal očekáváním, že ICT průmysl se dočká opětovného nastartování projektů ve státní a veřejné správě. 
Většina evropských států začala realizovat projekty vyplývající z evropské strategie DIGITAL AGENDA 2020. U nás, 
po osmnácti měsíční přestávce, kdy se fakt nic v telekomunikacích a eGovernmentu moc nedělo, se vkládaly naděje 
do budování sítí nových generací, pokračování projektů v elektronizaci státní správy, do elektronické identity (eIDAS), 
která bude iniciovat nové obchodní příležitosti. Jaká však byla realita?

1.  Na prvním místě je třeba uvést velké zklamání z nekomunikativnosti Ministerstva vnitra odpovědného za elek-
tronizaci státní správy s odborným sektorem a dílem i neschopností Ministerstva průmyslu urychleně připravit 
potřebné dokumenty a procesy pro zahájení výstavby sítí nové generace podporované evropskými 14 mld. Kč. 
Negativní perličkou na tomto „dortu“ pak byl prázdninový atak MV na MPO a zvůle sebrat jejich odpovědnosti 
a tyto připravované dotace na veřejné sítě. Skoro vše se nakonec podařilo vrátit zpět na původní „koleje“ MPO, 
ale přesto se celý projekt zpožďuje o více než půl roku. Je třeba zmínit významnou aktivitu oborových asociací 
z oblasti digitální ekonomiky, která tomu zásadně pomohla. 

2.  Další zajímavou událostí a současně velkým otazníkem se stala zamýšlená existence nového státního podniku 
NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie). Od samého počátku, kdy se návrh obje-
vil poprvé na veřejnosti, je NAKIT zastřen nejasnostmi, podezřeními a ne - transparencí. Zásadní záležitostí, 
která se týká IT trhu je problematika přímého zadávání veřejných zakázek (tzv. in-housing) bez výběrového 
řízení a obcházení zákona o veřejných zakázkách. Tato věc bude mít ještě velmi zajímavý vývoj…

3.  Je třeba zmínit významnou událost, která se v roce 2015 stala a má nadnárodní rozměr. Je to rozdělení společ-
nosti O2 na dva subjekty. Síťový, technologický CETIN a obchodní O2. Toto dobrovolné rozhodnutí vlastníků 
společnosti není ve světě tak časté, aby nebyla zmíněna ve výčtu významných událostí. 

4.  Evropská komise v květnu 2015 přijala Strategii EU pro jednotný digitální trh. Při této příležitosti navštívil mís-
topředseda Evropské komise Andruse Ansipa Českou republiku 12. řijna 2015. Hlavním tématem návštěvy bylo 
vysvětlení, jaký potenciál pro české a evropské hospodářství představuje jednotný digitální trh. Místopředseda 
Evropské komise se setkal se zástupci digitálních firem i průmyslu, představiteli jejich profesních sdružení a také 
s ICT UNIÍ. Vlastní propagace jednotného digitálního trhu nebyla až takovou novinkou, ale poměrně důrazná 
kritika byla vznesena na naši úroveň eGovernmentu (předposlední místo v rámci unijních zemí). 

5.  Rozsáhlé mediální diskuze ohledně evropských dotací do vysokorychlostních sítí způsobily velmi pozitivní věc, 
kterou je zvýšená investiční aktivita v budování optických, LTE a jiných hybridních sítí. Příkladem mohou být 
investice ve společnosti CETIN do sítí nové generace v technologii „Remote DSLAM“ k zajištění vysokorych-
lostního přístupu k Internetu na stávajících metalických přístupových sítích. Také oznámení dalších operátorů 
o zvýšených investicích do budování LTE sítí je velmi pozitivní pro uživatele mobilních technologií. Ani ISP 
firmy nezůstávají pozadu a „upgradují“ své WiFi sítě či budují nové FTTH sítě. 

Věřím, že nový rok 2016 přinese konečně uklidnění a porozumění všech zúčastněných stran v projektu dotovaných 
sítí v tzv. bílých lokalitách. Nalezne se dohoda mezi všemi operátory, včetně ISP. Věřím, že MPO, ČTÚ a další státní 
organizace vyprodukují společně s operátory realistický Národní plán rozvoje sítí nové generace, logický Plán pod-
pory a správné mapování bílých míst, čímž zajistí kýžené zahájení budování broadbandových sítí v ČR.

K  tomu však potřebujeme kromě investic operátorů, evropských dotací, dostatečných výrobních a  instalačních
kapacit, kvalitních projektantů, přísně tolerantních stavebních úřadů,  
hlavně pevné zdraví!

To vám všem přejí tvůrci časopisu TELEKOMUNIKACE!
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Vážení čtenáři,
časopis Telekomunikace & ICT po více než 50 letech vychází už jen 
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Aktuality z EU a ČR 

  Aktuality z EU

 Průzkum Evropské komise k názoru na digitální 
veřejné služby
Evropská komise zahájila 30. listopadu shromažďování 
názorů od občanů, podniků, orgánů veřejné správy na 
všech úrovních k nadcházejícímu akčnímu plánu eGovern-
mentu 2016–2020, jednoho z klíčových opatření potřebných 
k dokončení jednotného digitálního trhu, jak již bylo ozná-
meno ve Sdělení o strategii jednotného digitálního trhu pro 
Evropu. Průzkum bude zkoumat, co občané a podniky EU 
potřebují a očekávají od vládních služeb v EU, a to co orgány 
veřejné správy mohou nebo plánují poskytnout, s  cílem 
usnadnit snadnou interakci s občany a umožnit přeshraniční 
veřejné služby. Hlavními okruhy veřejné konzultace jsou:
–  poučení z akčního plánu na období eGovernmentu 2011–2015; 
–  faktory, které brání využití digitálních veřejných služeb; 
–  jak modernizovat veřejný sektor a zlepšit služby eGovern-

mentu v celé EU; 
–  jak podpořit mobilitu občanů a podniků a zajistit, aby veřejné 

služby fungovaly přes hranice v rámci EU; jakou roli Evropská 
komise (ve spolupráci s národními vládami), mohou hrát při 
pomoci k rozšíření digitálních veřejných služeb; 

–  jak mohou být občané a  podniky zapojeni do Akčního 
plánu eGovernmentu 2016–2020; 

–  jaké politické zásady jsou nezbytné pro vývoj digitálních 
veřejných služeb. 

Odpovědi budou analyzovány společně s  členskými státy 
a  pomohou definovat nový akční plán eGovernment 
2016–2020. Komise využije své názory a shromážděná data 
k definování rozsahu a vizi nového plánu, jeho akcí, zapo-
jení uživatelů, přeshraniční interoperabilitě vládních služeb 
a  dalších klíčových předpokladů, které mohou vzhledem 
k  rychlým změnám v  digitálních technologiích a  samotné 
společnosti vyžadovat nové politiky a  veřejné služby. 
Střednědobé hodnocení akčního plánu eGovernmentu na 
období 2011–2015 doporučuje pro připravovaný akční plán 
eGovernmentu zaměřit se na řadu prioritních oblastí, jako 
je např. otevření dat, interoperabilita a  opakované použití 
informací veřejného sektoru. Doporučilo rovněž odklon 
od pěti let plánování. Tedy více dynamičtější, flexibilní 
a iterativní přístup v souladu s dalšími příslušnými nástroji 
EU. Nový akční plán eGovernmentu 2016–2020 je potřeba 
k dokončení jednotného digitálního trhu v Evropě. Veřejná 
konzultace trvá do 22. ledna 2016 a otázky mohou být zod-
povězeny v angličtině, francouzštině a němčině.

 Nepovolená státní podpora ve Španělsku
Evropská komise přivítala rozhodnutí soudu, které potvrdilo 
zjištění Komise, že španělské dotace selektivně financující 

pouze provozovatele zemské digitální televize jsou nesluči-
telnou podporou. Komise oprávněně posoudila, že vypla-
cená podpora je neslučitelná s vnitřním trhem EU, zejména 
proto, že nebyla v souladu se zásadou technologické neut-
rality. Tribunál Evropské unie zamítl sedm žalob podaných 
na neplatnost rozhodnutí Komise z června 2013. Uvedená 
rozhodnutí dospěla k závěru, že veřejné financování poskyt-
nuté Španělskem k usnadnění přechodu z analogového na 
digitálního televizního vysílání ve vzdálených a méně urba-
nizovaných oblastech poskytlo selektivní výhodu pro pro-
vozovatele pozemní platformy nad svými konkurenty, kteří 
použili jinou přenosovou technologii (kabel, satelit, optiku), 
v rozporu s pravidly EU pro státní podporu. 

 Jednotný digitální trh – regulace roamingu a net 
neutrality
V rámci Evropské unie bylo vydáno Nařízení (EU) 2015/2120 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému 
Internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 
a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a  nařízení (EU) č. 531/2012 o  roamingu ve 
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.
Účelem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro 
zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s provozem 
při poskytování služeb přístupu k Internetu a zajištění souvi-
sejících práv koncových uživatelů. Má nejen chránit koncové 
uživatele, ale zároveň zaručit trvalé fungování internetového 
ekosystému. Reformy v oblasti roamingu by měly koncovým 
uživatelům dodat důvěru, že zůstanou připojeni i při cestách 
po Unii, a časem by se měly stát prostředkem pro sbližování 
cen a dalších podmínek v celé Unii. Cílem stávajícího regu-
lačního rámce je podporovat přístup koncových uživatelů 
k informacím a možnost koncových uživatelů šířit informace 
nebo využívat aplikace a služby dle svého vlastního výběru. 
Na značný počet koncových uživatelů však mají nepříznivý 
dopad postupy řízení provozu, které blokují nebo zpomalují 
určité aplikace nebo služby. Tyto tendence si žádají zavedení 
společných pravidel na úrovni Unie, jež zajistí otevřenost 
Internetu a zabrání roztříštěnosti vnitřního trhu v důsledku 
opatření přijatých jednotlivými členskými státy. Služba pří-
stupu k Internetu poskytuje přístup k Internetu a v zásadě ke 
všem jeho koncovým bodům, bez ohledu na technologii sítě 
a koncové zařízení, které koncoví uživatelé používají. 

 Zpráva OECD o vývoj vysokorychlostních sítí a úloha 
obecních sítí 
Všechny země OECD uznávají výhody, které vyplývají 
z vysokorychlostních širokopásmových sítí a učinily obrov-
ský pokrok v posledních letech při podpoře jejich nasazení. 
Nicméně, řada problémů přetrvává, pokud jde o to, jak posí-
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lit a rozšířit tyto sítě, aby splňovaly rostoucí požadavky digi-
tální ekonomiky a společnosti. Přestože soukromé investice 
byly velkým zdrojem financování vysokorychlostních sítí 
v  zemích OECD pro obecní sítě k  vyplnění mezery nebo 
poskytnutí podstatného rozsahu služeb v  regionech, měs-
tech nebo menších městech a  okolních místech. Zpráva 
zkoumá některé zkušenosti s  těmito obecními širokopás-
movými sítěmi ve vybraných zemích OECD. Obecní sítě 
jsou zde definovány jako vysokorychlostní sítě, které byly 
zcela nebo částečně postavené, provozované nebo financo-
vané místními vládami, subjekty veřejné správy, organiza-
cemi nebo družstvy, které mají nějaké zapojení veřejnosti. 
Použité modely, resp. zkušenosti z  využívání těchto sítí se 
lišily. V  některých případech sítě podpořily hospodářskou 
soutěž tím, že nabídli alternativní infrastrukturu a otevřely 
trh maloobchodním poskytovatelům internetových služeb 
oddělením základní infrastruktury od služeb. V jiných pří-
padech umožnily použití sdílené infrastruktury. Někteří si 
vybudovali tradici obcí poskytujících služby prostřednic-
tvím subjektů, v nichž mají podíl, jako je poskytování inže-
nýrských sítí pro energie, vodu, plyn nebo kabelovou televizi. 
Některé ze sítí jsou zapojeny do veřejného a  soukromého 
sektoru, jiné byly privatizovány po počátečním veřejném 
vlastnictví a některé jsou orientovány na komunitu. Obecní 
sítě velkou měrou přispívají ke zvýšení pokrytí širokopás-
movým připojením. Zpráva OECD zkoumala zkušenosti 
s obecními sítěmi v řadě zemí a tvrdí, že jejich budování má 
zjevný dopad na sociální a hospodářský rozvoj zkoumaných 
lokalit. Obecní sítě nabízí alternativní infrastrukturu nebo 
zvyšují geografickou dostupnost moderních telekomunikač-
ních služeb tam, kde nebyly. Zpráva uvádí příklady někte-
rých zemí EU a možnou státní podporu v EU.

 Nástroj pro propojení Evropy
Evropská unie vyhlásila17. listopadu 2015 výzvu k předklá-
dání návrhů v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF), 
tvořící téměř 17 mil. EUR z finančních prostředků EU k dis-
pozici pro nasazení evropských infrastruktur digitálních 
služeb (DSIS). Žadatelé ze všech zemí EU mohou předložit 
své návrhy prostřednictvím výzvy otevřené v  oblasti elek-
tronického zadávání veřejných zakázek, eHealth, elektro-
nické identifikace a online řešení sporů. Toto je druhá výzva 
v  rámci pracovního programu 2015. Celkem bude CEF 
Telecom poskytovat financování prostřednictvím grantů 
pro evropské infrastruktury digitálních služeb v  rámci 
těchto dvou výzev 2015. Financování CEF Telecom podpo-
ruje projekty společného zájmu, nasazení zjištěných tran-
sevropských digitálních služeb. To přispěje k  evropskému 
ekosystému interoperabilních a vzájemně propojených digi-
tálních služeb, podporou veřejných a  soukromých investic 
na vyspělých řešení.
Finanční prostředky budou přiděleny na způsobilé návrhy, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání zakázky. Oblasti, na 
které se vztahuje CEF Telecom výzva k předkládání návrhů 
ve čtyřech oblastech (s orientačním maximálním rozpočtem):
–  eProcurement – umožnit transparentnější, zjednodušené, 

efektivní veřejné výdaje – 1,4 mil. EUR,
–  eHealth – zlepšit práva pacientů v  přeshraniční výměně 

údajů o pacientovi s použitím nástrojů ICT – 7,5 mil. EUR,
–  elektronické identifikace (eID) – umožnit přeshraniční 

uznávání a  ověřování elektronických průkazů totožnosti 
v  souladu s  eIDAS (elektronická identifikace a  důvěry-
hodné služby) – 7 mil. EUR,

–  online řešení sporů (OD)R – podpora mimosoudních 
on-line řešení sporů a  vypořádání mezi spotřebiteli 
a obchodníky v EU – 1 mil. EUR.

Návrhy lze předkládat do 15. března 2016
 Spolupráce BEREC

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektro-
nických komunikací BEREC je připravena plnit své závazky 
na podporu provádění nařízení Evropského parlamentu 
a  Rady, kterým se stanoví opatření týkající se otevřeného 
přístupu k Internetu, kterou se mění směrnice 2002/22/ES 
o  univerzální službě a  právech uživatelů týkajících se sítí 
a služeb elektronických komunikací a služby a nařízení (EU) 
č 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikač-
ních sítích v Unii. Sdružení vzalo na vědomí vyhlášení naří-
zení, kterým se stanoví opatření ke zrušení maloobchod-
ního roamingového poplatku do června 2017 a  vytvoření 
otevřených pravidel pro Internet. BEREC současně prohlá-
sil, že bude pomáhat při provádění těchto nových pravidel. 
BEREC chce i  nadále hrát klíčovou roli ve vytvoření tele-
komunikačního jednotného trhu, a zejména v podpoře hos-
podářské soutěže. Jak je stanoveno v nařízení, bude BEREC 
poskytovat informace pro prováděcí akty Komise z  váže-
ného průměru maximálních mobilních terminačních cen.

 Veřejná konzultace Evropské komise k technickým 
opatřením ke konci roamingu
Dne 26. listopadu 2015 se Evropský parlament dokončil pro-
ces přijetí nového nařízení, které zruší poplatky za roaming 
při cestování v rámci EU od 15. června 2017. Aby k  tomu 
došlo, musí být přijata, nejprve ze strany Komise a později 
Evropského parlamentu a Rady řada technických opatření. 
To je důvod, proč Komise zahájila tuto veřejnou konzultaci. 
Před koncem roamingových poplatků 15. června 2017, nová 
pravidla EU o roamingu výrazně sníží cenu mobilních roa-
mingových služeb v EU. Od 30. dubna 2016 budou operátoři 
moci účtovat malou dodatečnou částku pouze v porovnání 
s cenami na domácím trhu až do výše 0,05 EUR za minutu 
odchozího hovoru, 0,02 EUR za odeslanou SMS, a 0,05 EUR 
za MB dat (bez DPH). Konec roamingu od června 2017 
bude zajištěn prostřednictvím povinnosti uložené operáto-
rům mobilních telekomunikací nevybírat žádný poplatek 
navíc k domácím maloobchodním cenám do roamingového 
zákazníka v kterémkoli členském státě za jakýkoliv roamin-
gový hovor nebo přijatý hovor, za všechny roamingové SMS 
zprávy odeslané a  pro všechny datové roamingové služby. 
Cílem veřejné konzultace jsou tři poměrně odlišné (ale 
vzájemně propojené) věci. Za prvé, shromáždit vstupy pro 
velkoobchodní revizi roamingových služeb s cílem posoudit 
fungování na trzích pro roaming v EU a současnou regulaci 
národních velkoobchodních trhů pro roaming v  EU proti 
povinnosti stanovené v  nařízení, tj. zrušit maloobchodní 
roamingové poplatky od 15. června 2017. Za druhé, musí 
Komise stanovit prováděcí pravidla pro použití „fair use 
policy“ do konce roku 2016. Veřejná konzultace chce získat 
názory, která pravidla pro uplatňování „fair use policy“ pro 
roamingové služby na domácích cenách je třeba stanovit. Za 
třetí, musí Komise rovněž stanovit podrobná pravidla do 
konce roku 2016 na mechanismus udržitelnosti pro nabízení 
roamingových služeb na domácích cenách. Veřejná konzul-
tace se snaží získat názory na nejvhodnější obsah a  návrh 
metodiky pro posouzení, zda zrušení maloobchodních roa-
mingových poplatků naruší udržitelnost domácího cenové 
modelu daného provozovatele.
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 V Ženevě skončila Světová radiokomunikační konference 
(WRC-15)
Světová radiokomunikační konference Mezinárodní telekomu-
nikační unie (ITU) úspěšně projednala body svého programu, 
které připravila předchozí konference (WRC-12). Z  hlavních 
závěrů:
–  byly nastaveny podmínky, které umožní v  pásmu 

1087,7−1092,3 MHz zavést systém pro sledování civilních letů;
–  rozvoj vysokorychlostních bezdrátových komunikací pro 

sítě 5G umožní navržená pásma v desítkách GHz a s šířkami 
pásem, umožňující přenosy dat s  gigabitovými rychlostmi 
zejména v místech s vysokou koncentrací uživatelů;

–  bylo přijato klíčové rozhodnutí, které umožní zvýšenou kapa-
citu pro mobilní širokopásmové připojení v  694–790 MHz 
pásmu v  ITU Region – 1 (Evropa, Afrika, Blízký východ 
a střední Asie) a celosvětově harmonizované řešení pro pro-
vádění digitální dividendy;

–  konference přijala regulatorní opatření, které umožní řízení 
bezpilotních prostředků prostřednictvím družicových spojů;

–  určení pásma 76−81 GHz pro radiolokaci umožní další rozvoj 
antikolizních systémů v automobilech, resp. přesné řízení níz-
koletících prostředků jakými jsou např. vrtulníky;

–  byly přijaty technické a  regulatorní podmínky sdílení rádi-
ového spektra, umožňující využití dalších pásem pro mobilní 
sítě IMT, tzv. pásmo L, které je již v zemích EU harmonizo-
váno v úseku 1 452−1 492 MHz a dovoluje zvýšit přenosovou 
kapacitu sítí 4G (tzv. doplňkový downlink).
 Novinka místo WiFi

Podle posledních výzkumů a  zkoušek v  Estonsku bude 
v budoucnu možné se k  Internetu připojit pomocí vysokofre-
kvenčního blikání LED diody. Blikání je tak rychlé, že je pro lid-
ské oko nepostřehnutelné. Technologie bude tedy moct sloužit 
i jako klasická žárovka. Vynálezcem technologie LiFi je Harald 
Haas, profesor z  Edinburské univerzity. V  laboratorních pod-
mínkách technologie dosahuje rychlosti připojení 224 gigabitů 
za sekundu, při reálném použití však klesne až na jeden gigabit. 
I tak je možný přenesený objem dat stokrát větší než u běžných 
domácích sítí WiFi. Nevýhodou oproti WiFi však je, že světlo 
vycházející z  diody neprochází zdmi. Na pokrytí členitějších 
prostor je tak třeba většího počtu diod. Tato vlastnost na dru-
hou stranu přináší i nespornou výhodu. Nikdo cizí se na LiFi 
nemůže připojit, pokud nebude přímo v kontaktu se světlem.

  Aktuality z ČR

 Ministerstvo financí je autorem nejlepší aplikace posta-
vené na otevřených datech
Projekt Supervizor Projekt Supervizor Ministerstva financí 
byl oceněn jako nejlepší aplikace nad otevřenými daty v rámci 
soutěže Společně otevíráme data, jejíž výsledky byly vyhlášeny 
Fondem Otakara Motejla. Aplikace Ministerstva financí (MF) 
byla vybrána odbornou porotou z  27 přihlášených projektů. 
Projekt Supervizor umožňuje jednoduše dohledat podrobné 
informace o  hospodaření úřadu pomocí vizualizace data-
setu „Přehled faktur Ministerstva financí ČR“, který je volně 
dostupný na webové adrese http://data.mfcr.cz. Cílem této 
aplikace je občanům v co nejpřehlednější možné podobě zpří-
stupnit údaje o  hospodaření resortu financí a  v  budoucnosti 
i  jakýchkoliv dalších organizací, které projeví ochotu se do 
aplikace napojit. Podle různých kategorií je zde možné nalézt 
jednotlivé údaje z faktur, jako je částka, dodavatel či předmět 
faktury. Aplikace je napojena na katalog Otevřených dat MF. 

MF zde uveřejňuje v  přehledné podobě všechny podstatné 
informace o  v  minulosti uzavřených smlouvách, uhrazených 
fakturách, uvádí přehled nemovitostí státu a náklady spojené 
se správou jednotlivých budov. 

 Podnikatelé mohou podávat své žádostí v OPPIK
Od 1. prosinec 2015 mohou čeští podnikatelé podávat své 
plné žádosti o dotace z EU v Operačním programu Podnikání 
a  inovace pro konkurenceschopnost. Dotační projekty je 
možné podávat postupně prostřednictvím systému MS2014+ 
v pořadí: Spolupráce – klastry, Partnerství znalostního trans-
feru, Úspory energie, Školicí střediska, Nemovitosti, ICT a sdí-
lené služby, Inovace, Aplikace, Potenciál.

 Nové připomínkování zákona
Již podruhé do meziresortního připomínkového řízení zamí-
řil návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Zákon je 
transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/
EU z 15. května 2014. Směrnice má být začleněna do legisla-
tivy členských zemí do 1. ledna 2016 s  účinností od 1. čer-
vence 2016. Součástí návrhu ministerstva průmyslu a obchodu 
není jen samotný zákon, ale také technická novelizace dalších 
dotčených zákonů – o  elektronických komunikacích, sta-
vebního, energetického, o  obcích, krajského, o  hl. m. Praze, 
základních registrech, kompetenčního a  nakonec zákona 
o správních poplatcích.

 Česko překonalo počtem uživatelů Internetu průměr EU
Podle Českého statistického úřadu v loňském roce Česko his-
toricky poprvé překonalo počtem uživatelů Internetu prů-
měr Evropské unie. Další některá zjištění za loňský rok jsou 
následující:
–  V počtu uživatelů Internetu Česká republika překonala prů-

měr EU28.
–  V on-line nakupování jsme v rámci Evropy pod průměrem 

EU28.
–  Počet českých domácností připojených na Internet je pod 

unijním průměrem.
–  Více než polovina domácností má přenosný počítač, roste 

počet počítačů v domácnostech: 3,1 mil. českých domácností 
(73 %) bylo v roce 2015 vybaveno počítačem a Internetem.

–  Celkem 37 % osob také uvedlo, že se k  síti připojuje přes 
mobilní telefon.

–  Na Internetu obvykle vyhledáváme informace nebo čteme 
zpravodajství.

Více informací a dalších statistických údajů lze najít na webové 
stránce Českého statistického úřadu.

 Vyhlášen program TRIO
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. listopadu 
2015 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji 
a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a  inovací z  veřejných prostředků 
a  o  změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „Zákon“), v  programu TRIO. Cílem 
programu je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje (VaV) 
v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program usi-
luje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými orga-
nizacemi. Je cílen na podporu aplikovaného výzkumu a expe-
rimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu ČR 
v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mik-
roelektronika a  nanoelektronika, nanotechnologie, průmys-
lové biotechnologie, pokročilé materiály a  pokročilé výrobní 
technologie. Návrhy projektů (i od subjektů z hl. m. Prahy) lze 
podávat od 26. 11. 2015 do 15. 1. 2016.
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NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE SÍTÍ NOVÉ GENERACE
Strategie skokové změny České republiky

3. část

pokračování z minulého čísla

 11 DLOUHODOBÉ CÍLE ČR DO ROKU 2030

11.1 Zásady dlouhodobé udržitelnosti
K  vytvoření podmínek nezbytných k  zahájení 
realizace systémové změny přístupu k  dlouho-
dobé udržitelnosti investic do infrastruktury do 
roku 2030 je nezbytné naplnění čtyř základních 
principů:

11.1.1 Volba podporované technologie
K naplnění dlouhodobých cílů, které již nebu-
dou výhradně financovány z prostředků EFRR 
a obdobných finančních zdrojů a které tedy již 
nebudou podmíněny pravidly stávající veřejné 
podpory EK (tedy např. i  nepřekročitelným 
principem technologické neutrality) je možné 
stanovit si na národní úrovni vybrané techno-
logie, kterými budou národní dlouhodobé cíle 
do roku 2030 naplněny a které tak budou vyhra-
zené k státní podpoře. Z pohledu dlouhodobých 
cílů lze předpokládat, že v současné fázi vývoje 
trhů a  technologií jsou sítě NGA přístupové 
sítě, které využívají zcela nebo zčásti optického 
vedení a jsou schopné dodávat služby širokopás-
mového přístupu s  dokonalejšími vlastnostmi 
ve srovnání se základními sítěmi. 

V důsledku rychlého technologického vývoje 
mohou být v  budoucnu služby NGA posky-
továny také prostřednictvím jiných technolo-
gií. Jak již bylo uvedeno, v  dané chvíli se jeví, 
že optimální technologií, která dle současného 
poznání, umí garantovat požadované kapacitní, 
přenosové a  bezpečnostní parametry, je tech-
nologie na bázi optických vláken. Umožňuje 
garanci dlouhodobé udržitelnosti bez nutnosti 

dalších investic po dobu 20 let na pasivní infra-
struktuře a 10 let na aktivní infrastruktuře. 

Výběr preference této technologie pro nava-
zující období tak bude naplněním dlouhodobé 
kontinuity řešení. To samozřejmě neznamená, 
že pro naplnění krátkodobých a střednědobých 
cílů s využitím veřejné podpory z OP PIK nebu-
dou využity stávající sítě a  jejich modernizace, 
ani že v případě dalšího, dnes neznámého, tech-
nologického vývoje nebude umožněna podpora 
i  jiných technologií. Zároveň musí být zohled-
něna stávající infrastruktura v  případech, kdy 
by splňovala přenosovou rychlost definovanou 
pro rok 2030, a  to z důvodu právně zakotvené 
povinnosti ochrany realizovaných investic. 

Plošný přechod na dané technologie tak bude 
postupný a dlouhodobější. Základem pro určení 
rozvojových oblastí a regionů bude trvale aktu-
alizovaná mapa pokrytí, podpořená vždy veřej-
nou konzultací a registr pasivní infrastruktury.

11.1.2  Nastavení koordinace a centrálního řízení oblasti IKT
Tato oblast je shodná i pro krátkodobé a střed-
nědobé cíle v oblasti neveřejných sítí, viz dříve 
uvedené opatření v části 9.2.3, tedy zejména role 
Národního koordinátora.

11.1.3  Volba podporovaných investičních a obchodních 
modelů

Velmi důležitým aspektem pro naplnění dlou-
hodobých cílů, tedy zajištění dlouhodobé udr-
žitelnosti investic je nalezení a  výběr vhod-
ného investičního a  obchodního modelu. Jde 
o to nastavit optimální formu spolupráce mezi 
soukromými investory, státem i samosprávami 
s  cílem trvale podněcovat růst soukromých 
investic a  přitom zachovat zásadní strategic-
kou roli státu při definování požadavků na 

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.
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rozvoj či modernizaci sítí nové generace a  služeb digitální 
ekonomiky. Vzhledem ke  značné geografické fragmentaci 
území republiky a různorodosti pokrytí sítěmi nové generace 
nelze předpokládat výběr jednoho vhodného investičního 
a  obchodního modelu a  také jeho zachování po celou dobu. 
Lze oprávněně předpokládat, že v  ekonomicky zajímavých 
lokalitách bude upřednostněn investiční a  obchodní model 
výhradního soukromého investování, ale v  ostatních oblas-
tech s  nižší kupní silou obyvatelstva bude zřejmě uplatněn 
model Public Design Build and Operate. Tento investiční 
model umožňuje řadu modifikací a v případě zájmu soukro-
mého investora lze úspěšně aplikovat např. PPP projekty vždy 
podle konkrétních regionálních či oblastních podmínek např. 
s využitím strategického partnerství, apod. Budou však zřejmě 
i regiony a oblasti, kde ani případná veřejná podpora nebude 
z  ekonomického důvodu dostatečnou motivací k  zapojení 
soukromého investora. V  takových extrémních případech se 
předpokládá výhradně veřejná investice státu a takto pořízená 
investice bude v majetku státu. 

Co se týká obchodních modelů, je zřejmé, že volba vhod-
ného modelu je odvislá od typu vlastníka dotčené infrastruk-
tury. Od tohoto aspektu se odvíjí i navazující role poskytovatel 
sítě a i případného operátora. Pro neveřejné sítě veřejné správy 
by měl být operátorem státní podnik realizující státní politiku 
v oblasti IKT. Pro oblasti, kde nebude projeven zájem soukro-
mého investora jak na výstavbu, tak na provozování sítě, ani 
s využitím veřejné podpory, bude tuto roli plnit státní podnik 
realizující vládní politiky v oblasti IKT. 

11.1.4 Finanční a legislativní opatření
Z pohledu dosažení dlouhodobých cílů je zcela zásadním fak-
torem nastavení pravidel způsobu dlouhodobého finančního 
zajištění a  vytvoření nezbytných legislativních podmínek. 
Jedinou možností jak dosáhnout dlouhodobých cílů stanove-
ných pro horizont roku 2030 je koncepční změna financování 
investic do infrastruktury a tomu odpovídající změna legisla-
tivní úpravy. 

Konkrétní seznam úkolů nezbytných k  zajištění koncepční 
a systémové změny financování k naplnění principů dlouhodobé 
udržitelnosti investic je uveden v  části 13 tohoto Národního 
plánu a  bude předmětem dalších analýz ze strany Národního 
koordinátora.

11.2 Cílový stav po realizaci dlouhodobých opatření

11.2.1 Veřejné sítě

Popis cílů 
Cílem v  dlouhodobém horizontu přes rok 2030 je přechod 
na novou formu realizace investic s  využitím vícezdrojo-
vého financování a  s  preferencí technologie optických vlá-
ken, ale i  možných dalších moderních pevných kabelových 
technologií respektujících podmínky sítí NGA, které vzhle-
dem k technologickému vývoji nemusíme dnes ani zdát. Na 
základě architektury cílového řešení v roce 2030 zpracované 
Národním koordinátorem a  schválené vládou, budou plá-
novány a  realizovány veřejné sítě jak výhradně v  soukro-
mém vlastnictví realizované prostřednictvím soukromých 
investičních modelů, tak budou plánovány a realizovány sítě 
v  majetku obchodních společností využívajících investiční 
model PDBO. 

Cílový stav veřejných sítí
Po realizaci krátkodobých a  střednědobých cílů, prostřednic-
tvím kterých dojde k  nastavení principů dlouhodobé udrži-
telnosti investic, bude tedy základem pro zahájení realizace 
dlouhodobých cílů postavených na výše uvedeném principu 
rok 2017. V tomto období by měla být již připravena všechna 
nezbytná systémová opatření k naplnění principu dlouhodobé 
udržitelnosti investic (tak jak jsou provedeny ve střednědobých 
cílech). 

V roce 2020 již bude dosaženo cílů EK pro toto programovací 
období. Česká republika předpokládá, že všechny krátkodobé 
a střednědobé cíle budou řádně splněny a že tedy pro startovací 
období realizace přímé investiční činnosti bude stav pokrytí 
takový, že 100% obyvatel bude mít zabezpečenu možnost využít 
vysokorychlostního přístupu k Internetu a 50 % obyvatel bude 
mít možnost využít služeb superrychlého přístupu k Internetu.

Hlavním cílem do roku 2030 bude dále pokračovat v rozvoji 
sítí nové generace NGN/NGA tak, aby v roce 2030 měli všichni 
obyvatelé až do bytu superrychlý přístup k Internetu na bázi 
technologie optických vláken neb jiné uznané technologie.

Všechny investice realizované v  tomto období mají garan-
tovanou dlouhodobou udržitelnost. Veřejná síť je efektivní, 
maximálně sdílená nejen soukromým sektorem, ale tam kde je 
to vhodné i veřejným sektorem, funguje plnohodnotně velko-
obchodní i maloobchodní trh, ingerence státu jsou minimální 
a pouze ve skutečně ekonomicky nezajímavých územích. 

11.2.2 Neveřejné sítě

Popis cílů 
Cílem v  dlouhodobém horizontu přesahujícím rok 2030 je 
přechod na novou realizace investic s  využitím vícezdrojo-
vého financování a s preferencí technologie optických vláken. 
Na základě architektury cílového řešení v roce 2030 zpraco-
vané Národním koordinátorem a  schválené vládou, bude 
plánována a  realizována výstavba neveřejné sítě výhradně 
v  majetku státu nebo budou nadále využívány veřejné sítě 
stávajících vlastníků splňujících parametry sítí nové gene-
race. Bude nastaven princip vícezdrojového financování, 
zejména s využitím státních dluhopisů a půjček, Národního 
fondu rozvoje sítí nové generace do infrastruktury. Zároveň 
budou nastaveny takové parametry státního rozpočtu, aby 
všechny takto realizované investice měly dopředu zajištěno 
financování doprovodných běžných výdajů, vyvolaných kon-
krétní investicí. Výnosy z  velkoobchodního pronájmu sítí 
NGA budou tvořit finanční základ Národního fondu repro-
dukce infrastruktury sítí NGA. 

Cílový stav neveřejných sítí
V  oblasti neveřejných sítí je cílem dosažení stavu, kdy jak 
páteřní, přístupové sítě i poslední míle byly postaveny na tech-
nologii optických vláken a  disponovat přenosovou rychlostí 
minimálně 100 Mb/s až do sídel všech orgánů veřejné moci pří-
padně jejich dalších pracovišť jak na úrovni státní správy, tak 
i samosprávy. 

Národní koordinátor provádí kontrolu dodržování podmí-
nek pro neveřejné sítě, definované vládou schválenou architek-
turou. Všechny realizované investice do neveřejných sítí mají 
garantovanou dlouhodobou udržitelnost minimálně do roku 
2030. Jsou alokovány odpovídající běžné výdaje na zajištění 
provozu, údržby a  rozvoje investic. Síť je bezpečná, efektivní 
a výkonná. Orgány veřejné moci sdílejí jednu infrastrukturu.
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 12 AKČNÍ PLÁN A INFORMOVANOST VLÁDY

12.1 Akční plán, jeho aktualizace, informovanost vlády
Prováděcím dokumentem k tomuto plánu je akční plán. Tento 
dokument bude obsahovat primárně kompetenční matici odpo-
vědných institucí, výčet úkolů a jejich gestorů, prostřednictvím 
kterých bude docházet k  naplnění stanovených cílů. Součástí 
akčního plánu je také časový harmonogram plnění jednotlivých 
úkolů. Gestorem tvorby a aktualizace akčního plánu bude MPO 
ve společné gesci s  MV a  ČTÚ a  ve spolupráci s  MMR, MF, 
Asociací krajů, Svazem měst obcí a dalšími subjekty. 

Akční plán bude vyhodnocen a následně na základě závěrů 
vyhodnocení aktualizován vždy každé tři roky. Výsledky vyhod-
nocení i návazné aktualizace budou předloženy vládě ke schvá-
lení. Každoročně bude k 30. 6. gestor akčního plánu předkládat 
vládě pro informaci průběžnou písemnou zprávu o stavu plnění 
jednotlivých opatření. 

12.2 Monitorování implementace podpory
Odpovědnost za systematické a kontinuální monitorování dotač-
ního mechanizmu v oblasti podpory budování přístupových sítí 
nové generace nese MPO, které úzce spolupracuje s Agenturou 
pro podporu investic a podnikání CzechInvest. Současně MPO 
bezprostředně spolupracuje s  ČTÚ, který v  rámci monitoro-
vání situace na trhu elektronických komunikací dotační proces 
vyhodnocuje s ohledem na lokality, ve kterých žadatelé o pod-
poru plánují realizovat své investiční záměry. To znamená, že 
ČTÚ identifikuje lokality, které mohou být předmětem podpory 
(tzv. bílá místa). Následně ČTÚ provádí pravidelné přezkoumání 

stavu infrastruktury (sítě NGA) umožňující vysokorychlostní 
přístup k Internetu na území ČR. Investice, které se mohou stát 
způsobilými náklady, musí být provedeny pouze v oblastech, kde 
neexistuje infrastruktura (sítě NGA) a kde je nepravděpodobné, 
že tato infrastruktura bude do tří let ode dne zveřejnění pláno-
vaného opatření vybudována za komerčních podmínek, přičemž 
tento předpoklad je třeba ověřit v  otevřené veřejné konzultaci. 
ČTÚ musí proto provést přemapování existence infrastruktury 
(sítě NGA), včetně posouzení záměru na vybudování sítí NGA 
soukromým sektorem, alespoň jednou za tři roky.

V případě potřeby řídicího orgánu OP PIK posuzovat návrhy 
netradičních nebo nových technických/technologických řešení, 
které budou prezentovány v  žádostech o podporu, se kterými 
v  ČR dosud nejsou žádné praktické zkušenosti, bude takové 
posouzení kromě MPO zabezpečovat i ČTÚ, tak aby byly zajiš-
těny minimálně dva posudky.

Vzhledem k  tomu, že v  ČR neexistují celostátní dotační 
mechanizmy pro podporu rozvoje sítí NGA v lokalitách s trž-
ním selháním, nejsou tudíž k dispozici ani relevantní informace, 
které by umožňovaly predikci vývoje rozšiřování sítí NGA bez-
prostředně po spuštění dotačního mechanizmu. Proto bude 
nutné pravidelně a zejména v počátku v častějších intervalech 
vyhodnocovat efektivitu celého dotačního procesu. S ohledem 
na informace v  žádostech o  podporu a  lokality, ve kterých se 
mají modernizovat nebo budovat nové sítě NGA, upraví pak 
MPO ve spolupráci s  CzechInvest případně relevantní imple-
mentační dokumenty (Výzvy, Podmínky poskytnutí dotace 
nebo Pokyny pro žadatele) tak, aby se v  nejvyšší možné míře 
vytvářely předpoklady pro naplňování stanovených cílů.

Informační společnost

 13 SEZNAM ÚKOLŮ A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Legislativní a nelegislativní opatření Gesce a termín splnění

Příprava a předložení akčního plánu k provedení tohoto Národního plánu v souladu 
s částí 12 tohoto Národního plánu ke schválení vládou.

MPO ve spolupráci s MV a ČTÚ 10/2015

Příprava a předložení návrhu architektury sítí nové generace neveřejných sítí pro roky 
2014–2020 a výhled do roku 2030 ke schválení vládou.

Národní koordinátor 3/2016

Návrh systémové koncepční změny umožňující garanci dlouhodobé udržitelnosti 
investic, včetně podrobného výčtu změnami dotčené legislativy.

Národní koordinátor 6/2016

Návrh věcného záměru změn úpravy legislativy dotčené aplikací dlouhodobých 
cílů rozvoje sítí NGA dle části 10 tohoto Národního plánu a dále aplikací částí 8 a 11 
tohoto Národního plánu.

Národní koordinátor 8/2016

Zpracovat a předložit vládě ke schválení analýzu investičních modelů vhodných pro 
financování dlouhodobých cílů rozvoje sítí NGA dle části X. tohoto Národního plánu, 
včetně návrhu na jejich zabezpečení, zejména pro období 2020–2030. 

Národní koordinátor, ve spolupráci s MPO a MF 6/2016

Návrh změn zákona o elektronických komunikacích rozšířením povinností 
podnikatelů v elektronických komunikacích poskytovat státu údaje o vlastní 
infrastruktuře. 

MPO 3/2016

Dokončení implementace registru pasivní infrastruktury. MPO se spolugestorem MV a ve spolupráci s ČTÚ a MMMR 3/2016

Zahájení veřejné konzultace k první výzvě v rámci Prioritní osy 4.1 OP PIK, včetně 
přípravy všech souvisejících dokumentů.

MPO ve spolupráci s ČTÚ 10/2015

Dokončení aktualizace mapy pokrytí pro účely alokace prostředků z Prioritní osy 4.1 
OP PIK.

MPO ve spolupráci s ČTÚ 9/2015

Příprava textu první výzvy Prioritní osy 4.1 OP PIK a před jejím zveřejněním provést 
aktualizaci podle výsledků veřejné konzultace. Text první výzvy schválit na úrovni 
Národního koordinátora. Zahájit implementaci opatření obsažených v NPRSNG 
formou dotací.

CzechInvest ve spolupráci s MPO a MMR

Předložit do meziresortního připomínkového řízení a následně ke schválení vládě 
návrh materiálu na zřízení státního podniku realizujícího vládní politiky v oblasti 
informační a komunikačních systémů v oblasti veřejné správy k projednání vládě.

MV 10/2015
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 14 SWOT ANALÝZA
Na tomto místě uvádíme analýzu hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb rozvoje sítí nové generace. Analýza byla 
vypracována na základě prováděných analýz a statistických výsledků o využívání ICT v České republice, a rovněž po shrnutí klíčo-
vých otázek, které mají být národním plánem řešeny.

NÁRODNÍ PLÁN

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

•  Rostoucí zájem obyvatelstva o nové formy digitálních multimediálních 
služeb (digitální hlad)

•   Vybudovaná páteřní infrastruktura
•  Stabilní růst zájmu obyvatelstva o využívání služeb poskytovaných 

prostřednictvím Internetu
•   Kontinuální snižování cen za koncovou technologii při soustavném 

navyšování objemu přenášených dat
•   Rozvinutá hospodářská soutěž na českém trhu elektronických komunikací
•  Prostřednictvím veřejných zdrojů lze rozšířit počet investorsky zajímavých 

lokalit a navýšit investorskou zainteresovanost
•  Výstavbou nové vysokorychlostní infrastruktury lze navýšit podíl digitální 

ekonomiky v rámci celkového národního hospodářství
•  Flexibilní a kvalifikovaná pracovní síla každodenně využívající ICT
•  Podpora sektoru stavebnictví po dlouhodobém útlumu

•  Nedostatečná úroveň investování do místních kabelových sítí v lokalitách 
spojených s vysokými investičními náklady a nízkou návratností investic

•  Chybějící program bankovního sektoru pro dlouhodobé investování do 
vysokorychlostní infrastruktury určený zejména pro malé a střední podniky

•  Neadekvátně oslabená pozice investorů do vysokorychlostní infrastruktury 
ve vztahu k majitelům pozemků při provádění stavebních prací

•  Obtížná možnost financování rekonstrukce stávající fixní telefonní sítě 
pro provoz moderních multimediálních služeb soukromými investicemi 
v lokalitách spojených s vysokými investičními náklady a nízkou 
návratností investic

•  Nedostatečně definovaný veřejný zájem při výstavbě sítí elektronických 
komunikací

•  Nízká ochota soukromých subjektů dlouhodobě investovat do 
infrastruktury nové generace komunikací, vyplývající z nízké ekonomické 
návratnosti investic a právě z nedostatečně definovaném veřejném zájmu

NÁRODNÍ PLÁN 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

•  Vznik nových pracovních příležitostí
•  Rozvoj digitální ekonomiky pozitivně ovlivní snížení cen koncových 

technologií a aplikací
•  Růst počtu jednoduchých mobilních koncových zařízení
•  Významnější nástup Internetu věcí
•  Růst poptávky po elektronických službách ze strany domácností 

a firemních zákazníků
•  Zvýšení konkurenceschopnosti poskytovatelů moderních digitálních 

služeb na trhu vymezeném rovnými podmínkami síťové neutrality
•  Zvýšení dostupnosti k veřejným finančním prostředkům pro výstavbu 

vysokorychlostní infrastruktury pro malé a střední podniky
•  Snížení investičních nákladů do infrastruktury a sítí umožňující 

vysokorychlostní přístup k Internetu prostřednictvím snížení 
administrativní náročnosti

•  Významné snížení rozdílu v přístupu k vysokorychlostnímu připojení 
k Internetu mezi venkovskými oblastmi a zbytkem země

•  Využívání souběžných stavebních projektů do infrastruktury (voda, 
kanalizace, silnice) a realizace inteligentních sítí s cílem vyžít efektu 
synergie

•  Zlepšení podmínek pro vstup na trh i celkový rozvoj podnikatelských 
subjektů, a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti

•  Rozvoj digitální dovednosti obyvatelstva 
•  Stávající nabídka vysokorychlostního přístupu k Internetu ve venkovských 

oblastech je nedostatečná

•  Nedostatečný stupeň digitální gramotnosti a dovednosti obyvatelstva 
a neadekvátní obrana vůči kybernetické kriminalitě

•  Nedostatek zkušeností s dotačními programy do výstavby infrastruktury 
elektronických komunikací a z toho plynoucí rizika

•  Konkurenční vlivy jiných technologií, které nedosahují parametrů NGA sítí 
a omezují zájem potenciálních zákazníků

•  Chybějící plán snižování investiční náročnosti telekomunikačních staveb
•  Nevyvážené požadavky místní samosprávy ve vztahu k výstavbě liniových 

staveb v některých regionech
•  Chybné barevné ohodnocení lokality v důsledku neúplných či 

nesprávných dat od vlastníků sítí

 15 SOUBOR ZMĚN LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ

Legislativní úprava Cíl úpravy Gestor

Novela zákona č. 1272005 Sb. Definovat vymahatelnou a i sankcionovatelnou 
povinnost podnikatelům v elektronických 
komunikacích poskytovat státu validní informace 
o vlastní infrastruktuře

MPO

Novela zákona č. 218/2000 Sb. Upravit rozpočtová pravila tak, aby umožnila 
dlouhodobou udržitelnost investic, do roku 2030 
tedy přesahující rozpočtový výhled a zároveň 
garantující navazující běžné výdaje vyvolané 
konkrétní investicí 

MV ve spolupráci s MF a MPO

Novela zákona č. 2/1969 Sb. Rozšíření čl. 12 odst. 6 o působnost Národního 
koordinátora. 

MV ve spolupráci s ÚV 

Případné další změny vzejdou z analýzy 
provedené MPO a Národním koordinátorem.
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 16 INFORMOVANOST OBČANŮ A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

16.1 Společná platforma státu a soukromého sektoru
Za účelem průběžného zkvalitňování procesu realizace výstavby 
přístupových sítí nové generace bude projednávána situace 
tohoto procesu na platformě zřízené MPO. Účastníky této plat-
formy budou zástupci MPO, ĆTÚ a profesních sdružení, resp. 
asociací zastřešujících operátory sítí elektronických komuni-
kací. Tato platforma bude identifikovat negativní jevy v celém 
procesu a předkládat návrhy na jeho zefektivnění.

16.2 Způsob poskytování informací veřejnosti
Průběžné relevantní informace o trhu elektronických komuni-
kací jsou zveřejňovány prostřednictvím pravidelných měsíčních 
monitorovacích zpráv ČTÚ1. 

ČTÚ rovněž vydává Telekomunikační věstník, který je publi-
kační sbírkou správních úřadů v oblasti elektronických komunikací. 
Telekomunikační věstník je zveřejňován v elektronické formě pro-
střednictvím portálu veřejné správy2. V roce 2013 se ČTÚ přihlásil 
k projektu Open Data, tj. k principu tzv. otevřených dat, a zpřístup-
ňuje postupně datové sady, které naplňují atributy otevřených dat3.

Obecné informace k  problematice rozvoje sítí nové gene-
race jsou k dispozici na internetových stránkách MPO v sekci 
e-komunikace a pošta4 a dále na internetových stránkách ČTÚ5. 
Informace ve vztahu k dotačnímu mechanizmu prostřednictvím 
OP PIK jsou dostupné na internetových stránkách CzechInvest 
v  sekci programy podpory6, a  rovněž na internetových strán-
kách MPO v sekci podpora podnikání/OP PIK7.

 17 KOMPETENČNÍ MATICE
V  rámci přípravy a  realizace podpory rozvoje sítí nové gene-
race je národním plánem, při respektování rozdělení působností 
dle platné právní úpravy, definována následující kompetenční 
matice, definující role jednotlivých orgánů státní správy při pří-
pravě a realizaci veřejné podpory soukromých investorů, či státu 
zaměřené na rozvoj vysokorychlostního přístupu k Internetu.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
Rada je poradním a koordinačním orgánem vlády, jejímž hlav-
ním úkolem je připravovat pro vládu doporučení, návrhy a ana-
lýzy týkající se opatření na podporu ekonomiky. Působnost 
rady vyplývá z unesení vlády. Konkrétně se bude jednat např. 
o  opatření na podporu technického vzdělávání a  potřeb trhu 
práce, větší uplatnění vědeckých výsledků v  praxi, podporu 
internetové ekonomiky a rozvoj vysokorychlostního přístupu k 
Internetu nebo podporu nových odvětví, zejména z oblasti tak-
zvaných kulturních a kreativních průmyslů.

Rada vlády pro informační společnost 
Rada je poradním a koordinačním orgánem vlády, jejím hlav-
ním úkolem je připravovat pro vládu návrhy a analýzy doporu-
čení týkající se reformy veřejné správy, oblasti informační spo-
lečnosti, digitální ekonomiky, eGovernmentu a  informačních 
a komunikačních technologií.
1 http://www.ctu.cz/aktuality/monitorovaci-zpravy/rok-2014.html
2 http://portal.gov.cz/portal/obcan/vestniky/
3 http://www.ctu.cz/cs/otevrena-data/o-otevrenych-datech-ctu.html
4 http://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/
5 www.ctu.cz
6 http://www.czechinvest.org/programy-podpory
7 http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

MPO 
–  Vykonává působnost řídicího orgánu OP PIK, v jehož rámci bude 

realizována podpora rozvoje přístupových sítí nové generace.
–  Definuje obsah a zaměření podpory, postupuje přitom v sou-

ladu s cíli definovanými strategickými dokumenty EK a vlády 
České republiky.

–  Ve spolupráci s Czech Invest zabezpečuje přípravu a realizaci 
výzev k realizaci Prioritní osy 4.1 OP PIK, realizuje výběr nej-
vhodnějších registrační a plné žádosti.

–  Definuje, ve spolupráci s ČTÚ způsob a metodiku veřejných 
konzultací a zajišťuje jejich provedení.

–  Ve spolupráci s národním koordinátorem, ČTÚ a CzechInvest 
zpracovává a  koordinuje realizaci Akčního plánu a  podává 
vládě zprávu o jeho plnění. 

–  Předkládá vládě pravidelné informace o stavu plnění národ-
ního plánu. 

MV 
–  Koordinuje oblast informačních a komunikačních technologií 

(tedy služeb informační společnosti nad úrovní komunikační 
infrastruktury) a oblasti eGovernmentu.

–  Koordinuje a  řídí provoz, rozvoj a  bezpečnost neveřejné 
komunikační sítě pro orgány veřejné moci.

–  Nově bude plnit roli Národního koordinátora v  oblasti 
rozvoje sítí nové generace centrálně pro celý veřejný sek-
tor a zároveň bude definovat bezpečnostní parametry i pro 
veřejné sítě, které by mohly být využity pro potřeby veřej-
ného sektoru.

MF
–  Vykonává působnost finančního auditu a  finanční kontroly 

využívání dotací.

MMR 
–  Plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který 

stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci 
poskytované ze strukturálních fondů a  Fondu soudrž-
nosti v České republice; v rámci této působnosti koordi-
nuje i činnost MPO jako řídicího orgánu OP PIK.

–  V  rámci výkonu metodické činnosti, kdy usměrňuje 
a  sjednocuje výkon státní správy a  praxi orgánů územ-
ního plánování a  stavebních úřadů na úseku územního 
plánování a  územního rozhodování, napomáhá účin-
nému snižování administrativní zátěže při rozvoji sítí 
nové generace. 

–  Jako ústřední orgán státní správy odpovědný za výkon státní 
správy na úseku územního plánování, územního rozhodování 
a stavebního řádu a poskytuje MPO součinnost při implemen-
taci Směrnice o snížení nákladů.

ČTÚ 
–  Provádí mapování bílých, šedých a černých míst, na základě 

kterého jsou identifikována území, která mohou být předmě-
tem podpory.

–  Podílí se na průběhu veřejných konzultací.
–  Aplikuje opatření k odstranění překážek a současně k podpoře 

investic do budování sítí nové generace.
–  Definuje zásady pro stanovení ceny velkoobchodní nabídky 

a  ověřuje způsobilost velkoobchodní nabídky jednotlivých 
poskytovatelů.

–  Řeší spory mezi zájemci o přístup a provozovatelem dotované 
infrastruktury.

Informační společnost
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CZECHINVEST
–  Posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednic-

tvím podpory malých a  středních podnikatelů, podnikatel-
ské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních inves-
tic z  oblasti výroby, strategických služeb a  technologických 
center; v  této souvislosti implementuje dotační programy 
financované EU a  státem a  zajišťuje formální poradenství 
k projektům.

–  Zajišťuje hodnocení souladu registračních a  plných žádosti 
s podmínkami s podmínkami konkrétní výzvy a to prostřed-
nictvím odborných hodnotitelů.

–  Vykonává roli zprostředkujícího subjektu OP PIK.
–  Odpovídá za monitorování dotačního procesu a  předávání 

informací ostatním úřadům spoluzodpovědným za Národní 
plán rozvoje sítí nové generace, zejména MPO a ČTÚ.

 18 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetrické připojení 

uživatele, kdy je rychlost dat přenášených k uživateli vyšší, než 
rychlost dat odcházejících od uživatele směrem do Internetu

CATV Kabelová televize - komerční označení pro technologii přenosu 
obrazu a dat prostřednictvím kabelových rozvodů

CDMA Code Division Multiple Access - metoda digitálního 
multiplexování, tzn. přenosu více digitálních signálů 
prostřednictvím jediného sdíleného média, která jednotlivé 
signály rozlišuje tím, že každé z nich používá odlišné kódování.

CEF Connecting Europe Facility - Nástroj pro propojení Evropy

CMTS Cable Modem Termination System - datová ústředna umístěna 
na hlavní stanici v sítích kabelové televize

ČSÚ Český statistický úřad

ČTÚ Český telekomunikační úřad

DBO Design, build and operate – návrh, výstavba a provoz

DC Dual-Carrier

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification – systém pro 
přenos datových kanálů po sítích CATV využívající časový 
multiplex

DSL Digital Subscriber Line - technologie, která umožňuje 
využít stávající vedení telefonu nebo kabelové televize pro 
vysokorychlostní přenos dat. Využívá telefonní rozvody plochým 
nekrouceným kabelem, kroucenou dvojlinku nebo koaxiální 
kabel kabelové televize

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer - v informatice název 
zařízení umožňující rychlé připojení k Internetu po telefonní 
lince pomocí technologií xDSL. DSLAM sdružuje několik desítek 
až stovek datových toků, které jsou z jednotlivých telefonních 
linek (tj. z poslední míle) odkloněny pomocí splitteru, takže 
neprocházejí skrze telefonní ústřednu

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj

EIB Evropská investiční banka

EK Evropská komise

EP Evropský parlament

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

EU Evropská unie

FDD Frequency Division Duplex

FTTx Obecný pojem označující veškeré druhy realizace 
vysokorychlostní síťové architektury využívající optická vlákna

FWA Fixed Wireless Access (také Wireless Local Loop) - bezdrátová síť 
poskytující širokopásmové propojení 

GSA General Services Administration - nezávislá agentura vlády USA

HDP Hrubý domácí produkt

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access - protokol mobilní telefonie 
označovaný také jako technologie 3,5G

ICT či IKT Information and Communication Technologies - Informační 
a komunikační technologie

IMT International Mobile Telecommunications 2000 - Standard pro 
sítě 3G

IT Information Technologies - Informační technologie

ITU International Telecommunication Union - Mezinárodní 
telekomunikační unie

JIM Jednotné informační místo

LAN Local Area Network - síť, která pokrývá malé území (např. 
domácnosti, firmy)

LRV Legislativní rada vlády

LTE Long Term Evolution - technologie určená pro vysokorychlostní 
Internet v mobilních sítích 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MF Ministerstvo financí

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MPŘ Mezirezortní připomínkové řízení

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV Ministerstvo vnitra

MZV Ministerstvo zahraničních věcí

NGA Next Generation Access Networks - přístupové sítě nové 
generace

NGN Next Generation Networks - sítě nové generace (zejména 
páteřní)

ONT Zakončení optického vlákna

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 - 2020

PLC Powerline Communication - technologie umožňující 
vysokorychlostní přenos dat po sítích elektrických rozvodů

PO Prioritní osa

PON Pasivní optickou síť

PPP Public Private Partnership - spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru

PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

RPI Registr pasivní infrastruktury

SDSL Varianta xDSL

SHDSL Varianta xDSL

SWOT 
analýza

Metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) 
a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) 
a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem 
podnikání, podnikatelským záměrem, politikou, apod.

TDD Time Division Duplex

UMTS Universal Mobile Telecommunication System – další stupeň (3G) 
vývoje GSM sítí. 

VDSL Very High Speed DSL) je DSL technologie umožňující rychlejší 
datový přenos přes existující telefonní vedení (plochý 
nekroucený kabel nebo kroucená dvojlinka)

WiFi Technologie bezdrátové komunikace využívající bezlicenční 
kmitočtové pásmo, která je ideální pro budování levné 
komunikační sítě bez nutnosti pokládky kabelů. 

xDSL (také DSL - Digital Subscriber Line) - technologie, která 
umožňuje využít stávající vedení telefonu nebo kabelové 
televize pro vysokorychlostní přenos dat.

ZSJ základní sídelní jednotka - část území obce (dle metodiky 
ČSÚ) s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými 
podmínkami ve vybraných městech nebo spádová území 
seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru, 
výjimečně i tzv. „prázdná“ katastrální území (bez osídlení). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informační společnost
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Pokračování z minulého čísla

 Stanovení optimální šířky přenosového pásma

Analýza provozu sítě
Před stanovováním optimální šířky pásma je nutné 

se nejprve seznámit s  jednotlivými modalitami, které 
jsou používány ve zdravotnických zařízeních. Vzhledem 
k  počtu různých druhů vyšetření, které může pacient 
absolvovat a  širokému portfoliu lékařských přístrojů, 
není smyslem této práce se zabývat do hloubky jednotli-
vými přístroji a možnostmi jejich použití.

Některé metody vyšetření lidského těla produkují 
jednotky až desítky snímků, jiné mohou poskytnout 
až tisíce snímků během jednoho vyšetření. Vše záleží 
jak na složitosti a  detailnosti prohlídky pacienta, tak 
i  na použitém přístroji a  jeho nastavení. V  tabulce 3 
jsou proto uvedeny reálné změřené hodnoty některých 
metod vyšetření.

Metoda vyšetření 
DICOM 

zkratka 
Oblast 

vyšetření 
Počet 

snímků 
Velikost 
souboru 

Počítačová tomografie CT hlava 21 13,3 MB 

Počítačová tomografie CT pánev 91 48,6 MB 

Mamografie MG prsa 4 25,3 MB 

Mamografie MG prsa 2 17,6 MB 

Digitální rentgen DX plíce 1 8,4 MB 

Digitální rentgen DX hrudník 1 40,9 MB 

Pozitronová emisní 
tomografie 

PT celé tělo 1135 472,5 MB 

Počítačová radiografie CR ruka 1 8,6 MB 

Angioskopie AS – 19 20 MB 

Endoskopie –  
polypektomie 

ES – 5 6,7 MB 

Tabulka 3  Reálné hodnoty velikostí souborů vybraných 
metod vyšetření

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]. 

Vysokorychlostní přenosy  
v medicíně

2. část

Obr. 10  
Měsíční graf celkového 

provozu přenosové 
sítě
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Z  výše uvedených hodnot je zřejmé, jak velké jsou rozdíly 
jednak ve velikostech souborů z jednotlivých modalit, tak i mezi 
soubory pocházejícími z téže modality. 

O provozu mezi všemi zdravotnickými zařízeními a centrál-
ním úložištěm také vypovídá měsíční graf provozu na obr. 10, 
kde jsou zachyceny přenosové rychlosti s dvouhodinovým prů-
měrováním. Je z něj patrné, že přenosová rychlost se v pracovní 
dny pohybuje kolem 16 Mb/s, ve špičkách může dosáhnout 
až 43 Mb/s. Výjimkou ovšem nejsou ani rychlosti blížící se 
120 Mb/s.

Obr. 11 znázorňuje denní přírůstky ukládaných dat z vybra-
ných nemocnic na centrálním úložišti za měsíc březen 2009. 
Názvy zdravotnických zařízení zde nejsou úmyslně uvedeny, 
neboť se jedná o důvěrné informace. I tak je z grafu patrné, že 
průměrný denní přírůstek na datovém úložišti, který vypro-
dukuje jedna nemocnice je více než 1,2 GB dat, a  to včetně 
sobot a nedělí. Nelze si nevšimnout, že jedna z nemocnic doká-
zala během měsíce března uložit takřka 300 GB medicínských 
dat. Především díky ní tak diskové úložiště ukládá a archivuje 
měsíčně v průměru více než 900 GB dat.

Teoretický návrh stanovení přenosové kapacity 
Zpracovávání medicínských obrazových informací přináší 
v  současné době několik důležitých požadavků. Především 
se jedná o  velké objemy dat a  s  tím související potřeba vyso-
kých přenosových rychlostí. Nároky na propustnost přenoso-
vých sítí se tak odráží i  ve finančním a  technickém řešení. Je 
proto nutné pokusit se zajistit optimální řešení přenosu dat, 
které bude reflektovat požadavky zdravotnických pracovníků 
na maximální možné zpoždění. Vzhledem k tomu, že celkový 

objem ukládaných dat na centrální úložiště narůstá každoročně 
o desítky TB, lze monitorováním provozu získat unikátní infor-
mace o datech včetně jejich objemů, zpožděních při přenosu či 
rozložení přenosu v čase.

Princip přenosu obrazových dat 
Na obr. 12 je schematicky znázorněn model přenosu dat od 
pořízení medicínskými přístroji, např. ultrazvukem, CT, digitál-
ním rentgenem apod., přes přenosovou trasu, která je většinou 
tvořena vyhrazenými optickými spoji, až po distribuci na zobra-
zovací jednotky umístěné u jednotlivých lékařů.

U  jednotlivých zdrojů medicínských obrazových dat (CT, 
US, DX) jsou načrtnuty průběhy, které charakterizují pravdě-
podobnostní rozdělení individuálních vyšetření. Jedná se o sto-
chastické jevy definované pravděpodobnostmi. U  zobrazova-
cích jednotek jsou opět naznačeny křivky, které odpovídají době 
zpoždění, projevující se u jednotlivých stanic.

Nastavení priorit u  jednotlivých pracovních stanic má také 
nezanedbatelný vliv na zpoždění přenosu při přístupu k ulože-
ným obrazovým datům. Prioritizace má své opodstatnění, neboť 
jsou přístroje, které mohou mít nastavenu vyšší prioritu, např. 
zobrazovací terminály na operačních sálech. Naopak nižší pri-
orita nebude vadit u  vyšetření, na které se pacient objednává 
dlouho dopředu a  lékař si může požadovaná data zpřístupnit 
v předstihu.

Analýza provozu mimobrněnské nemocnice
Mimobrněnská nemocnice se do systému MeDiMed připojila 
v  roce 2005. Připojení je realizováno bezdrátovým radiore-
léovým spojem. Pro analýzu provozu byla vybrána modalita 

Obr. 11  Měsíční nárůst objemu uložených dat v datových úložištích
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ultrazvuk. Základní statistické údaje jsou uvedené v tabulce 4. 
Obr. 13 zobrazuje počet datových spojení v dané hodině a na 
obr. 14 je zobrazen objem dat přenesený mezi ultrazvukem 
a datovým centrem. 

Parametr Hodnota

Celkový počet přenesených studií 296 

Maximální počet přenesených studií  
v hodině 

7  
(8. 10. a 10. 10. mezi 8–9 hod.) 

Celkový objem přenesených studií 3 228,4 MB 

Maximální objem přenesených dat 
v hodině 

88,7 MB  
(8. 10. mezi 8–9 hod.) 

Maximální velikost studie 27,3 MB 

Minimální velikost studie 2,3 MB 

Průměrná velikost studie 10,9 MB 

Medián velikosti studie 11,4 MB 

Tabulka 4  Statistické údaje pro ultrazvuk v mimobrněnské nemoc-
nici

Z  tabulky 4 dále plyne, že za sledovaný časový úsek bylo pře-
neseno průměrně 16 studií za pracovní den. Objem přenese-
ných studií za jeden pracovní den lze odhadnout na přibližně 
180 MB.

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v tomto zdravotnickém 
zařízení je ultrazvuk využíván pouze v pracovních dnech a  to 
zejména dopoledne. Počet provedených vyšetření v  dopoled-
ních hodinách se většinou v mimobrněnské nemocnici pohy-
buje mezi třemi až pěti za hodinu. 

Analýza provozu městské nemocnice 
Městská nemocnice se do systému MeDiMed připojila již v roce 
2002. Připojení je realizováno vyhrazeným optickým spojem. 
Pro analýzu provozu byl stejně jako u mimobrněnské nemocnice 
vybrán ultrazvuk. Obr. 15 zobrazuje počet datových spojení v dané 
hodině. Základní statistické údaje jsou uvedeny v tabulce 5. 

Parametr Hodnota

Celkový počet přenesených studií 607 

Maximální počet přenesených studií 
v hodině 

25  
(10. 10. mezi 10–11hod.) 

Celkový objem přenesených studií 53 290,4 MB 

Maximální objem přenesených dat 
v hodině 

3 602,9 MB  
(10. 10. mezi 10–11hod.) 

Maximální velikost studie 1 519,3 MB 

Minimální velikost studie 2,3 MB 

Průměrná velikost studie 87,6 MB 

Medián velikosti studie 51,8 MB 

Tabulka 5  Statistické údaje pro ultrazvuk v městské nemocnici

Z  tabulky 5 dále plyne, že za sledovaný časový úsek bylo prů-
měrně přeneseno více než 23 studií za den, včetně víkendů. 
Objem přenesených studií za jeden den lze odhadnout na 
přibližně 2 050 MB. Oproti mimobrněnské nemocnici je zře-
telné, že ultrazvuk v městské nemocnici je mnohem vytíženější 
a produkuje mnohem více dat, která se ukládají do centrálního 
úložiště. 

Na srovnání modalit těchto dvou nemocnic je názorně vidět, 
že i  jednodušší přístroje jako jsou ultrazvuky, dokážou gene-
rovat odlišné datové toky. Tento fakt je nutné brát v úvahu při 
návrhu infrastruktury sítě.

Z grafu je patrné, že ultrazvuk je využíván každý den včetně 
sobot a nedělí. Na rozdíl od mimobrněnské nemocnice je ovšem 
doba jeho provozu během dne mnohem kratší. 

Na obr. 15 jsou zřetelné dvě hodnoty, kde objem přenesených 
dat převyšuje 2,5 GB za sledovanou hodinu. Pokud není opti-
malizována přenosová trasa, tak se tyto extrémy mohou velmi 
negativně projevit na dostupnosti služeb v  daném časovém 
úseku.

  Závěr
Z vybraných pasáží disertační práce do tohoto článku je patrná 
šíře problematiky medicínských, tedy zejména obrazových pře-
nosů, vysoké požadavky pro přenosové rychlosti, datová úlo-
žiště a  současně výrazná časová proměnlivost požadavků na 
datové přenosy. Z toho vyplývá vysoká náročnost dosažení opti-
málního návrhu sítě a  odtud vyplývající nezbytnost kompro-
misů pro přiměřeně technicko-ekonomické řešení vyvažující 
finanční náročnost jednotlivých investic s  nezbytnou dostup-
ností služeb. 

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

Ústav výpočetní techniky
Redakční úprava: Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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 Pondělí 18. května 2015
Seminář zahájil jako vždy zcela pracovně svým 
decentním charismatem obdařený předseda pořá-
dající pobočky České elektrotechnické společnosti 
v Táboře Ing. Josef Hron.

FEKT VUT v Brně – Ústav Telekomunikací – OPTOLAB
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., FEKT Brno
Autor, dlouholetý pravidelný účastník těchto seminářů 
působí již přes čtyři desetiletí na Ústavu telekomunikací 
FEKT VUT v Brně. Ve své prezentaci představil výrazné 
změny na svém pracovišti z posledních let, kdy se Ústav 
s  celou fakultou přestěhoval do zcela nových budov 
v  komplexu VUT pod Palackého vrchem. Za pomoci 
a spolupráce řady firem i na tomto semináři přítomných 
řídil vybudování optické laboratoře a  má rozhodující 
podíl na její současné podobě. Využívá přitom i připojení 
na Brněnskou akademickou počítačovou síť, na které lze 
vytvořit různé testovací polygony. Laboratoř využívaná 
pro výzkum i výuku nabízí prostřednictvím svého týmu 
i  technickou pomoc při řešení technických problémů. 
Zaměřuje se na zejména na problematiku pasivních 
optických sítí, což je patrné hlavně z činnosti doktorandů. 
Podrobnosti lze získat mj. na http://optolab.utko.feec.
vutbr.cz/ včetně virtuální prohlídky laboratoře.

20 let s konektory Diamond
Jana Lingrová, SQS vláknová optika
Přednášející uvedla historii této švýcarské firmy 
z Locarna původně orientované na diamanty pro hodi-
nářský průmysl. Proto pod novým názvem SQS rozšířila 
svůj výrobní program do optiky. V přednášce se oriento-
vala na poslední vývoj keramických konektorů směřující 
k aktivnímu středění. Středění probíhá ve dvou krocích. 
První středění eliminujte toleranci průměru otvoru 
ferule a  toleranci průměru pláště optického vlákna. 
Druhý krok je potom aktivní, vystředění je docíleno 
posunutím vlákna pomocí speciálního nástroje s  pra-
covní částí ve tvaru kruhové výseče po krocích 0,1 μm 
vystředění s přesností 0,125 μm.

25 let firmy MICOS
Josef Flašar, Micos
Dne 8. června 1990 byla společnost Micos zapsána do 
OR v  Ostravě jako akciová společnost. Rozhodnutím 
valné hromady ze dne 24. května 1991 došlo ke zrušení 
Micos a.s. a její přeměny na obchodní společnost Micos 
spol. s r.o., jež se stala právním nástupcem zrušené akci-
ové společnosti. Výrobní činnosti byly postupně v  jed-
notlivých letech provozovány v  prostorech 1990  – ZD 
Plumlov, 1993 – Gala Prostějov, 1995 – Vojenský opravá-

Asi bychom nemohli považovat běh událostí každého jednotlivého roku za bezchybný, pokud by se odborníci z oblasti 
měření, montáží a projekce kabelových sítí každoročně nesešli jako v uplynulých 45 letech péčí Pobočky České elektro-
technické společnosti v polovině května v Táboře na tradičním a oblíbeném semináři. Nejinak tomu bylo i v roce 2015 
ve dnech 18. a  19. května 2015. Původně nouzové řešení situace následkem rekonstrukce českobudějovického hotelu 
Gomel před čtyřmi lety v podobě využití prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák umístěného v rekonstruovaných 
budovách někdejšího táborského pivovaru v sousedství hradu Kotnov na vysokém ostrohu nad Lužnicí na straně jedné 
a v nejtěsnějším sousedství centra města s historickým Žižkovým náměstím na straně druhé se k uspokojení všech účast-
níků stalo další dobrou tradicí. Následující článek si klade za cíl čtenářům Telekomunikací i v dnešní elektronické podobě 
poskytnout tradiční průřezový referát z této užitečné akce.

Měření a údržba  
sdělovacích kabelů XLVI

Obr. 1  Trhy společnosti Micos Obr. 2  Pohled na vlastní areál MICOS



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace | www.casopis-telekomunikace.cz 17
konference

renský závod, 2005 – Železárny a konečně 2007 – Technologické 
centrum ICT. První dodávky pro SPT TELECOM HÚT byly 
datovány rokem 1995. V  roce 1997 byly expedovány první 
dodávky pro Slovenské telekomunikácie, 2002 – LATTELEKOM 
METALIKA, 2009 – Makedonski Telekom a 2011 – Crnogorski 
Telekom. Dále výrobky MICOS pronikly na Balkán pro skupinu 
T-Com působící v Makedonii, Černé Hoře a Srbsku, následně 
potom do Skandinávie, Německa, Nizozemí, Izraele, JAR, Iráku, 
Řecka a  na exotický Svatý Bartoloměj. Obr. 1 ukazuje mapu, 
kam všude jsou expedovány produkty Micos a  obr. 2 dnešní 
pohled na vlastní areál. V prezentaci následuje průřez součas-
ným výrobním programem.

Jak prokazovat kvalitu optických tras
Ing. Jan Brouček, CSc., Profiber s.r.o.
Všechna měření jsou zatížena chybami a rozhodující je nakolik 
se vyrovnáme s  nejistotou vlastního měření. V  elektronickém 
sborníku na CD tato přednáška není, je ovšem dostupná, jak 
bylo autorem ohlášeno, na stránkách www.profiber.cz.

Efektivita měření optických sítí
Ing. Ivo David, O2
Optická síť v  nejvyšších transportních vrstvách byla původně 
měřena s  nároky na absolutní spolehlivost. Jako standard bylo 
původně prováděno oboustranné měření OTDR nebo obou-
stranná přímá metoda (PM). OTDR  – kontrola kvality svárů, 
měrných útlumů, ohybů, atd. PM – hodnoty používané dále pro 
nasazení přenosových systémů. Polarizační vidová disperze PMD 
a  chromatická disperze CD byla považována za nadstandard. 
K původním vlnovým délkám 1 310 a 1 550 nm přibyla 1 625 nm. 
Postupně se uplatňovaly různé modifikace měření (jedno nebo 
dva OTDR), oboustranné měřidla pro přímou metodu, bylo 
možno se setkat i se záhadnými parametry jako zdánlivý útlum 
konektoru. Mnoho z toho je dodnes platné a pro tuto úroveň sítě 
žádoucí, ale optika proniká až do bytů a kanceláří a takto důkladné 
měření by neúměrně zatěžovalo zřizování těchto linek. Ovšem 
druhý extrém neměřit nic může veškeré snažení znehodnotit. 

Dnes máme sítě transportní, metropolitní, přístupové 
v architektuře FTTA či FTTH a podnikové. Jeden standard pro 
všechny samozřejmě postrádá smyslu. Nelze si představit pro-
vozovatele jen trochu větší sítě bez používání OTDR. Parametry 
OTDR se za poslední dobu neuvěřitelně zlepšily i v oblastech, 
kde to běžný uživatel nesleduje (třeba linearita). Z  hlediska 
útlumu lze s  OTDR a  několika doplňky měřit naprosto vše 
s  minimálním omezením. OTDR měření je velmi často přes-
nější než přímá metoda. Elektronicky uložená data z  náměru 
je něco jako otisk palce v kriminalistice. OTDR obsahují auto-
matické metody měření, usnadňují nároky na obsluhu, ale mají 
také své meze. Jako užitečné se uplatňuje používání zařadného 
vlákna. Takže s využitím přístrojů současné úrovně lze shrnout 
pro jednotlivé úrovně optických sítí následující sestavy přístrojů 
s odpovídajícími metodami následně:
–  Transportní sítě: 2× OTDR nebo PM, případně pro dálkové trasy 

PMD, CD (pro trasy do 30 km – lze nahradit PM pomocí OTDR).
–  Standardní trasy do 25 km: 2× OTDR se zařadným vláknem.
–  Standardní trasy do 10 km: Oboustranné měření OTDR; 

z jedné strany se zařadnými vlákny.
–  FTTH (GPON) – trasa CO -> Spliter: Jednostranné měření se 

zařadným vláknem.
–  FTTH (GPON)  – trasa spliter -> zákazník (nebo jen riser 

kabel): OTDR 1 625 nm v  refresh módu, vizuální kontrola 
s občasným uložením trasy.

IOLM – oboustanné měření optické trasy z jednoho konce
Ing. Pavel Kosour, Profiber s.r.o. 
Autor navázal představením přístroje Exfo iOLM pro obou-
stranné měření optické trasy z  jednoho konce. Zkratka před-
stavuje inteligentní měřič optických vedení (Inteligent Optical 
Link Mapper).

Postřehy z FTTH konference ve Varšavě
Ing. Pavel Dubský, OFA
Rychlost širokopásmových připojení roste ročně o 30 % v směru 
k  účastníkům  – downstreamu a  50 % ve směru od účast-
níků – upstreamu. Na jedné straně dochází k  rychlé výstavbě 
ve Francii, Španělsku a  mnoha menších zemích i  v  zemích 
východní Evropy. Vhodná je spolupráce mezi firmami při 
výstavbě s  nižšími náklady. Rychlost sítí se stále více stává 
reklamním a  marketingovým tématem. Přitom zatím žádná 
individuální aplikace nevyžaduje FTTH. Navíc někteří tradiční 
operátoři, zejména v západní Evropě, hledí na vektorování nebo 
G.fast jako na střednědobé nebo dokonce dlouhodobé řešení. 
Zapojení měst a  obcí do distribučních společností zatím jen 
v omezeném počtu zemí. V některých zemích v důsledku často 
nejasné strategie dochází ke zpomalení výstavby. Na veřejnou 
finanční podporu výstavby zatím nelze moc spoléhat. Obrovský 
rozmach FTTH je v USA. Obecně se uplatňuje tzv. Nielsenovo 
pravidlo, totiž že dochází každých 18 měsíců ke zdvojnásobení 
přenosové rychlosti. Z toho tedy plyne, že záměry musí být vel-
korysé a  kvalita budoucích sítí bude určena perspektivní vizí 
a nikoliv pohledem současných či dokonce překonaných služeb. 

FTTH nemůže být záležitostí jenom telekomunikačních 
subjektů, ale musí být předmětem celospolečenského zájmu. 
Příkladem může být rozvoj ve Švédsku, kde dvě třetiny sítí jsou 
ve vlastnictví obcí. Tam, kde stávající operátoři ještě investovali 
do metalických sítí, se potom zvýšily výrazně investiční náklady. 
Autor se vyjádřil velice kriticky k  nekoncepčnosti přístupu 
k rozvoji těchto sítí u nás. 

Pasivní optické LAN sítě
Ing. Jekaterina Verteletskaja, Ph.D., 3M
V  příspěvku byl představen přístup 3M k  LAN PON. Pasivní 
optické sítě mají své místo jak v podnikových sítích, tak i v tzv. 
chytrých budovách. Pasivní optické sítě LAN sítě funguji na 
základě PON technologie (konkrétně GPON podle doporučení 
ITU-T G.984) upravené pro podnikové prostředí. Technologie 
byla vyvinuta dodavateli elektroniky pro trh FTTH. Počet insta-
lací u rezidenčních zákazníků stále roste. Infrastruktura pasiv-
ních optických LAN nahrazuje tradiční L1/L2 Ethernet infra-
strukturu. Podporuje hlasovou, datovou a video komunikaci po 
optickém jednovidovém vlákně na vzdálenost 30 km. Proč zvo-
lit Pasivní Optickou síť LAN (POL)? Odpovědí jsou následující: 
úspory prostoru až 90 %, spotřeby energie až 80 %. Dále nižší 
investiční náklady CAPEX 30–50 % a  nižší provozní náklady 
OPEX 50–70 %.

Potenciál gigabitových metalických přípojek v kontextu NGA
Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., FEL ČVUT Praha
V některých částech světa se již delší dobu instalují plně optické 
přípojky FTTH (Fiber to the Home) na principu pasivní optické 
sítě (PON). V České republice se však rozvíjejí jen velice pomalu. 
Aktuálně se vedou bouřlivé diskuse, co je a  není přípojkou 
NGA (Next Generation Access). Podívejme se na vývoj její defi-
nice: Doporučení Komise 2010/572/EU ze dne 20. září 2010 
o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace 
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(NGA): Přístupovými sítěmi nové generace (NGA) se rozu-
mějí kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti 
z optických prvků, a které jsou schopné dodávat služby širo-
kopásmového přístupu s  dokonalejšími vlastnostmi (např. 
s  vyšší propustností) ve srovnání se službami poskytova-
nými prostřednictvím stávajících sítí založených na kovovém 
vedení. Ve většině případů jsou sítě NGA výsledkem moder-
nizace již existujících přístupových sítí používajících kovové 
vedení nebo koaxiální kabel.

V  řadě dalších zemí se stále počítá s  využitím metalic-
kých vedení až na hranice teoretického maxima. Za řešení, 
které se na toto maximum dostane, byla ještě donedávna 
považována přípojka VDSL2. Digitální účastnické přípojky 
xDSL neskončily svůj vývoj variantou VDSL2. Do praxe 
po létech výzkumu a  vývoje přichází potlačování přeslechů 
(tzv. vectoring  – modulace VDMT). A  dále  – připravované 
doporučení ITU-T s  pracovním označením G.fast (ITU-T 
G.9701) dává možnost dalšího způsobu kombinace meta-
lických vedení s  optickým vláknem v  posledním zlomku 
míle. Předpokládají se tak rychlosti na metalickém vedení 
řádově až v  Gb/s. Přípojky VDSL2 ještě neřekly poslední 
slovo: Digitální účastnické přípojky s  velmi vysokou rych-
lostí VDSL (Very high speed Digital Subscribe Lines) byly 
standardizovány pro kmitočtová pásma nejprve 12, pak 
téměř 18 a posléze 30 MHz. Spektrální profily jsou charakte-
ristické střídáním pásem pro směry upstream a downstream 
při frekvenčním duplexu (FDD). Dělicí kmitočty jsou jiné 
pro plán označovaný 997, vhodný pro symetrii přenosových 
rychlostí a  998, vhodný pro asymetrii přenosových rych-
lostí. Nová příloha (Annex P) ke standardu ITU-T G.993.2 je 
určena pro krátké přípojky VDSL2 s  ještě vyšší přenosovou 
rychlostí. Dosud uváděné a využívané přenosové rychlosti se 
pohybují do 100 Mb/s. Příloha s  názvem „Very high speed 
digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2): Short reach 
VDSL2 with reduced power and enhanced data rate“ dovolí 
prakticky tyto maximální rychlosti: buď v pásmu do 17 MHz 
až 150 Mb/s  nebo v  pásmu do 30 MHz až 250 Mb/s. Tyto 
hodnoty jsou v  souladu s  teoretickými výpočty pro asyme-
trický frekvenční plán 998 a směr downstream. Pro typické 
vedení s  průměry měděného jádra 0,4 mm lze maximální 
rychlosti 250 Mb/s dosáhnout na délce cca 100 m bez potla-
čování přeslechů a na délce cca 200 m při potlačení přeslechů 
(modulace VDMT). Potlačování přeslechů FEXT (modulace 
VDMT, vectoring) představuje využití koncepce MIMO 
(Multiple-Input Multiple-Output) v  metalických kabelech. 
Vícepárový kabel je chápán komplexně jako vícekanálové 
přenosové prostředí. Prakticky je výpočetními možnostmi 
omezený počet portů na několik desítek, proto se často volí 
tzv. částečné potlačování přeslechů.

Vícevláknové konektory, problematika měření
Ing. Pavel Pospíchal, OPTOKON
Vícevláknové konektory, problematika měření. Jedná se 
o konektory převážně pro polní použití, tedy pro účely armády. 
Prezentace představuje metody a  přístrojové vybavení včetně 
využití produktů firmy OPTOKON.

Nové optické kabely OFS
Patrick Stibor
Autor představil změny a novinky v nabídce, které lze stručně 
shrnout do následujících bodů: 
–  Nová MiDia.

–  Zkompletování MiDia 2FX řady.
–  První suchý LooseTube mikro-kabel – MiDia FX Dry.
–  Plochý 24vláknový kabel a účastnické kabely pro přímé polo-

žení do země.
–  Rozšíření řady kabely PowerGuide TTH.
Byly představeny i navazující kabelové soubory pro stavbu PON sítí.

 Úterý 19. května 2015
Druhý den semináře pokračoval následujícími vystoupeními.

Proxy bezdrátové sítě pro řízení mimořádných situací.
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
Tento příspěvek v rozšířené podobě již vyšel na dvě pokračování 
v posledních číslech časopisu Telekomunikace.

Telekomunikačné káble s dynamických systémom ochrany proti 
šíreniu vlhkosti, ich vlastnosti a skúsenosti z aplikácie v sieti ST
Ing. Jozef Pallo, ELKOND HHK, a.s.
V obsáhlém příspěvku jsou pospány podrobně principy a tech-
nologie výroby kabelů, jejichž představitelem je např. typ 
TCEPKSwFLE, s dynamickým systémem ochrany proti podél-
nému průniku vlhkosti v  duši kabelu. Příčná ochrana kabelu 
potom přispívá k ochraně proti hlodavcům. Dosavadní zhruba 
desetileté zkušenosti z nasazení těchto kabelů potvrzují výrazné 
zvýšení odolnosti kabelů, přičemž elektrické vlastnosti kabelů 
byly ověřovány ve spolupráci s ČVUT FEL Praha.

Optické vlákno jako teplotní čidlo
Ing. Pavel Černý, SiTel
SiTel se podílel na projektu Bezpečnost optických přenosových 
sítí a vývoj optických součástek pro energetiku a energovody. 
Optické vlákno lze využít jako senzor. Může detekovat teploty, 
mechanické napětí, vytečení kapalin a také narušení objektů. 
Využívá se lineárních jevů (útlum vlákna, chromatická dis-
perze i polarizační vidová disperze) i nelineárních jevů (roz-
ptyly Brillouinův, Ramanův, fázová modulace, čtyřvlnné smě-
šování atd.). Tyto principy byly ověřeny při měření tepelných 
úniků na plynovodu.

Na CD sborníku Ing. Josef Hron z pořádající pobočky – 
25 let koaxiálního kabelu Praha – Linec. Příspěvek byl pub-
likován v Telekomunikacích 1/2015, prvním čísle pouze na 
Internetu.

Více než stovka účastníků semináře nešetřila uznáním 
neúnavným a  zkušeným pořadatelům, kteří s  neochvějnou 
pravidelností pořádají tento tradiční a velmi oblíbený semi-
nář i dlouho po ukončení své celoživotní pracovní aktivity. 
Jako vždy i letošní setkání bylo i letos inspirativní a lze se jen 
těšit na další ročník, přičemž pořadatelé byli v  závěru tra-
dičně odměněni upřímným potleskem. Velmi přijatelná výše 
vložného na akci také díky aktivní účasti jmenovaných firem, 
které rovněž vystavovaly v přilehlém sále, přímo vybízí jed-
notlivé firmy činné v  tomto oboru využít této výhodné 
příležitosti.

Na adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 2231, 
390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, je možno objednat z několika 
zbylých sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

LITERATURA
[1]  CD Sborník semináře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI,  

P ČES Tábor 2015.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace | www.casopis-telekomunikace.cz 19
konference

Konference eHealth Day jsou již více než deset let plat-
formou pro výměnu názorů a zkušeností zainteresova-
ných subjektů v  oblasti elektronického zdravotnictví, 
telemedicíny, a aplikací informačních a komunikačních 
technologií pro co nejefektivnější zajištění a  podporu 
zdravotní péče. Pozornost programu říjnové konference 
v Brně se zaměřila zejména na prioritní témata Národní 
strategie elektronického zdravotnictví. Významným 
tématem byly také otázky spojené s  nedávno přijatým 
zákonem o  kybernetické bezpečnosti, zajištění citli-
vých dat a  souvislosti z  toho vyplývající. Poutavá byla 
prezentace o  stavu implementace systému eHealth na 
Slovensku. 

Konferenci tradičně zahájil šéfredaktor časopisu 
Sdělovací technika, RNDr. Petr Beneš a  uvedl dva 
zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, Ing. Martina 
Zemana (vedoucí oddělení informačních a  komu-
nikačních technologií) a  Ing. Jiřího Boreje (vedoucí 
oddělení kybernetické bezpečnosti a  elektronizace 
agend), kteří hovořili o prioritních tématech Národní 
strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ). Hlavní 
cíle, které by měly být realizovány do konce 1. čtvrt-
letí 2016, zahrnují zajištění podpory programu Zdraví 
2020 nástroji elektronického zdravotnictví, poskytnutí 
nezbytných nástrojů ke správě národního systému 
elektronického zdravotnictví a  k  realizaci základních 
komponent národního systému elektronického zdra-
votnictví a  vytvoření národního rámce interoperabi-
lity. Dílčí výstupy v  současné době zahrnují vstupní 
zprávu, která je základním dokumentem úvodní etapy; 
projektový plán zahrnující rovněž plán komunikace 
a  řízení rizik; Wishlist Health Care popisující sběr 
potřeb a  očekávání; vizi elektronizace zdravotnictví 
a  identifikaci sjednocujících témat; schválenou a  zve-
řejněnou soustavu cílů a opatření. NSeZ dominují čtyři 
strategické cíle:

1.  Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní 
zdraví, což zahrnuje snadný a rovný přístup k infor-
macím o poskytovatelích a dostupnosti zdravotních 
služeb, informace o zdravotním stavu a  léčebném 

plánu, informační podporu péče o  vlastní zdraví 
a zvyšování zdravotní gramotnosti.

2.  Zvýšení efektivity zdravotnického systému díky 
sdílení dat a komunikaci mezi poskytovateli, vyšší 
efektivitě systému a poskytované péče, poskytovaní 
informační znalostní podpory zdravotnických pra-
covníků a uživatelů elektronického zdravotnictví.

3.  Zvýšení kvality a  dostupnosti zdravotních služeb, 
tj. telemedicína a mHealth, dostupnost péče, zvy-
šování kvality a bezpečného poskytování zdravot-
ních služeb.

4.  Infrastruktura a  správa elektronického zdra-
votnictví pokrývající rozvoj infrastruktury pro 
sdílení a  poskytování zdravotních služeb, stan-
dardy a  interoperabilitu a  správu elektronického 
zdravotnictví.

Než však dojde k finalizaci strategie a  jejímu schválení 
zadavatelem bude třeba ještě zpracovat některé ana-
lýzy, hlouběji rozpracovat strategii (identifikátory, met-
riky, studie proveditelnosti, mapování na architekturu, 
apod.), vytvořit základní oporu pro správu eHealth 
a být v souladu s eGovernment a zpracovat projektové 
okruhy v souladu se Soustavou cílů a opatření. Prioritní 
úkoly NSeZ pro rok 2016 se týkají realizace projektů 
tvořících informační infrastrukturu eHealth, která zahr-
nuje Národní registr poskytovatelů zdravotních slu-
žeb, Národní registr zdravotních pracovníků a  řešení 
identifikace a  autentizace zdravotnických profesionálů 
i pacientů.

O tom, jak se požadavky Zákona o kybernetické bez-
pečnosti a  Zákona o  ochraně osobních údajů promít-
nou o do elektronizace zdravotnictví, jaké jsou výhody 
a hrozby a co je třeba chránit, aby byla zajištěna důvěr-
nost, integrita a dostupnost informací ve zdravotnictví, 
hovořil ve své prezentaci Ing. Aleš Špidla ze společnosti 
PwC Česká republika. Součástí bezpečnostní koncepce 
musí být hloubková analýza rizik pokrývající samotné 
zavedení elektronizace včetně vnitřní a  vnější legisla-
tivy a perimetrů, architektonické řešení, výpadky služeb 
a vztahy s příjemci služeb, plátci i dodavateli. 

Koncem října proběhla tradiční podzimní konference eHealth Day 2015, která se konala v areálu Výstavišti Brno jako 
součást doprovodného programu veletrhu Medical Fair. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR, MUDr. 
Svatopluk Němeček. Konferenci připravila společnost Sdělovací technika ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictvím 
ČR, Platformou pro elektronické zdravotnictví, ČLS JEP, ICT Unií, Národním telemedicínským centrem, Českým národ-
ním fórem pro eHealth a společností Veletrhy Brno. Zúčastnilo se jí pět desítek zástupců managementu zdravotnických 
zařízení, zdravotních pojišťoven a odborníků z oblasti eHealth. Partnery konference byly společnosti Ness Czech, STA-
PRO, PharmData a OR-CZ, mediálním partnerem byl server proLékaře.cz.

eHealth Day 2015  
v Brně
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JUDr. Ladislav Švec z  Centra mezistátních úhrad seznámil 
účastníky konference se zkušenostmi z  využívání společného 
informačního systému AP CMU, který slouží jako národní pří-
stupový bod pro komunikaci s  ostatními členskými státy pro 
zpracování mezinárodní agendy v oblasti zdravotního pojištění. 
Systém je propojen s kmenovými informačními systémy všech 
zdravotních pojišťoven i Centra mezistátních úhrad (CMU). Po 
dokončení nadnárodní části řešení bude jeho prostřednictvím 
český systém elektronicky propojen s  institucemi všech ostat-
ních států. V  systému pracuje 1 006 registrovaných uživatelů 
(pracovníci přepážek i  ústředí všech zdravotních pojišťoven), 
kteří ročně řeší nároky téměř 450 tisíc pojištěnců v  celkové 
částce přes 4 mld. Kč. Díky tomuto systému se výrazně urych-
lilo zpracování závazku a  odstranilo se ruční typování stovek 
tisíc položek.

Ing. Miroslav Stejskal ze společnosti OR-CZ, spol. s r.o. hovo-
řil o systému pro archivaci a distribuci obrazových dat MARIE 
PACS, který je jednoduše rozšiřitelný o komponenty, jež zajistí 
naplnění požadavků zákona o  zdravotních službách. To zahr-
nuje opatření dokumentu podpisovým certifikátem uživatele 
a  časovým razítkem, řízení procesu elektronického podepiso-
vání a monitorování jednotlivých studií a jejich sdílení uživateli 
v rámci komunikace DICOM, uživatelské rozhraní pro tvorbu 
a správu podepsané dokumentace a dlouhodobé uchování důvě-
ryhodnosti podepsaných dokumentů. Elektronická zdravot-
nická dokumentace musí být uchována nejméně po dobu, která 
je stanovena pro daný typ dokumentace podle Zákona o zdra-
votních službách (ZoZS). Po tuto dobu je nutno zaručit nezpo-
chybnitelnost a ověřitelnost elektronického podpisu a data pro-
vedení zápisu. Datové soubory obsahující elektronický podpis 
a časové razítko jsou uchovávány v archivu MARIE PACS samo-
statně vedle obrazových dat ve formátu DICOM. Archiv MARIE 
PACS garantuje integritu, průkaznost elektronického podpisu 
a  vzniku zápisu do zdravotnické dokumentace, automaticky 
sleduje platnost časových razítek uložených dokumentů, před 
vypršením platnosti zajišťuje vystavení nového časového razítka 
hromadně pro celou sadu dokumentace a  poskytuje důkazní 
materiál pro ověření platnosti elektronického podpisu a validity 
zápisů do zdravotnické dokumentace.

MUDr. Helga Kajanová, Ing. Peter Linhardt, PhD. a  Ing. 
Patrik Arnošt ze NESS Slovensko a.s. prezentovali zkušenosti ze 
zavádění eHealth na Slovensku. Klíčové vlastnosti Národního 
zdravotnického informačního systému (NZIS) a  eHealth na 
Slovensku zahrnují cloudovou koncepci NZIS s  centrálním 
EHR úložištěm a  registry. Nutnou výchozí fází pro personali-
zaci je přímá integrace se zdroji eGovernment a eHealth. Celý 
projekt řeší společnost NESS jako nadnárodní korporace v kon-
sorciu s mnoha subdodavateli. Zatím byla zahájena první část 
zkušebního provozu, rozebíhá se částečný rollout a probíhá pří-
prava celonárodního rolloutu. V plánu je další rozšíření služeb 
NZIS, a to včetně integrace se systémem sociálního zabezpečení, 
využití statistických výsledků a implementace nástrojů pro big 
data, propojení s chytrými mobilními zařízení a mnoho dalších 
aktivit. Zavedení eHealth dovoluje mnohem efektivnější zdra-
votnické služby, např. zpřístupnění medikace pacienta a  ePre-
skripce lékařům při předepisování léků bude umožňovat úspory 
nákladů na léky až do 30 % ročního objemu. Zapojení pacienta 
do kontroly jeho preskripce a medikace výrazně omezí množ-
nost vydávání receptů a  léků bez jeho vědomí. Zpřístupnění 
výsledků laboratorních měření pacienta lékařům pak výrazně 
sníží potřebu opakovaných vyšetření při interakci pacienta 
s  jiným poskytovateli zdravotních služeb v  národním ročním 
objemu asi o 25 %.

Ing. Petr Siblík ze společnosti STAPRO rozebíral případy 
využití a služby výměny elektronických zpráv ve zdravotnictví. 
Příkladem takových systémů jsou např. eMeDOcS (2010) vyu-
žívaný v kraji Vysočina pro výměnu elektronických zpráv mezi 
zdravotnickými zařízeními a  on-line komunikaci se záchran-
nou službou nebo systém Emergency Card (2012) využívaný 
v Plzeňském kraji pro poskytování informací ze zdravotnických 
zařízení záchranné službě. Pro výměnu informací na regionální 
úrovni musí systémy umožňovat náhled na zdravotní údaje 
pacienta, náhled na lékařské zprávy pacienta a předání zprávy 
z  výjezdu záchranné služby zdravotnickému zařízení, které 
pacienta přebírá. Jako nepovinné informace mohou být zahr-
nuty: přehled volných lůžek, doručení avíza o převozu pacienta, 
svolávání urgentního příjmu, statistické vyhodnocování výjezdu 
apod. Pro výměnu a sdílení informací mezi kraji bude potřeba 

Obr. 1  
Ing. Martin Zeman, vedoucí oddělení informačních a komunikačních 
technologií MZ ČR, prezentuje Národní strategii elektronického 
zdravotnictví. Vlevo sedí ing. Aleš Špidla ze společnosti PwC, 
významný odborník v oblasti kybernetické bezpečnosti

Obr. 2  
MUDr. Helga Kajanová
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zřídit určité národní centrum, které však nebude obsahovat 
data, ale bude sloužit pouze pro řízení a poskytování informací 
o tom, které zdravotnické zařízení jaké služby poskytuje.

Druhou část konference zahájil MUDr. Pavel Kubů 
(Platforma pro elektronické zdravotnictví) zajímavou úvahou 
o vývoji naší společnosti. Průmyslová revoluce, která aktuálně 
probíhá, se vyznačuje nástupem Internetu, ale také moleku-
lární biologie, obnovitelných zdrojů energie a chytrých zařízení 
(obr. 3). Odvětví, která byla dříve budována déle, než jedno sto-
letí, se nyní mění v  řádu desetiletí. Následně se MUDr. Kubů 
zaměřil na možnosti využití ICT při rozvoji pečovatelských sítí 
a okruhů. Příkladem je telepečovatelský systém ITAREPS, který 
umožňuje snížit o  70 % počty psychiatrických hospitalizací 
a  hospitalizačních dnů, což přináší výrazné úspory. Podpora 
koordinované péče umožňuje efektivnější poskytování zdravot-
ních služeb, navíc nové modely zdravotní péče podporují inte-
graci s péčí sociální.

Ing. Jan Dienstbier a  Ing. Petr Slaba z  Českého institutu 
manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) se ve své prezen-
taci zabývali harmonizací služeb eHealth se službami eGo-
vernmentu. Služby eGovernmentu využívají ICT ve veřejné 
správě v kombinaci s organizačními změnami a novými doved-
nostmi s cílem zlepšovat poskytované služby, rozvíjet demokra-
tické procesy a  posílit podporu veřejným politikám. V  ČR to 

v současné době zahrnuje Czech Point – neboli Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál, Portál Veřejné Správy 
(PVS), Informační Systém Datových Schránek (ISDS), vyu-
žívání elektronické identity eID a  základní registry. Podobně 
služby eHealth využívají ICT pro podporu léčebně preventivní 
péče, diagnostiku a  zdravotnickou správu. Mimoto systém 
eHealth obecně pokrývá i  oblasti zdravého životního stylu. 
Nástroje elektronického zdravotnictví jsou zaměřeny na inter-
akce mezi pacientem a lékařem (resp. poskytovatelem zdravotní 
péče), zdravotnickými zařízeními, pacienty vzájemně a  zdra-
votnickými odborníky. Oblasti rozvoje eHealth zahrnují portál 
zdravotnictví, elektronickou zdravotní dokumentaci, interope-
rabilitu a  sdílení informací, elektronickou preskripci, registry, 
identifikaci, e-neschopenku, telemedicínu a zdravotní výchovu 
a prevenci. Paralely se službami eGovernmentu ukazuje obr. 4.

Na konferenci eHealth Day 2015 Brno se poprvé představil 
nový tým Ministerstva zdravotnictví ČR, který pracuje na české 
Národní strategii elektronického zdravotnictví. Konference pro-
běhla ve velmi věcné a pracovní atmosféře, která dává tušit, že 
tento tým (byť velmi malý), ví, o čem mluví a že doba pro imple-
mentaci systému elektronického zdravotnictví je zralá, podobně 
jako na Slovensku, kde za podpory odborníků z řad lékařů již 
úspěšně probíhá. 

Jaroslav Hrstka

Obr. 3  Třetí průmyslová revoluce začala…

Obr. 4 
Paralely služeb eHealth  

se službami eGovernment



www.casopis-telekomunikace.cz | telekomunikace | informatika | technologie | aplikace22
pevné sítě

 Distribuční bod v poslední míli
Úkolem distribučního bodu v  poslední míli je propo-
jení páteřního vedení (Feeder-Access Network, F-AN) 
s  distribučním vedením (Distributon-Access Network, 
D-AN). V  případě zástavby rodinných domů, kde se 
uvažuje v objektu jedna nebo dvě bytové jednotky, může 
se D-AN vedení považovat za účastnické vedení (User-
Access network U-AN). Existuje mnoho topologií sítí, 
které ukazuje obr. 1. Každá vyžaduje jinou konfiguraci 
propojení vláken. Stejné je to s technologiemi, které jsou 
v síti použity. Navíc jsou verze sítí, ve kterých se spojení 
realizují svařováním nebo s  použitím konektorů. Mezi 
nejběžnější řešení DP patří venkovní sloupky usazené do 
země. Velice oblíbené jsou také rozvaděčové skříně mon-
tované na zdi nebo sloupy. Jedno z populárních řešení je 
stále uložení do země, které zpravidla poskytuje nejlepší 
ochranu proti poškození a nenarušuje ráz krajiny.

 Stávající řešení s uložením do země
V současné době se toto řešení realizuje uložením zem-
ního boxu a následnou montáží spojky. Jsou tu tedy dva 
hlavní prvky, které by spolu měly do určité míry spolu-
pracovat a  doplňovat se. To dnes příliš neplatí. Šachty 
jsou plné neuspořádaných mikrotrubiček a kabelů. Na 
nich leží spojka, která v  šachtě nemá konkrétní místo. 
Chybí tu management. Spojky samotné dnes neumí 
nabídnout potřebné parametry v rozumné cenové relaci. 
Hlavní nevýhody současných řešení:
–  Vysoká pořizovací cena kombinace zemní šachta + 

spojka.

–  Chybějící management příchozích kabelů vedení 
D-AN.

–  Malý počet cenově dostupných spojek na trhu, co spl-
ňují požadavky na sítě FTTx.

–  Náročnější montáž.

 Ideální řešení s uložením do země
Sítě FTTx se dnes většinou realizují mikrotrubičkovým 
systémem. Do distribučních bodů vede mnoho kabelů, 
které je potřeba propojovat v různých konfiguracích. Co 
by tedy měla zemní verze distribučního bodu splňovat?
–  Variabilita velikosti boxů podle potřeby.
–  Variabilita poklopů podle třídy zatížení povrchů.
–  Zabezpečení boxů proti neoprávněnému vniknutí.
–  Management pro větší počet příchozích mikrotrubi-

ček a kabelů.
–  Management pro uložení kabelových rezerv.
–  Mnoho vstupů do svařovací části s vysokým krytím.
–  Vstupy pro průchozí kabel do svařovací části.
–  Vláknový management pro rozvláknění na různé 

konfigurace.
–  Prostor pro uložení splitterů.
–  Jednoduchý přístup pro změny v konfiguraci.
–  Nízká cena.
Celkově lze konstatovat, že na trhu není elegantní 
levné řešení do země, které by se dalo použít ve větším 
měřítku. Zejména ve výstavbě řídce osídlených oblastí, 
kde není reálné drahá řešení aplikovat.

Ing. Petr Kabilka, MICOS spol. s r.o.

Zemní řešení distribučního bodu 
v poslední míli

Obr. 1
 Topologie v oblasti  
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Kalendář vybraných odborných akcí v roce 2016

Leden

6. 1.–9. 1. International Consumer Electronic Show (CES), výstava technologií spotřební elektroniky, Las Vegas

13. 1.–15. 1. LED/OLED Lighting Technology Expo, Tokyo

20. 1.–22. 1. Convergence India, největší jihoasijská konference a výstava ICT, 23. ročník, New Dehli

26. 1. Smart Life, konference o chytrých technologiích pro udržitelný rozvoj, Praha1

27. 1.–29. 1. nano tech 2016, největší světová výstava nanotechnologií,Tokyo

27. 1.–29. 1. SEMICON Korea, mezinárodní výstava polovodičových technologií a materiálů, COEX, Soul

Únor

9. 2.–12. 2. Integrated Systems Europe, výstava o integraci audio-video a elektronických systémů v komerčních budovách

13. 2.–18. 2. MOEMS-MEMS,  
konference o mikroelektromechanických a mikroelektrooptických systémech, součást SPIE.PHOTONICS WEST, San Francisco

16. 2. eHealth Day 2016, elektronika, mobilní komunikace a informační technologie snižují náklady na lékařskou péči  
a poskytují pacientům větší komfort, IKEM Praha1

22. 2.–25. 2. Mobile World Congress, největší světová výstava mobilních komunikací s mezinárodním kongresem, Barcelona

23. 2.–25. 2. CallCenterWorld, mezinárodní kongres a veletrh zabývají se problematikou call center a CRM, Berlín

23. 2.–25. 2. Embedded World, mezinárodní veletrh a konference, Norimberk

23. 2.–25. 2. EMV 2016, významná evropská výstava a konference o elektromagnetické kompatibilitě, Düsseldorf

26. 2.–27. 2. Cybertech 2016, největší konference a výstava zaměřená na kybernetické technologie pořádaná mimo USA, start-up pavilón, Tel Aviv

Březen

1. 3.–3. 3. Strategies in Light, největší světové setkání zástupců sektoru LED, konference a výstava, Santa Clara

2. 3.–4. 3. International Smart Grid Expo, Tokyo

5. 3.–7. 3. LOPEC,  
Mezinárodní konference zaměřená na organickou a tištěnou elektroniku s doprovodnou výstavou (výstava ve dnech 6.–7. 3.), Mnichov

9. 3.–10. 3. SMART SYSTEMS INTEGRATION (SSI) 2016, evropská konference a výstava o integraci smart systémů, Mnichov

14. 3.–18. 3. CeBIT 2016, světový veletrh informačních technologií a telekomunikací, Hannover

15. 3.–17. 3. Electronica & Productronica China,  
mezinárodní výstavy elektronických součástek systémů a aplikací a elektronického vývoje a výroby, Šanghaj

15. 3.–17. 3. EXPO ELECTRONICA, 19. mezinárodní výstava mezinárodní veletrh elektronických součástek, modulů a systémů, Moskva

15. 3.–18. 3. AMPER 2016, 24. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení Brno

16. 3. Industry 4.0 a RFID Future – Průmyslový Internet věcí, kyberfyzické systémy, senzory a M2M komunikace v továrně budoucnosti, Brno 1

Duben

4. 4.–5. 4. ISSS 2016, konference o e-governmentu v ČR, Hradec Králové

6. 4. Milníky digitalizace – budoucnost médií, Praha1

16. 4.–21. 4. NAB, největší světová konference a výstava elektronických médií Las Vegas

13. 4.–16. 4. Hong Kong Electronics Fair, veletrh elektronických součástek, elektronické výroby a zobrazovacích technologií, Hong-Kong

19. 4.–22. 4. FOR INFOSYS, 1. Veletrh informačních systémů pro průmysl, PVA Praha

20. 4.–23. 4. Stavební veletrhy Brno, mezinárodní veletrh technických zařízení budov, Brno

21. 4. Inteligentní budovy a města 2016, konference o systémové integraci v budovách a smart aglomeracích, Brno1

25. 4.–29. 4. HANNOVER MESSE, vedoucí světový veletrh průmyslu, automatizace a inovací, Hannover

26. 4.–28. 4. TV Connect 2016, světové fórum IP&TV, Londýn

26. 4.–28. 4. SMT/Hybrid/Packaging, nejvýznamnější evropská odborná akce zabývající se systémovou integrací v mikroelektronice, Norimberk
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Květen

2. 5.–6. 5. Interop Las Vegas 2015, mezinárodní kongres o sítích a jejich a jejich  interoperabilitě (výstava 4.–5. 5.), Las Vegas

10. 5.–13. 5. SVIAZ 2016, mezinárodní výstava informačních a komunikačních technologií, Moskva

10. 5.–12. 5. PCIM Europe 2016, mezinárodní veletrh výkonové elektroniky, inteligentních pohonů,  
obnovitelných zdrojů energie a hospodaření s energiemi, Norimberk

10. 5.–12. 5. SENSOR+TEST 2016, mezinárodní veletrh senzoriky měřicí a testovací techniky s doprovodným kongresem, Norimberk

11 .5.–13. 5. ESEC – Embedded Systems Expo & Conference, technologie embedded systémů, systémová integrace, Tokyo

17. 5. iCT Day 2016 – Kybernetická bezpečnost, konference zaměřená na problematiku zabezpečení soukromí a národní bezpečnosti 
v globálním kyberprostoru 21. století, TOP Hotel Praha1

17. 5.–18. 5. NEW-TECH 2015 EXHIBITION, mezinárodní výstava Hi-Tech a elektroniky, Tel Aviv

31. 5.–4. 6. COMPUTEX TAIPEI, mezinárodní výstava  informačních technologií, Tchaj-pej

Červen

7. 6.–9. 6. Infosecurity Europe, evropské setkání odborníků na informační bezpečnost, konference a výstava, Londýn

7. 6. EVV 2016 – konference o službách vývoje a výroby elektronických systémů v ČR, Brno1

15. 6.–17. 6. LED Lighting Taiwan, výstava rozličných aplikací diod LED, Tchaj-pej

Červenec

12. 7.–14. 7. SEMICON West 2016, výstava průmyslu mikroelektroniky, San Francisco

Září

2. 9.–7. 9. IFA 2016, světová výstava spotřební elektroniky, Berlín

21. 9.–23. 9. Electronica and Productronica India,  
mezinárodní výstava a konference zaměřené na elektronické součástky, materiály a výrobní technologie, New Dehli

8. 9.–13. 9. IBC 2016, konference (8.–12. 9.) a výstava (9.–13. 9.) pro profesionály, kteří se zabývají  tvorbou, managementem  
a vysíláním elektronických médií a zábavního obsahu, Amsterdam

13. 9. iDD 2016, konference o systémové integraci v moderní domácnosti, Praha1

Říjen

3. 10.–7. 10. MSV 2016, Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno

5. 10. Vize v automatizaci – Průmysl 4.0, integrované výrobní podniky a průmyslová výroba ve věku Internetu věcí, Brno1

18. 10.–20. 10. it-sa 2016, mezinárodní veletrh zaměřený na bezpečnost IT, Norimberk

19. 10.–22. 10. MEDICAL FAIR 2016, Brno

20. 10. eHealth Day 2016,  
konference zaměřená na využití informačních technologií a asistenčních služeb telemedicíny ve zdravotnictví, Brno1

25. 10.–27. 10. Semicon Europa 2016, konference o polovodičových technologiích, Drážďany

26. 10.–28. 10. MEDIENTAGE MÜNCHEN, mezinárodní veletrh médií, Mnichov

Listopad

8. 11.–11. 11. Electronica 2016, mezinárodní veletrh elektronických součástek, systémů a aplikací, Mnichov

15. 11. Inteligentní doprava a Smart Cities, Praha1

1) Konferenci pořádá Sdělovací technika spol. s r.o.
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