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Poskytovat informace lidem, kteūí nechtĄıĤ�ĢłŶāũłāŶ�ıāł�ťŋŽƣĤƑÖŶ̍�¦ŋ�ıā�ťũŋ�ĿĄ poslání 
ŭāũƑāũŽ�dŽťÖ̍óơ̍��ŋơŽĿĄt fungování celosvĄtové poõítaõové sítĄ̇�ıĢƣ�ùāłłŋùāłłĄ 
ťŋŽƣĤƑ×Ŀā̇�ıā̇�ĿƘŭķĤĿ̇�ùƏķāƣĢŶĂ�̞�Ģ�ƑơĞķāùāĿ�Ĵ�ŶŋĿŽ̇�ıÖĴ�ıŭĿā�łÖ̵internetu stále více 
ơ×ƑĢŭķĤ̍�pāơłÖĿāł×�Ŷŋ̇�ƣā�ðƘ�ĴÖƣùƙ�ĿĄl umĄŶ�ÖłÖķƘơŋƑÖŶ�ơùũŋıŋƑĂ�ĴŌùƘ̇�ķŋėƘ�łāðŋ�
síŸŋƑŋŽ�ĴŋĿŽłĢĴÖóĢ�łÖ�ŶĂ�łāıĞķŽðůĤ�žũŋƑłĢ̍�RłŶāũłāŶ�ùłāŭ�łāłĤ�ıāł�ŭĤŶĤ�ơ�ıāùłĢõek a nul, ale 
ŶÖĴĂ�óĂƑłĤĿ�ŭƘŭŶĂĿāĿ̇�ĴŶāũƙĿ�ťũŋŽùĤ�ùÖŶÖ�Ö�ťāłĤơā̇�Ö�ŋðūím sociálním experimentem, 
kde se miliardy lidí setkávají v nejdemokratiõtĄıůĤĿ�Ö�łāıŭƑŋðŋùłĄıůĤĿ�ťũŋŭŶŋũŽ̇�ıāłƣ�
kdy na̵svĄtĄ�āƗĢŭŶŋƑÖķ̍�ÑÖŶĤĿ�ŭā�ŶŋĞķā�ĿĤŭŶŋ�ıāł�Žõíme spoleõnĄ�ŋðƙƑÖŶ̍�ÁŭŶŋŽťĢķĢ�ıŭĿā�
do̵prvních místností v pūĤơāĿĤ̇�ŶŽůĤĿā̇�ƣā�ıĢóĞ�ıā�ĿłŋĞāĿ�ƑĤó�Ö�ƣā�āƗĢŭŶŽıĤ�Ģ�ùÖķůĤ�ťÖŶũÖ̍�
pāƑĤĿā�Öķā̇�óŋ�õāĴ×�ơÖ�ùÖķůĤĿĢ�ùƑāūĿĢ̍�pāĿ×Ŀā�õas na peõķĢƑƙ�ťũƏơĴŽĿ̇�ťũŋŶŋƣā�ł×Ŀ�
na̵ơ×ùÖ�ŶķÖõĤ�ùƘóĞŶĢƑƙ�ùÖƑ̇�ĴŶāũƙ�ŭķƘůāķ̇�ƣā�ıā�ŶÖùƘ�ťũŋ�ƑůāóĞłƘ�ðƘùķāłĤ�ơùÖũĿÖ̇�Ö�ŶÖĴ�ŭā�
chce také nastĄĞŋƑÖŶ̍�pĄĴùŋ�Ƒŋķ×�ťŋ�ťũÖƑĢùķāóĞ̇�ıĢłƙ�łÖĿĤŶ×̇�ƣā�Ƒ�łāŋĿāơāłĂĿ�ťũŋŭŶŋũŽ�
ıŭŋŽ�ƑāůĴāũ×�ŋĿāơāłĤ�ơðƘŶāõł×̍�pĢĴùŋ�ơÖŶĤĿ�łāĿ×�ĴŋĿťķāŶłĤ�ĿÖťŽ�ŶŋĞŋŶŋ�žƣÖŭłĂĞŋ�
a̵ơ×ũŋƑāń trochu dĄŭĢƑĂĞŋ�ĿĤŭŶÖ̇�łāĿ×�ıĢ�ÖłĢ�dŽťÖ̍��łÖƣĤĿā�ŭā�Öķā�ťŋóŶĢƑĄ�ĴÖƣùƙ�ùāł�łÖůā�
i̵ƑÖůā�ťŋơł×łĤ�ũŋơůĢūovat o ovĄūāłĂ�Ö�ŽƣĢŶāõné informace, které nám spoleõnĄ pomáhají 
v̵ŋũĢāłŶÖóĢ̍�pƘłĤ�ťŋťũƑĂ�Ƒā̵ŭťāóĢ×ķłĤĿ�ťÖťĤũŋƑĂĿ�ƑƘù×łĤ̍��ūíjemné õtení vám pūeje

DAVID SLÍ!EK 

ƀĉğŸĈāÝŀƇŕŸ�žĈŸƣĈŸƍ�iƍŴÝɚûƳ
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 CHCEME RÇ¤�f�Û(Ñ��{f�{�ɁȾ�ʪ�
 �ķơÖ�ķŋłĢ�ùŋŭ×ĞķÖ�ŋðũÖŶŽ�˒˖�ĿĢķĢÖũù�ĴŋũŽł�Ö�ƑƙũÖơłƙ��20 nárƏŭŶ�Ğŋùķ×�ŽùũƣāŶ�Ģ�ĿĢĿŋ�ķŋóĴùŋƒłƘ̍

 
 6 V $ESKU BUDEME
VOZIT I NÁBYTEK
Jak ze start-upu na̵zavūení 
za pár let vybudovat 
ĿāơĢł×ũŋùłĤ�ķŋėĢŭŶĢóĴŋŽ�
fi� ũĿŽ�ŭā�ˑ�ˏˏˏ�ĴŽũƙũƘ̎�

45
JAK ZACHRÁNIT 5G SÍT4
SítĄ�łŋƑĂ�ėāłāũÖóā�ơÖŶĤĿ�
neplní oõekávání. Brzy 
ale mají zvládat satelitní 
komunikaci nebo pūesné 
urõování polohy.

56
ROZPOZNÁVÁNÍ OBLI$EJE 
NA PAPÍ E AɺVɺPRAXI
Kontroverze související 
se sledováním veūejného 
prostoru s pomocí AI se 
ŶƙĴÖıĤ�Ģ�#eska. 

FOTO: DAVID HÁVA
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Berete do̵managementu fi rmy i̵lidi, 
kteūí nemají iniciály MM?
MENŠÍK: (smích) Na̵zaõátku to bylo 
hroznĄ dƏķāƣĢŶĂ̇�Öķā�Ŷāû�Žƣ�ıā�Ŷŋ�ŶĄƣůĤ̍

MAREK:�`ā�Ŷŋ�ơł×ĿĴÖ�ĴŋĿťÖŶĢðĢķĢŶƘ�̛ŭĿĤóĞ̜̍

A̵teû�Ƒ×ƣłĄ. Logistika není jednoduchý 
obor. Nejde o̵škálování softwaru, pra-
cujete ve̵fyzickém svĄtĄ, s̵dodávkami, 
s̵kurýry. Proõ jste do̵toho šli a̵proõ Inveo 
v̵roce 2017 DoDo koupilo?
MENŠÍK:�RłƑāŋ�ıÖĴŋ�ā̟óŋĿĿāũóā�ÖĴóāķāũ×̟
tor se od̵poõátku vĄłŋƑÖķŋ�ùĢėĢŶÖķĢơÖóĢ�
ũāŶÖĢķŽ̇�ŭŶÖƑĄłĤ�ā̟ŭĞŋťƏ na̵ĿĤũŽ̇�ĢłŶāũłā̟
ŶŋƑĂĿŽ�ĿÖũĴāŶĢłėŽ̍�#ÖŭŶŋ�ıŭĿā�ūāůĢķĢ�ťũŋ�
ĴķĢāłŶƘ�Ģ̵ķŋėĢŭŶĢóĴĂ�ťŋŶūāðƘ̇�ŶūāðÖ�ťũŋ�ùũŋ̟
ėāũĢĢ�¦āŶÖ�ıŭĿā�ƑƘŶƑŋūĢķĢ�ťĢóĴŋƑÖóĤ�ŭƘŭŶĂĿ̍�

ÁĢùĄķĢ�ıŭĿā̇�ƣā�ŭŶ×ķā�ƑĤóā�ơ×ĴÖơłĤĴƏ 
„hoūí“ na̵ķŋėĢŭŶĢóā̇�Ö̵óĤŶĢķĢ�ıŭĿā�Ƒ̵ŶĂĞķā�
ŋðķÖŭŶĢ�ťūĤķāƣĢŶŋŭŶ̍��̵do̵toho pūĢůāķ�ł×ů�
právník s̵ĢłĕŋũĿÖóĤ̇�ƣā�ŭā�bb!F�óĞóā�
ơðÖƑĢŶ�ŭķŽƣðƘ�'ŋ'ŋ̍

DoDo v̵té dobĄ nebylo v̵dobrém stavu. 
Byla to tedy levná koupĄ?
MENŠÍK:�DĢũĿŽ�ıŭĿā�ĴŽťŋƑÖķĢ�ĞķÖƑłĄ kvƏķĢ�
ŶƙĿŽ̇�ĴŶāũƙ�ł×Ŀ�ťūĢťÖùÖķ�ŭĴƑĄķā�ĿŋŶĢƑŋ̟
vaný a̵za̵ũŋĴ�ƑƘðŽùŋƑÖķ�ĕŽłėŽıĤóĤ�ŭķŽƣðŽ�
s̵hezkou znaõĴŋŽ̍�ÁĢơā��ˑ!�ŭķŽƣðƘ�ł×Ŀ�Öķā�
pūĢůķÖ�ŶĄƣĴ×̇�łāƑĄūĢķĢ�ıŭĿā̇�ƣā�ðƘ�Ƒ̵ùŋĞķāùłĂ�
dobĄ�ĿŋĞķÖ�ĕŽłėŋƑÖŶ̇�ŶÖĴƣā�ıŭĿā�ıĢ�ũƘóĞķā�
ťŋŭŽłŽķĢ�ŭĿĄrem k̵�ˑ��ơ×ĴÖơłĤĴƏĿ̍

Vyjednávání s̵bb!F�ÖŭĢ�łāðƘķŋ�ŭķŋƣĢŶĂ̍
MENŠÍK: V̵zásadĄ�ůķŋ�ŋ̵Ŷŋ̇�ƣā�ðŽû�'ŋ'ŋ�
nĄĴŋĿŽ�ťũŋùÖıĤ̇�łāðŋ�ŭķŽƣðŽ�ơÖƑūŋŽ̍

Pūesto – s̵logistikou jste tehdy nemĄli 
praktickou zkušenost. Kde se ve̵vás vzala 
odvaha do̵toho jít?
MENŠÍK:�mƘŭķĤĿ̇�ƣā�ůķŋ�ŋ̵sladkou nevĄùŋ̟
ĿŋŭŶ�̛ŭĿĤóĞ̜̍��ķā�Ƒ×ƣłĄ̆�ƑĢùĄķĢ�ıŭĿā̇�ƣā�
na̵trh pūĢıùā�ðŋŋĿ̍�zùƑÖĞŽ�ł×Ŀ�ùŋùÖķŋ�Ģ̵Ŷŋ̇�
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JAK ZE START-UPU NAɺZAV ENÍ ZAɺPÁR LET VYBUDOVAT 
MEZINÁRODNÍ LOGISTICKOU FIRMU SEɺ2 000 KURÝRY? SVÉ OɺTOM 
V4(W�q�dU1i�¤i³Û Ð�({({�qU"Q�i�q1s¦Wf��ɺJEJÍ VÝKONNÝ 
 EDITEL PRO $ESKOU REPUBLIKU AɺSLOVENSKO MARTIN MAREK. 
d1dU"Q�¤�{i1$s{¤�(s1¤�É{ÙW�s�f³�Ð���{�1¤"{ɕ��{QiWfɚ"Ù�
NEBO ALZA.CZ AɺNOV4�"Q"1�³¤�4T NAɺ��1¤UÛsWq�
N4q1"f2q��Q³ɚ�

V"#ESKU 
BUDEME VOZIT 
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ƣā�ıŭĿā�ŭā�Ƒ̵prƏbĄĞŽ�ƑƘıāùł×Ƒ×łĤ�ťŋŶĴÖķĢ�
s̵ťũƑłĤĿ�ƑƘŶĢťŋƑÖłƙĿ�ơ×ĴÖơłĤĴāĿ�̞�bD!̍�
¦āł�ťŋŶūāðŋƑÖķ�ķŋėĢŭŶĢĴŽ�ūāůĢŶ�Ö̵mĄl chuŸ 
s̵ł×ĿĢ�ŭťŽŭŶĢŶ�ťĢķŋŶłĤ�ťũŋƑŋơ̍��Ƙķ�Ŷŋ�ũĢŭĴ̇�
ale ūāĴķĢ�ıŭĿā�ŭĢ̇�ƣā�Ŷŋ�ơĴŽŭĤĿā̍�
MAREK:��ķŋ�ŶÖĴĂ�ŋ̵ƑāķĢĴŋŭŶ̍�bùƘðƘóĞŋĿ�
ĴŽťŋƑÖķĢ�ŶūāðÖ���ḋ�ĿŽŭāķĢ�ðƘóĞŋĿ�ūāůĢŶ�
úplnĄ�ıĢłŋŽ�ùĢĿāłơĢ�ĴŋĿťķāƗĢŶƘ̍��ķĢ�ıŭĿā�Öķā�
od̵ĿāłůĤ�ŭķŽƣðƘ̇�ŶÖĴƣā�ıŭĿā�ĿĄķĢ�õas se uõĢŶ̍�

MENŠÍK: UõĢķĢ�ıŭĿā�ŭā�ơÖ̵ťŋóĞŋùŽ̍�`ùāŶā̇�
ơÖĴŋťłāŶā̇�Öķā�ťūĤůŶĄ�Žƣ�ƑĤŶā̇�Ĵùā�ıā�ùĤũÖ̇�
a̵ŋðāıùāŶā�ıĢ̍
MAREK:�bÖƣùŋť×ùłĄ�ťũƑłĤ�ùƑÖ�ŭĢķƑāŭŶũƘ̇�
ĴùƘ�ıŭĿā�õāĴÖķĢ�łÖ̵ƑƙŭķāùĴƘ̇�ĴŶāũĂ�ŭā�Žƣ�
mĄķƘ�ķ×ĿÖŶ̇�ðƘķƘ�ŶĄƣĴĂ�̛ŭĿĤóĞ̜̍

Mluvíte o̵zakopnutích. Co vás na̵zaõátku 
pūekvapilo, s̵õím jste nepoõítali, kde jste 
udĄlali chyby?
MAREK: Velkou výzvou pro nás bylo ūízení 
mĄŭŶ�ĿĢĿŋ��ũÖĞŽ̍�¦ūāðÖ�óÖŭĞ�ĿÖłÖėā̟
ĿāłŶ̇�ŋðıāĿ�ĞŋŶŋƑŋŭŶĢ̇�ĴŶāũƙ�ŭā�ťŋĞƘðŽ̟
ıā�Ƒ̵ťũŋƑŋơŽ�̞�Ƒ̵ÖŽŶāóĞ̇�Ž̵kurýrƏ̍�pāĿĄķĢ�
ıŭĿā�ıāůŶĄ�ŋł̟ķĢłā�ŭƘŭŶĂĿ̇�ĴŶāũƙ�ðƘ�Ģùāł̟
ŶĢfi� ĴŋƑÖķ̇�ĴŋķĢĴ�Ŀ×�ĴŽũƙũ�Ž̵ŭāðā̍��̵z̵tohoto 
dƏƑŋùŽ�ŭā�ł×Ŀ�ŭŶÖķŋ̇�ƣā�ıŭĿā�ıāùłŋĞŋ�ùłā�
õāķĢķĢ�ơŶũ×ŶĄ ve̵ƑƙůĢ�ĿłŋĞÖ�ŭŶŋƑāĴ�ŶĢŭĤó̍�
MENŠÍK:�pāƣ�ıŭĿā�ơÖķāťĢķĢ�ŭƘŭŶĂĿŋƑŋŽ�ùĤũŽ̇�
ŭŶ×ķŋ�ł×ŭ�Ŷŋ�ÖŭĢ�ː̇˖�ĿĢķĢŋłŽ̍�

To je dost.
MENŠÍK: MĄķĢ�ıŭĿā�ťūĤķĢůłŋŽ�ùƏvĄru v̵ıāù̟
łŋĞŋ�ťũŋƑŋơłĤĞŋ�ĿÖłÖƣāũÖ̍�¦ÖĴĂ�ıŭĿā�
do̵ŶĂ�ùŋðƘ�ťũÖóŋƑÖķĢ�ıāł�ŭ̵„kanceláūŭĴƙĿĢ�

ķĢùĿĢ̦̍�`āłƣā�ŭ̵ĴŽũƙũƘ�ůķŋ�ŋ̵ıĢłƙ�ŶƘť�ūĤơāłĤ̇�
ĴŶāũƙ�ıŭĿā�ùŋ̵ŶĂ�ùŋðƘ�łāơłÖķĢ̍�

Proõ pƏvodní koncept DoDo jako B2C 
asistenõłĤ�ŭķŽƣðƘ̇�ĴŶāũ×�ťũŋ�ơ×ĴÖơłĤ̟
ky vyzvedává a̵doruõuje „cokoli, co jde 
koupit, zaūídit nebo vyzvednout“, nefun-
ėŋƑÖķ̎�mŽŭāķÖ�ðƘ�ŶÖĴŋƑ×�ŭķŽƣðÖ�ðƙŶ�ťūíliš 
drahá, aby se ji vyplatilo provozovat?
MENŠÍK:�'ŋ'ŋ�ðƘķŋ�ƑķÖŭŶłĄ�ĿÖũĴāŶĢłėŋƑĄ 
ùŋŶŋƑÖłĂ̍�dĢùĂ̇�ĴŶāūĤ�ŶāĞùƘ�ŭķŽƣðŽ�ťŋŽƣĢķĢ̇�
se vĄŶůĢłŋŽ�ùĢƑĢķĢ̆�̥`ÖĴ�ĿƏƣāŶā�ıāŶ�ùŋ̵Rb1�̇�
nĄco pro mĄ vyzvednout a̵úõŶŋƑÖŶ�ŭĢ�ơÖ̵to 
ıāł�ˑ˔ˏ�ĴŋũŽł̦̎�pŋ̈�łāıùā�Ŷŋ�̛ŭĿĤóĞ̜̍�
bùƘƣ�Öķā�ťāłāŶũŽıāŶā�ŶũĞ�Ö̵vysvĄŶķŽıāŶā�
łŋƑŋŽ�ŭķŽƣðŽ̇�ĿŽŭĤŶā�óāłŽ�łÖŭŶÖƑĢŶ�ÖĴƑĢ̟
ơĢõnĄ̍��ŋŶūāðŽıāŶā�ťÖĴ�ƑƘůůĤ�ùāŭĤŶĴƘ�ĿĢķĢŋ̟
nƏ korun na̵ĿÖũĴāŶĢłė̇�ÖðƘŭŶā�ũŋơťũŋŽùĢķĢ�
poptávku a̵ùŋŭŶÖķĢ�ŭā�łÖ̵ĴũĢŶĢóĴŋŽ�ĿÖŭŽ�
ŋðıāùł×ƑāĴ̍
MAREK: Zároveń��ˑ!�ĴŽũƙũłĤ�ŭķŽƣðŽ�ťŋŽƣĤ̟
váme hodnotovĄ̍��ĤĴ×Ŀā̆�̥ÁÖƣŶā�ŭĢ�ŭƑĂĞŋ�
õÖŭŽ̇�ıā�ŶĤĿ�łāıóāłłĄıůĤĿ̇�óŋ�Ŀ×Ŷā̦̍�zŭŋðłĤ�
ÖŭĢŭŶāłŶ̇�ĴŶāũƙĿ�'ŋ'ŋ�ðƙƑÖķŋ�Ö̵dodnes 
ŶũŋóĞŽ�ıā̇�ťŋĿ×Ğ×�ŶŽŶŋ�ĞŋùłŋŶŽ�łÖ̵trhu 
ťũŋťÖėŋƑÖŶ̍�NŋùłŋŶÖ�õasu není v̵#esku 
poū×ù�ıāůŶĄ dostateõnĄ�ƑłĤĿ×łÖ̍�mƘ�ŭÖĿĢ�
se s̵ŶĤĿŶŋ�ŶĂĿÖŶāĿ�ƑłĢŶūnĄ�ơŶŋŶŋƣńŽıāĿā̇�
ŭÖĿĢ�Ŀ×Ŀā�õasu málo a̵ı×�ŋŭŋðłĤĞŋ�ÖŭĢŭ̟
tenta õÖŭŶŋ�ƑƘŽƣĤƑ×Ŀ̍

S̵asistenty máte urõité plány i̵do̵budouc-
na. V̵jarním rozhovoru na̵LupĄ jste ūíkali, 
ƣā�ðƘ�Ŷūeba v̵módním segmentu mohl 
zákazníkovi odpovídat na̵dotazy, pūinést 
ŽƣĢŶāõné informace a̵podobnĄ.
MENŠÍK: V̵ā̟óŋĿĿāũóā�ŭā�ùŋũŽõŽıā�ŭŶ×ķā�
více nákupƏ̍�¦ĤĿ�ŭā�Öķā�žťķłĄ�ƑƘŶũ×óĤ�Ĵŋł̟
ŶÖĴŶ�ŋðóĞŋùłĤĴÖ�ŭā�ơ×ĴÖơłĤĴāĿ̇�ơ×ĴÖơłĢóĴƙ�
ơ×ƣĢŶāĴ̍�bƑÖķĢŶłĄ�ƑƘŶũĂłŋƑÖłƙ�ĴŽũƙũ�ŭā�ŶÖĴ�
ŭŶ×Ƒ×�ıÖĴƙĿŭĢ�ÖĿðÖŭÖùŋũāĿ�ơłÖõāĴ̇�ĴŶāũƙ�
umí kromĄ�ơðŋƣĤ�ťūāùÖŶ�Ģ̵āĿŋóĢ̍��Ƙķ�ŭķŽů̟
łƙ̎��ŋơùũÖƑĢķ̎��ūĢıāķ�ƑõÖŭ̎�'Ąlá na̵ơ×ĴÖơ̟
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łĤĴƘ�ùŋıāĿ̇�ƑƘŶƑ×ūí urõĢŶŋŽ�ĞŋùłŋŶŽ̍��ŋĴŽù�
ŭƑŋıĢ�ťũ×óĢ�ùĄlá dobūā̇�ŭĴƑĄķā�ũāťũāơāłŶŽıā�
znaõĴŽ�ĴķĢāłŶÖ̍��ūāóā�ıāłŋĿ�ıā�ťũ×ƑĄ kurýr 
a̵moment doruõāłĤ�ťŋŭķāùłĤĿ�ŶŋŽóĞťŋĢł̟
tem znaõky s̵ĴŋłóŋƑƙĿ�ơ×ĴÖơłĤĴāĿ̍�

Máte nĄjak zmĄūeno, jak dƏķāƣĢŶ×�ťũŋ�
ơ×ĴÖơłĤĴƘ�ĴƑÖķĢŶÖ�ùŋƑ×ƣĴƘ�ıā̎�dơā�Ŷŋ�ĿĄūit?
MAREK: UrõĢŶĄ�Öłŋ̇�ĿƏƣāŶā�ĴŽũƙũÖ�ĞŋùłŋŶĢŶ�
tūeba na̵základĄ zpĄŶłĂ�ƑÖơðƘ�ŋù̵zákazníka 
̞�ÖŸ�Žƣ�ıùā�ŋ̵łÖůāĞŋ��ˑ��ĴķĢāłŶÖ̇�ŶāùƘ�fi� ũ̟
ĿŽ̇�łāðŋ�ŋ̵ĴŋłóŋƑĂĞŋ�ơ×ĴÖơłĤĴÖ̇�ĴŶāũĂĿŽ�
doruõŽıāĿā̍�

Jak dƏķāƣĢŶ×�ıā�ùłāŭ�ťũŋ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ�ũƘóĞ̟
lost dodávky? Rozhodují se lidé o̵nákupu 
podle toho, jestli jim jej doruõíte tūeba 
do̵hodiny, ve̵stejný den, do̵druhého dne 
a̵podobnĄ?
MAREK:�pāóĞÖķĢ�ıŭĿā�ŭĢ�ơťũÖóŋƑÖŶ�ŭŶŽùĢĢ�
o̵ŶŋĿ̇�ıÖĴ�ŭā�ơ×ĴÖơłĤĴ�ā̟ŭĞŋťŽ�óĞŋƑ×�
v̵ĴŋũāķÖóĢ�ŭ̵rychlostí doruõāłĤ̍��ŋùķā�Ƒƙ̟
sledkƏ�˔˒̶ͮ�ĴķĢāłŶƏ nĄkdy nedokonõĢķŋ�
nákup z̵dƏƑŋùŽ�ùķŋŽĞĂĞŋ�õÖŭŽ�ťũŋ�ùŋũŽ̟
õení a̵ťũŋ�˘ˏ̶% zákazníkƏ má rychlost 
doruõāłĤ�ơðŋƣĤ�ƑķĢƑ�łÖ̵ƑłĤĿ×łĤ�ā̟ŭĞŋťŽ�̞
�ıā�ùŋðũƙĿ�ùƏvodem k̵ıāĞŋ�ŋťĄŶŋƑłĂĿŽ�

MICHAL MENŠÍK, 
majitel úspċšné 
mezinárodní logistické 
žńƍƵùƪ�(ŕ(ŕ

FOTO: DAVID HÁVA
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ƑƘŽƣĢŶĤ̍�Ñ×ũŋƑāń�˖˓̶% zákazníkƏ ūĤĴ×̇�ƣā�ðƘ�
ơƑƙůĢķĢ�ŭƑŋŽ�žŶũÖŶŽ�Ž̵ŋðóĞŋùłĤĴÖ̇�Ž̵ĴŶāũĂ̟
Ğŋ�ıŭŋŽ�ŭťŋĴŋıāłĤ�ŭ̵ĿŋƣłŋŭŶĿĢ�Ö̵rychlostí 
doruõāłĤ̍��̵od̵łÖůĢóĞ�ā̟óŋĿĿāũóā�ĴķĢāłŶƏ 
ƑĤĿā̇�ƣā�ơÖƑāùāłĤ�ŭÖĿā�ùÖƘ�ùāķĢƑāũƘ�Ŀ×�
pūĤĿŋŽ�ĴŋũāķÖóĢ�ŭā�ơƑƙůāłĤĿ�ťũƏmĄũłĂ�
ĞŋùłŋŶƘ�ŋðıāùł×ƑĴƘ�Ö̵ũāŶāłóĤ�ơ×ĴÖơłĤĴÖ̍�

Poté, co jste DoDo koupili, jste pomĄrnĄ 
rychle zaõali doruõovat nákupy pro velké 
e-shopy – Alzu, Rohlík nebo Tesco. Jak 
jste je pūesvĄdõili?
MENŠÍK:�¦ŋĿ×ů�#Žťũ�Ŀ×�ķŋėĢŭŶĢĴŽ�Ƒ̵ơ×ŭÖ̟
dĄ na̵ŭŶāıłĂ�žũŋƑłĢ�ıÖĴŋ�ĿƘ̇�ŶÖĴƣā�ťũŋ�
�ŋĞķĤĴ�ıŭĿā�ŭťĤů�ƑƘĴũƙƑÖķĢ�ĴÖťÖóĢŶƘ̇�ĴŶāũĂ�
aktuálnĄ potūāðŋƑÖķ̍��ķā�ĿƘŭķĤĿ̇�ƣā�ŭťŋ̟
leõnĄ�ŽĿĤĿā�ĕŽłėŋƑÖŶ�Ģ̵dlouhodobĄ̇�

ťũŋŶŋƣā��ŋĞķĤĴ�ĿŽŭĤ�ūāůĢŶ�ĿłŋĞāĿ�ƑĤóā�
vĄóĤ�łāƣ�ıāł�ũŋơƑŋơƘ�Ö̵tūeba ūízení skladu 
a̵ťũŋùāıā�ıŭŋŽ�ĿłŋĞŋł×ŭŋðłĄ nároõnĄıůĤ̟
ĿĢ�ťũŋðķĂĿƘ̇�ŶÖĴƣā�Ŀ×�ŭƑĂ�ťũ×óā�ùŋŭŶ̍�
�̵¦āŭóŋ�óĤŶĢķŋ̇�ƣā�ıāıĢóĞ�óāŭŶÖ�ıā�ŭķāť×̍�
MAREK:�¦ÖĴĂ�ł×Ŀ̇�ĿƘŭķĤĿ̇�ťŋĿŋĞķŋ�ůĤūící 
se povĄdomí o̵łÖůĤ�ơłÖõóā̍�#ím víc byla 
łÖůā�ơāķāł×�ÖŽŶÖ�ƑĢùĄŶ̇�ŶĤĿ�õastĄıĢ�ŭā�ł×Ŀ�
ĴķĢāłŶĢ�ŭÖĿĢ�ŋơƙƑÖķĢ̍�

S̵viditelností vám ale právĄ ty první velké 
fi rmy v̵zaõátku urõitĄ hodnĄ pomohly. 
MENŠÍK:�¦ŋ�ıāùłŋơłÖõnĄ̍�ÁƣùƘóĴƘ�ťŋŶūā̟
ðŽıāŶā�łĄıÖĴƙ�ùĤķ�ůŶĄŭŶĤ̇�ÖðƘŭŶā�ťŋŶĴÖķ�ŶƘ�
ŭťũ×ƑłĂ�ķĢùĢ̇�Öķā�ĴùƘƣ�ťÖĴ�ùŋŭŶÖłāŶā�ťūĤķā̟

ƣĢŶŋŭŶ̇�ĿŽŭĤŶā�ıĢĿ�ŽĿĄŶ�ŭƑĂ�ŭķŽƣðƘ�ťũŋùÖŶ̍�

¦ÖĴƣā�ıŭŶā�ťŋŶĴÖķ�łĄkoho z̵vedení Tesca a…
MENŠÍK:��Ƙķŋ�Ŷŋ�ŶũŋóĞŽ�ıĢłÖĴ̍�dĢùĂ�ơ̵¦āŭóÖ�
hodnĄ�ƑĤùÖķĢ�łÖůā�ÖŽŶÖ̇�ĴŶāũ×�ùŋũŽõovala 
ťũŋ�bD!̇�ťũŋŶŋƣā�ıĢĿ�ıāơùĢķÖ�ŭĴŋũŋ�łŋłŭŶŋť�
kolem kanceláūĤ�̛ŭĿĤóĞ̜̍��ƘķÖ�Ŷŋ�ƑķÖŭŶłĄ 
ùŋóāķÖ�ùŋðũ×�ũāĴķÖĿÖ̇�ĴŶāũ×�ıā�ťūesvĄdõĢķÖ̇�
aby se s̵ł×ĿĢ�ðÖƑĢķĢ̍

To je zajímavá strategie, jak zaujmout 
potenciálního klienta.
MENŠÍK:�'łāŭ�Žƣ�Ŷŋ�ŶÖĴĞķā�ùĄláme bĄƣłĄ 
̛ŭĿĤóĞ̜̍

A̵komu teû jezdíte pod okny?
MENŠÍK:�`āơùĤĿā�ƑůŽùā̇�Ĵùā�Ŷŋ�ıùā�̛ŭĿĤóĞ̜̍�
�ķā�Ƒ×ƣłĄ̆�ðƙŶ�ƑĢùĄŶ�ıā�ùłāŭ�ŭÖĿŋơūāıĿŋŽ�
souõ×ŭŶĤ�łÖůĤ�ŭŶũÖŶāėĢā̍�

MomentálnĄ DoDo doruõuje v̵necelé õty-
ūicítce mĄst v̵#esku. Bude se jejich seznam 
rozšiūovat, nebo máte nĄjaký strop? 
MENŠÍK: V̵#esku máme momentálnĄ 
ťŋĴũƘŶ×�ƑůāóĞłÖ�ĿĄŭŶÖ̇�ĴŶāũ×�ł×Ŀ�ù×ƑÖıĤ�
ŭĿƘŭķ̍��ŋĴŽù�Öķā�ťūĢıùā�ơ×ĴÖơłĤĴ�ŭ̵ŶĤĿ̇�ƣā�
chce nĄıÖĴĂ�ĿĄŭŶŋ�ťŋĴũƙŶ̇�ĿƏƣāĿā�ŭā�ðÖƑĢŶ�
o̵ŶŋĿ̇�ơÖ̵ıÖĴŋŽ�óāłŽ�ł×Ŀ�ũŋơůĤūení do̵ùÖķ̟
ůĤĞŋ�ĿĄŭŶÖ�ù×Ƒ×�ŭĿƘŭķ̍
MAREK: Jde to ruku v̵ruce s̵ũŋơƑŋıāĿ�
mĄŭŶ̍�Á̵#āŭĴŽ�ıŭŋŽ�ŋðóā̇�ĴŶāũĂ�ùŋĴ×ơÖķƘ�ıĤŶ�
neuvĄūĢŶāķłĄ�łÖĞŋũŽ�̞�Ö̵teû�łāĿķŽƑĤĿ�ıāł�
o̵ƑāķĢĴŋŭŶĢ̇�Öķā�ŶÖĴĂ�ŋ̵ĴƑÖķĢŶĄ�ŭķŽƣāð̍�mƘ�
na̵to õāĴ×Ŀā̇�ťũŋŶŋƣā�Ƒ̵takových mĄstech 
ťÖĴ�ƑĢùĤĿā�ťūĤķāƣĢŶŋŭŶ̍
MENŠÍK:��ŋơůĢūŽıāĿā�ŭā�Öķā�ƑƣùƘóĴƘ�ťūes 
łÖůā�ŋðóĞŋùłĤ�ťÖũŶłāũƘ̍�pāĿ×�ťũŋ�ł×ŭ�
smysl otevūĤŶ�ŭķŽƣðƘ�Ƒ̵nĄıÖĴĂĿ�ĿĄstĄ a̵pak 
õāĴÖŶ̇�Ĵùŋ�ł×Ŀ�ŶÖĿ�ù×�ŋðıāùł×ƑĴƘ̍

Mluvili jste o̵tom, jak dƏķāƣĢŶĤ�ıŭŋŽ�ĴŽũƙūi. 
Ti bývají problematickým bodem logis-
tických fi rem, které tūeba õasto ūeší jejich 
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velkou fl uktuaci. Jak nabíráte ūidiõe 
a̵jak je motivujete? 
MAREK:�mŋŶĢƑÖóā�ıā�ũƏzná tūāðÖ�Ģ̵podle 
ŶŋĞŋ̇�Ƒ̵ıÖĴĂĿ�ŭāėĿāłŶŽ�ĴŽũƙũ�ıāơùĤ̍�
Ve̵fi nále se ale hlavnĄ�ŭłÖƣĤĿā�ù×ƑÖŶ�ıĢĿ�
ŭťũÖƑāùķĢƑŋŽ�ŋùĿĄłŽ̇�ĴŶāũ×�ıā�ơÖķŋƣāłÖ�
na̵ŋùƑāùāłĂĿ�ƑƙĴŋłŽ̍��łÖƣĤĿā�ŭā�ŶÖĴĂ�
ŽùũƣŋƑÖŶ�fi� ũāĿłĤ�ĴŽķŶŽũŽ̇�ťŋū×ù�ŭĢ̵ĿƘŭķĤ̟
Ŀā̇�ƣā�̥'ŋ'ŋ�ŭťĢũĢŶ̦�ķĢùĢ�ķ×Ĵ×̇�ÖðƘ�Ĵ̵nám 
ůķĢ�ťũÖóŋƑÖŶ̍�bŋķāĿ�ťĄŶĢ�Öƣ�ùāŭāŶĢ�ťũŋóāłŶ�
ơ×ıāĿóƏ o̵ťũ×óĢ�ťūĢóĞ×ơĤ�łÖ̵doporuõāłĤ̍�
#elíme samozūāıĿĄ�Ģ̵nedostatkƏĿ̇�Öķā�
poū×ù�ŭā̇�ĿƘŭķĤĿ̇�ŋðŭŶŋıłĄ�ùũƣĤĿā̍��ũŋ̟
cento fl�ŽĴŶŽÖóā�ıā�Ž̵nás skuteõnĄ�łĤơĴĂ̇�
ťŋĞƘðŽıā�ŭā�ĴŋķāĿ�ùƑŋŽ�ŶūĤ�ťũŋóāłŶ̍

Zkusili jste si vy osobnĄ práci kurýra 
na̵vlastní kƏƣĢ̎
MENŠÍK:��łŋ̇�Ö̵łā�ıāùłŋŽ̍�m×Ŀā�Ŷŋ�ıÖĴŋ�
ťŋƑĢłłƙ�ťũŋėũÖĿ�ťũŋ�ķĢùĢ�ơ̵kanceláūĤ̍�bÖƣùƙ�
ŭĢ�ĿŽŭĤ�ıĤŶ�ıāùłŋŽ�ơÖ̵rok na̵ıāùāł�ùāł�ťũ×óĢ�
ĴŽũƙũÖ�ƑƘơĴŋŽůāŶ�̞�ÖŸ�ıā�Ŷŋ�žõāŶłĤ̇�ùÖŶŋƑƙ�
ÖłÖķƘŶĢĴ�łāðŋ�ĴùŋĴŋķĢ�ıĢłƙ̍�mĢĿŋóĞŋùāĿ�̞�
ķĢùĂ�ơ̵ƑƙƑŋıā�Ŷŋ�žťķłĄ�ĿĢķŽıĤ̍�ÁƘơĴŋŽůāıĤ�ŭĢ�
nĄóŋ�ĕƘơĢóĴĂĞŋ̇�ƑƘõĢŭŶĤ�ŭĢ�ĞķÖƑŽ�Ö̵zároveń 
ŭĢ�ĞĿÖŶÖŶāķłĄ�ơĴŽŭĤ̇�Ƒ̵õāĿ�ıāıĢóĞ�ŶāóĞłŋķŋ̟
ėĢā�ťŋĿ×Ğ×̍�ĿĄıĤ�ŭĢ�Ŷŋ�ťÖĴ�ķĂťā�ťūāùŭŶÖƑĢŶ�
a̵samozūāıĿĄ�ıā�Ŷŋ�ťũŋ�łĄ�Ģ̵pūĢũŋơāł×�óāŭŶÖ�
ĿŋŶĢƑÖóā̍

`ÖĴĂ�ðƘķƘ�ƑÖůā�ĴŽũƙũłĤ�ơ×ƣĢŶĴƘ̎
MENŠÍK:�bŋķāėŋƑĂ�ĿĢ�Ŷŋ�ŶũŋóĞŽ�̥ŋŭŋķĢķĢ̦�
a̵pūĢùĄķĢķĢ�ĿĢ�łāıƑĄŶůĤ�ÖŽŶŋ̇�ĴŶāũĂ�Ŀ×Ŀā̍�
Nebyla to úplnĄ�ŭũÖłùÖ̇�łāðƘķ�ıŭāĿ�Ŷūeba 
ơƑƘĴķƙ�ıāơùĢŶ�ıāł�ťŋùķā�ơũó×ŶāĴ�̛ŭĿĤóĞ̜̍��ƘķÖ�
Ŷŋ�ùŋðũ×�ơĴŽůāłŋŭŶ̇�Ğłāù�ıŭāĿ�ƑĢùĄl nĄĴŶā̟
ũĂ�ƑĄóĢ̇�ĴŶāũĂ�Ƒ̵ťũŋóāŭŽ�ùũĞķƘ̍�ÁƘơĴŋŽůāķ�
ıŭāĿ�ŭĢ�Ģ̵ŶÖĴơƑÖłĂ�ũƘóĞķĂ�ıāƣùĄłĤ̇�ũŋơƑ×ƣĴŽ�
ıĤùķÖ̇�Ĵùā�łāĿ×Ŷā�ťūāùāĿ�ťķ×łŋƑÖłŋŽ�ŶũÖ̟
ŭŽ̇�Öķā�ıāơùĤŶā�ťÖťũŭĴŋƑĢŶĄ�ĴÖƣùƙóĞ�ˑˏ�łāðŋ�
˒ˏ�ĿĢłŽŶ̍��Ƙķŋ�Ŷŋ�ĞŋùłĄ�ơÖıĤĿÖƑĂ̍
MAREK: Pūāù�óŋƑĢùāĿ�ıŭāĿ�ŭĢ�ĿĄķ�ƑƘơĴŋŽ̟
ůāŶ�ũŋķĢ�̥ťĄů×ĴÖ̦̇�óŋƣ�ŭā�ťÖĴ�łāùÖķŋ�ŽŭĴŽ̟
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teõłĢŶ̇�ŶÖĴƣā�ĿĄ to teû õāĴ×̍��ķā�ơĴŋŽůāķ�
ıŭāĿ�Ŷŋ�Žƣ�ťūed lety a̵ıā�Ŷŋ�ł×ũŋõłĂ�̞�ĿŽŭĤ̟
Ŷā�ƑłĤĿÖŶ̇�Ĵùā�ðƙŶ�łÖ̵õÖŭ̇�ĴŋķĢĴ�Ƒ×Ŀ�Ƒ̵ŭƘŭ̟
ŶĂĿŽ�ťūĢŭŶ×Ƒ×�łŋƑƙóĞ�ơÖĴ×ơāĴ̇�ĴŶāũĂ�ĿŽŭĤ̟
Ŷā�ŋùðÖƑĢŶ̇�ıāŭŶķĢ�Ŷŋ�ŭŶĤĞ×Ŷā̇�łāðŋ�ŭĢ�ĿƏƣāŶā�
ùŋƑŋķĢŶ�ťūĢıĿŋŽŶ�ıāůŶĄ�ıāùłŽ�łÖƑĤó̈
MENŠÍK: UpūímnĄ̇�ùĄķÖŶ�ĴŽũƙũÖ̇�ĴŶāũƙ�ùŋũŽ̟
õŽıā�ł×ĴŽťƘ̇�ıā�ĕÖĴŶ�ŶĄƣĴ×�ťũ×óā̍�złŋ�ŭā�Ŷŋ�
łāơù×̇�Öķā�ĴÖƣùƙ�ùāł�łĄĴÖĿ�ƑƘłāŭāŶā�˒ˏˏ�
łāðŋ�˓ˏˏ̶Ĵė̍�bķŋðŋŽĴ�ùŋķƏ pūāù�ķĢùĿĢ̇�ĴŶāūí 
to dĄķÖıĤ�ùłāŭ�Ö̵dennĄ̍

`ÖĴ�ũŋơƑ×ƣĴƘ�ūídíte? Máte vlastní logis-
tický systém, nebo jste si koupili nĄjaké 
hotové ūešení?
MENŠÍK: #ÖŭŶŋ�ıŭĿā�ƑłĤĿÖłĤ�ıÖĴŋ�ķŋėĢŭŶĢóĴ×�
fi� ũĿÖ̇�Öķā�ťūĢŶŋĿ�ıŭĿā�ĞķÖƑłĄ�ŶāóĞłŋķŋėĢó̟
ká spoleõłŋŭŶ̍�¦āóĞłŋķŋėĢā̇�łÖůā�ťķÖŶĕŋũ̟
ĿÖ̇�ıā�ơ×ŭÖùłĤ̇�ðāơ�łĤ�ðƘ�'ŋ'ŋ�łāĿŋĞķŋ�
āƗĢŭŶŋƑÖŶ̍��ðĤũ×Ŀā�ŋðũŋƑŭĴĂ�ĿłŋƣŭŶƑĤ�ùÖŶ̇�
ƑƘĞŋùłŋóŽıāĿā�ıā�Ö̵na̵ıāıĢóĞ�ơ×ĴķÖùĄ dĄķ×̟
Ŀā�ƑůāóĞłÖ�ũŋơĞŋùłŽŶĤ̍�
MAREK:�m×Ŀā�ùĢŭťāõĢłĴƘ̇�ĴŶāũĂ�ıāùŋŽ�ùŽ×ķ̟
nĄ̍�pĄĴŶāũĂ�ŋðıāùł×ƑĴƘ�ťūĢūÖơŽıā�ŭƘŭŶĂĿ�
ÖŽŶŋĿÖŶĢóĴƘ̇�ıĢłĂ�ĿÖłŽ×ķłĄ̍�`ùā�ơāıĿĂłÖ�
o̵ŶƘ̇�Ĵùā�ıā�ƑāķĴƙ�ŶķÖĴ�łÖ̵ũƘóĞķŋŭŶ̇�ĞķÖƑłĄ 
o̵doruõování z̵ĕÖŭŶĕŋŋùƏ̇�Ĵùā�Ŀ×�ðƙŶ�ıĤùķŋ�
u̵zákazníkƏ do̵ùƑÖóāŶĢ�ĿĢłŽŶ̍��ķā�Ģ̵u̵tĄchto 
ŋðıāùł×ƑāĴ�ŶāŭŶŽıāĿā�ÖŽŶŋĿÖŶĢơÖóĢ̍�!Ğóā̟
me výhledovĄ dospĄt k̵ŶŋĿŽ̇�ƣā�łāðŽùāĿā�
ūāůĢŶ�ťūĤŭķŽůłŋŭŶ�Ĵā̵ĴŋłĴũĂŶłĤĿŽ�ơ×ĴÖơ̟
łĤĴŋƑĢ̇�Öķā�ťūĤŭķŽůłŋŭŶ�Ĵ̵ķŋĴÖķĢŶĄ̇�ĿĄŭŶŽ̇�
zónĄ̍
MENŠÍK: Na̵rozdíl tūeba od̵Rohlíku máme 
ŭĢŶŽÖóĢ�ŭķŋƣĢŶĄıůĤ�Ƒ̵ŶŋĿ̇�ƣā�ŋùðÖƑŽıāĿā�
ơ×ŭĢķĴƘ�ũƏzných partnerƏ̍�ūĤùĢŶ�ùƑÖ�ŶĢŭĤóā�

kurýrƏ̇�ŭŶŋƑĴƘ�ÖŽŶ�Ö̵ŭŶŋƑĴƘ�ĿĢķĢŋłƏ̇�ıāƣ�
łÖůĤ�ŭķŽƣðŋŽ�ťũŋŶāõŋŽ̇�ðƘ�ðāơ�ƑķÖŭŶłĤĞŋ�
1���ŭƘŭŶĂĿŽ�łāůķŋ̍�pÖù�łĤĿ�ıā�ıāůŶĄ�ıāùłÖ�
ƑũŭŶƑÖ̇�ĴŶāũ×�ūāůĤ�ùƘłÖĿĢóĴĂ�ƑƘĞŋùłŋóŋƑ×̟
ní slotƏ a̵ùÖķůĤ�ƑĄóĢ̍
MAREK:�pāıāłƣā�ťũÖóŽıāĿā�łÖťūíõ�ŭāėĿāł̟
ŶƘ̇�ŶÖĴƣā�ıāùłŋŽ�ĿƏƣāŶā�ƑĂơŶ�žŭŶūĢóā�Ö̵hned 
vzápĄŶĤ�ŶũāłƙũĴƘ̇�Öķā�ơ×ũŋƑāń ūāůĤĿā�ĴŋĿ̟
ðĢłÖóĢ�ūÖùƘ�ķŋėĢŭŶĢóĴƙóĞ�ĿŋùāķƏ̆�łāƗŶ�ùÖƘ̇�
ŭÖĿā�ùÖƘ̇�ŭÖĿā�ĞŋŽũ̇�ĿŽķŶĢ�ùāķĢƑāũƘ̇�ŭĢłėķā�
ùāķĢƑāũƘ̈

Jak vám jde expanze do̵zahraniõí? Zkusili 
jste Polsko, jak to dopadlo?
MENŠÍK:�'ŋ̵�ŋķŭĴÖ�ıŭĿā�ƑŭŶŋŽťĢķĢ�ŭ̵ťÖũŶ̟
nerem a̵ơıĢŭŶĢķĢ�ıŭĿā̇�ƣā�ıā�Ŷŋ�ŶĄƣĴƙ�ŶũĞ̇�
Ĵùā�łāĕŽłėŽıĤ�ťũÖƑĢùķÖ̍�'ā�ĕÖóŶŋ�ıŭĿā�ŭā�
odtamtud na̵nĄıÖĴŋŽ�ùŋðŽ�ŭŶ×ĞķĢ̍�ƣ�łĄıÖ̟
ký õas svƏı�ťũŋƑŋơ�ĕũÖłůĤơŽıāĿā�Ö̵teû 
ıŭĿā�ŭā�ťũŋ�ťŋķŭĴƙ�ŶũĞ�ùŋĞŋùķĢ�łÖ̵„master 
ĕũÖłůĤơā̦̍�`ùāĿā�ùŋ̵spoleõłĂĞŋ�ťŋùłĢĴŽ�
s̵ƑāķĿĢ�ơĴŽůāłƙĿĢ�ķĢùĿĢ̇�ĴŶāūĤ�ťũÖóŋƑÖķĢ�
tūāðÖ�ťũŋ��ķķāėũŋ̇�ÓÖðĴŽ�Ö̵ùÖķůĤ�fi rmy 
a̵ơłÖıĤ�ĿĤŭŶłĤ�ŶũĞ�Ö̵ıāĞŋ�ũā×ķĢā̍�mƘ�ùŋù×Ŀā�
ŶāóĞłŋķŋėĢĢ�Ö̵Ĵłŋƒ̟Ğŋƒ�Ö̵ŋłĢ�ŭķŽƣðŽ�ťŋù�
znaõĴŋŽ�'ŋ'ŋ�ŭÖĿĢ�ŭťŽŭŶĤ�Ö̵budou ūĤùĢŶ�
ıāıĤ�ťũŋƑŋơ̍��ÖũŶłāũŭŶƑĤ�ıŭĿā�ŽơÖƑūāķĢ�ťūed 
nĄĴŋķĢĴÖ�ĿĄŭĤóĢ�Ö̵teû�Ŷŋ�óāķĂ�ŭŶÖũŶŽıā̍�

ÁŭŶŋŽťĢķĢ�ıŭĿā�ŶÖĴĂ�łÖ̵nĄĿāóĴƙ�ŶũĞ̇�
kde pūĢťũÖƑŽıāĿā�ŭťŽůŶĄłĤ�ŭķŽƣāð�ŭ̵ťũƑ̟
łĤĿ�ĴķĢāłŶāĿ̍�!ĞóāĿā�ŋŶāƑūĤŶ��ÖĴŋŽŭĴŋ̇�
otevūāķĢ�ıŭĿā��ŽķĞÖũŭĴŋ̍�ÁāķĿĢ�ĞāơĴƘ�
nám roste MaûÖũŭĴŋ̍�pÖ̵�ķŋƑāłŭĴŽ�ơÖŶĤĿ�
ơıĢůŸŽıāĿā̇�ƣā�ťŋŶūeba rychlých dodávek 
ŶÖĿ�ıāůŶĄ�łāłĤ�ŶÖĴ�ƑƘŭŋĴ×̍�m×Ŀā�ŶÖĿ�
ťŋùóĞƘóāłĂ�ƑůāóĞłŋ̇�óŋ�ťŋŶūāðŽıāĿā̇�ũŋŭ̟
ŶāĿā̇�Öķā�łāłĤ�Ŷŋ�ơÖŶĤĿ�łĢó�ơ×ơũÖõłĂĞŋ̍�

Zajímavé asi bude hlavnĄ to NĄmecko. 
Je tam trh hodnĄ obsazený?
MENŠÍK: Z̵łÖůāĞŋ�ťŋĞķāùŽ�ťũ×ƑĄ moc 
ŋðŭÖơāłƙ�łāłĤ̍�Ñ̵ĞķāùĢŭĴÖ�ā̟óŋĿĿāũóā�ıŭŋŽ�
NĄĿóĢ̇�ĿƘŭķĤĿ̇�ơÖ̵#āŭĴāĿ̍

 L O G I S T I K A
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Ale funguje tam napūíklad globální 
hráõ – Amazon.
MENŠÍK:��ķā�Ŷŋ�ıā�ťũ×ƑĄ souõ×ŭŶ�ťũŋðķĂ̟
ĿŽ̍�bùƘðƘŭŶā�ıÖĴŋ�łĄmecká znaõka chtĄl 
ƑƘŽƣĤƑÖŶ�ķŋėĢŭŶĢĴŽ��ĿÖơŋłŽ̇�ðŽùāŶā�ťūes 
nĄı�ĿŽŭāŶ�Ģ̵ťũŋù×ƑÖŶ̇�Ö̵tím se vlastnĄ 
ĴÖłĢðÖķĢơŽıāŶā̍�DĢũĿƘ�ŶÖĴ�ơÖõĤłÖıĤ�ƑłĤ̟
ĿÖŶ̇�ƣā�ĴùƘƣ�łāơÖõnou nĄco dĄķÖŶ�ŭÖĿƘ̇�
�ĿÖơŋł�ıā�ťŋŭŶŽťłĄ vytlaõí a̵ơłĢõĤ̍�!ĤŶĤ̟
me od̵łĢóĞ�ƑāķĴŋŽ�ŭłÖĞŽ�ðŽùŋƑÖŶ�ƑķÖŭŶłĤ�
ā̟óŋĿĿāũóā�ūāůāłĤ�̞�Ö̵tím pádem potūā̟
ðŽıĤ�ƑķÖŭŶłĤ�ķŋėĢŭŶĢĴŽ�łāðŋ�łĄıÖĴĂĞŋ�ťÖũŶ̟
łāũÖ̇�ĴŶāũƙ�ıĢĿ�ŭ̵ní pomƏƣā̍�pĄmecký 
ŶũĞ�ıā�ŋðũŋƑŭĴƙ̇�Ŀ×�ƑāķĴƙ�ťŋŶāłóĢ×ķ̇�
ale v̵moha vĄóāóĞ�̞�Ŷūeba v̵ùĢėĢŶÖķĢơÖ̟
óĢ�ťũŋùāıā�ťŋŶũÖƑĢł�̞�ıā�ŋťũŋŶĢ�#esku dost 
na̵zaõ×ŶĴŽ̍�

Co dalšího kromĄ zahraniõní expanze 
chystáte?
MENŠÍK:�!ĞóāĿā�ŭā�ũŋơůĢūovat do̵nových 
ŭāėĿāłŶƏ̍�ÑÖıĤĿ×�ł×ŭ�ŶūāðÖ�ł×ðƘŶāĴ̇�Ƒāķ̟
ĴĂ�āķāĴŶũŋ�łāðŋ�ùŋ̟ĢŶ̟ƘŋŽũŭāķĕ̍�`ŭŋŽ�Ŷŋ�
ŋðķÖŭŶĢ̇�Ĵùā�ıā�Ŷŋ�ŭ̵ķŋėĢŭŶĢĴŋŽ�ŭķŋƣĢŶĂ̇�ťũŋ̟
Ŷŋƣā�ƑƙũŋðłĤ�fi rmy õÖŭŶŋ�łāıŭŋŽ�ŭóĞŋťłĂ�
nábytek samy dodat dūĤƑ�łāƣ�ơÖ̵nĄĴŋķĢĴ�
týdnƏ̍�mķŽƑĤĿā�ťũŋŶŋ�ŭťĤůā�ŋ̵doplńcích 
a̵podobnĄ̇�óĤŶĤĿā̇�ƣā�ðƘ�Ƒ̵ŶĂĞķā�ŋðķÖŭ̟
ŶĢ�ơ×ĴÖơłĤóĢ�ũƘóĞķĂ�ùŋù×łĤ�ťūĢƑĤŶÖķĢ̍�`ā�Ŷŋ�
ŭķŋƣĢŶĄıůĤ�Ƒ̵ŶŋĿ̇�ƣā�õÖŭŶŋ�ıùā�ŋ̵tĄƣůĤ�ơðŋ̟
ƣĤ̇�ŶÖĴƣā�ùŋťũÖƑÖ�ƑƘƣÖùŽıā�ıĢłƙ�ŶƘť�ÖŽŶ�
a̵nestaõĤ�Ƒ×Ŀ�ıāùāł�ūĢùĢõ̇�Öķā�ťŋŶūāðŽıāŶā�
tūāðÖ�ùƑÖ̍�

¦ÖĴƣā�Ŷāû vaše dodávky õasto jezdí pod 
okny kanceláūí IKEA nebo Bonami? 
MENŠÍK:�`āơùĤĿā�ƑůŽùā�̛ŭĿĤóĞ̜̍

DAVID SLÍ$EK 

Šéfredaktor Lupa.cz, web vede odɺroku 2012. Vċnuje se 
pźedevším telekomunikacím. Je iɺautorem podcastu Pźí-
bċhy zɺhistorie ýeského internetu.  ͻ
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Ministerstvo vnitra na̵dvou 
letošních konferencích 
(eGovernment 20:10 
v̵MikulovĄ a̵ISSS v̵Hradci 

Králové) ponĄkud šokovalo pūed-
povĄdí raketového zvýšení poõtu 

zpráv posílaných pūes datové 
schránky: zatímco za̵dvanáct let 
jejich existence, od̵poloviny roku 
2009 do̵dnešních dnƏ, bylo skrze 
nĄ pūeneseno nĄco pūes 920 mi-
lionƏ datových zpráv (a̵do̵konce 

letošního roku by to mĄlo být 
pūĢðķĢƣłĄ 950 milionƏ), bĄhem ná-
sledujících dvou let má podle odha-
du vnitra tento poõet vzrƏŭŶ�Öƣ�
na̵cca 1,6̵miliardy. Tedy o̵asi 650 
milionƏ za̵dva roky. Kde se tako-
ƑƙŶŋ�ŋðũŋƑŭĴƙ̇�Öƣ�ťūímo explozivní 
nárƏst vezme? 

'ŋŭŶ�Ŀŋƣł×�łāłĤ�łāũā×ķłƙ̍�
'ÖŶŋƑĂ�ŭóĞũ×łĴƘ�ŶŋŶĢƣ�Ƒ̵nadcháze-
jících dvou letech õekají zásadní 
zmĄny. První z̵nich pūĢıùā�Žƣ�
poõátkem pūíštího roku: do̵konce 
února 2022 by mĄl být v̵dato-
vých schránkách všech fyzických 
a̵právnických osob ve̵výchozím 
stavu napevno povolen pūíjem tzv. 
poštovních datových zpráv. Tedy 
tĄóĞ̇�ıāƣ�ŭĢ�ĿŋĞŋŽ�ťŋŭĤķÖŶ�ĿāơĢ�
sebou právĄ (podnikající i̵nepod-
nikající) fyzické osoby i̵osoby 
právnické a̵které dnes stojí 5̶Kõ 
i̵s̵DPH (neplést s̵„veūejnoprávní-
mi“ datovými zprávami, které si 
posílají lidé õi fi rmy s̵úūady). 
Zakázat pūíjem poštovních dato-
vých zpráv budou moci jen nepod-
nikající fyzické osoby. 

Skonõí tím dosavadní praxe 
nĄkterých subjektƏ (bank, utilit, 
operátorƏ a̵podobnĄ), které 
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nechtĄly poštovní datové zprávy 
pūijímat, a̵tak je do̵svých datových 
schránek nepouštĄly. Vnitro oõe-
Ĵ×Ƒ×̇�ƣā�ơĿĄna bude mít významné 
dopady – hodnĄ lidí místo posílání 
dƏķāƣĢŶƙóĞ�āķāĴŶũŋłĢóĴƙóĞ�ùŋĴŽ̟
mentƏ obyõejným e-mailem, sice 
zdarma, ale bez záruky doruõení 
a̵prokazatelnosti, radĄıĢ�ƑƘłÖķŋƣĤ�
onĄch pĄt korun za̵zprávu a̵oproti 
e-mailu získá jak jistotu doruõení, 
tak i̵ĿŋƣłŋŭŶ�ŭłÖùłŋ�Ƒůā�ťũŋĴ×ơÖŶ̍�

Navíc je zde ještĄ jedna souvi-
sející zmĄna: u̵poštovních dato-
vých zpráv se novĄ zavádí stejná 

fi kce doruõení, jaká platí u̵„veūej-
noprávních“ datových zpráv nebo 
u̵listovních úūedních zásilek. Tak-
ƣā�Ģ̵ĴùƘƣ�ŭĢ�ťũŋŶĢŭŶũÖłÖ�ƑÖůĢ�ťŋů̟
tovní datovou zprávu nevyzvedne 
võas, po̵deseti dnech bude z̵pohle-
ùŽ�ťũ×ƑÖ�ťŋƑÖƣŋƑ×łÖ�ơÖ̵doruõe-
nou, samozūejmĄ i̵s̵odpovídajícími 
právními úõinky. 

Datové schránky povinn#
NárƏst provozu v̵datových schrán-
kách, který vnitro oõekává, ale 
mƏƣā�ðƙŶ�ŶÖƣāłƙ�Ģ̵rƏstem poõtu sa-
motných datových schránek. Prav-

ùÖ�ıā̇�ƣā�ðĄhem pandemie docela 
významnĄ narostl poõet datových 
schránek fyzických osob. Ale to je 
nejspíše niõím proti explozi, která 
pūijde poõátkem roku 2023. Tehdy 
ŶŋŶĢƣ�ðŽùŋŽ�ơūízeny povinnĄ (tj. 
ze̵zákona) všem OSV#, respektive 
ƣĢƑłŋŭŶłĤĴƏm (obecnĄ: podnika-
jícím fyzickým osobám). TĄch je 
v̵#R pūes milion a̵dosud si datové 
schránky mohli, ale nemuseli zūi-
ơŋƑÖŶ�ťŋùķā�ŭƑĂĞŋ�ŽƑ×ƣāłĤ̍�pŋƑĄ, 
od̵poõátku roku 2023, budou mít 
datovou schránku podnikající 
fyzické osoby povinnĄ. A̵úūady 
(orgány veūejné moci, OVM) budou 
mít povinnost jim do̵ní doruõovat 
veškerou úūední komunikaci. 

Ale nebudou to jen podnikají-
cí fyzické osoby: v̵roce 2023 budou 
datové schránky povinnĄ (ze̵záko-
na) zūízeny i̵právnickým osobám, 
ĴŶāũĂ�ıā�ùŋŭŽù�łāĿÖıĤ̍�ÑÖŶĤĿ�ŶŋŶĢƣ�
byly povinné jen pro právnické oso-
by zapsané v̵obchodním rejstūíku 
(õi zūízené zákonem).

No a̵aby toho nebylo málo, 
ŭŶ×Ŷ�ŭā�ũŋơĞŋùķ̇�ƣā�ùÖŶŋƑŋŽ�ŭóĞũ×ł̟
ku mají mít všichni obõané, kteūí 
jsou dostateõnĄ digitálnĄ gramotní 
̞�łÖŶŋķĢĴ̇�ÖðƘ�ùŋĴ×ơÖķĢ�ťŋŽƣĤƑÖŶ�

  ċhem pandemie docela významnċ narostl 
poýet datových schránek fyzických osob. 
Ale to je nejspíše niýím proti explozi, která 
pźijde poýátkem roku 2023. 
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elektronickou identifi� ĴÖóĢ̍�¦ÖĴƣā�
ĴÖƣùĂĿŽ̇�Ĵùŋ�ťŋ̵1. lednu 2023 
ťŋťũƑĂ�ťŋŽƣĢıā�ŭƑŋŽ�̛Ƒāūejnopráv-
ní) elektronickou identitu a̵nĄkam 
se s̵ní pūihlásí (pūes Národní bod 
pro identifi kaci a̵autentizaci, NIA), 
bude automaticky zūízena dato-
vá schránka nepodnikající fyzické 
osoby. SamozūejmĄ jen v̵pūípadĄ, 
ƣā�ıĢ�ıāůŶĄ nemá. 

K̵ŶŋĿŽ�ŭĢ�ùŋùāıĿā̇�ƣā�ƑķÖŭŶłĤ�
prostūedek elektronické identifi -
kace dnes má na̵4,2 milionu fyzic-
kých osob (hlavnĄ díky bankovní 
identitĄ), a̵pūĢðķĢƣłĄ 16̶% z̵nich 
ıāı�Žƣ�ŭĴŽŶāõnĄ�ƑƘŽƣĢķŋ̍�¦ŋ�ıāł�
pro pūedstavu, o̵jaké poõty novĄ 
zūizovaných datových schránek 
by mohlo jít (jak v̵pūípadĄ nepod-
nikajících fyzických osob, tak 
i̵onoho pūĢðķĢƣłĄ milionu podni-
kajících fyzických osob). 

Digitální práva 
z$digitální ústavy
V̵roce 2019 zákonodárci s̵velkou 
slávou (a̵ocenĄním „zákon roku“) 
pūijali normu, která je dnes známá 
jako zákon õ. 12/2020 Sb., o̵právu 
na̵ùĢėĢŶ×ķłĤ�ŭķŽƣðƘ̍�pā�łÖùÖũĿŋ�ŭā�
jí pūezdívá „digitální ústava“. To 
ťũŋŶŋ̇�ƣā�ťūináší ūadu zcela základ-
ních „digitálních práv“ (pro obõany 
i̵fi rmy), ale také mnoho povinností 
(pro orgány veūejné moci). 

NĄkterá z̵digitálních práv, kte-
rá tento zákon pūĢł×ůāıĤ̇�ťķÖŶĤ�Žƣ�
dnes. Napūíklad právo õinit digi-
tální úkon (tj. obracet se na̵orgány 
veūejné moci elektronicky, respek-
tive digitálnĄ). Nebo právo na̵pro-
kázání právní skuteõnosti õi právo 
na̵informace. Další práva pak 

„pūijdou“ v̵roce 2022, kdy nabu-
dou úõinnosti pūíslušná ustanovení 
zákona, která je garantují. 

KonkrétnĄ od̵1. února 2022 
bude existovat právo na̵osvĄdõení 
digitálního úkonu. ZjednodušenĄ: 
ĴùƘƣ�Žõiníte elektronickou cestou 
nĄjaký úkon vƏõi orgánu veūejné 
moci (napū. pošlete nĄıÖĴŋŽ�ƣ×ùŋŭŶ̇�
výzvu, obecnĄ podání), bude proti-
strana povinna vám vystavit osvĄd-
õení (doklad) o̵tom, co váš úkon 
obsahoval, kdy byl proveden atd. 
�ŭĢ�ıÖĴŋ�ĴùƘƣ�ŭĢ�Ž̵klasického „papí-
rového“ podání necháte potvrdit 
kopii formuláūe, který jste právĄ 
odevzdali na̵podatelnĄ úūadu. 

Zápis do$registru místo 
zákonného zmocn#ní
Dalším digitálním právem, které 
pūijde k̵1. únoru 2022, bude právo 
na̵ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�žùÖıƏ. Ne ale ve̵smy-
slu práva obõana õi fi rmy na̵úda-
je, které se týkají jich samotných 
̛ŶÖĴŋƑĂ�ťũ×Ƒŋ�ıĢƣ�ĿÖıĤ̜̍�Ñùā�ıùā�ŋ̵to, 
ƣā�ŋðõan õi fi rma mohou sami udĄ-
lit orgánƏm veūejné moci souhlas 
s̵ŶĤĿ̇�ÖðƘ�ĿŋĞķƘ�ƑƘŽƣĤƑÖŶ�ıāıĢóĞ�
údaje, ke̵kterým jinak pūístup 
nemají – a̵pak je orgány veūejné 
moci nesmĄıĤ�ƑƘƣÖùŋƑÖŶ�ơłŋƑŽ̍

S̵tímto novým právem (õi spí-
še povinností pro orgány veūejné 
moci) souvisí i̵další a̵dosti zásadní 
zmĄna, která ale pro klienty eGo-
vernmentu nebude pūímo viditelná. 
�ƣ�ùŋŭŽù�ŶŋŶĢƣ�žūady nepotūebova-
ly souhlas obõanƏ õi fi rem k̵tomu, 
aby mohly pracovat s̵tĄmi údaji 
(v̵základních registrech õi agen-
dových informaõních systémech), 
k̵ıāıĢóĞƣ�õerpání mĄly explicit-
ní zákonné zmocnĄní v̵nĄkterém 
právním pūedpisu (zákonĄ). Teprve 
pro ostatní údaje pak potūebovaly 
(a̵nadále potūebují) souhlas toho, 
koho se údaje týkají. 

Od̵února 2022 to bude ūešeno 
jinak a̵místo explicitního zákonné-
ho zmocnĄní bude právo konkrét-
ního OVM na̵õerpání urõitých údajƏ 
zapisováno do̵základního registru 
práv a̵povinností. 

Problematická legalizace 
elektronick%ch podpis&
K̵1. õervenci 2022 má pūijít další 
právo z̵digitální ústavy, a̵to na̵tzv. 
legalizaci, resp. „nahrazení úūednĄ 
ovĄūeného podpisu nebo uznáva-

 Vɺroce 2019 
zákonodárci sɺvelkou 
slávou (aɺocenċním 
„zákon roku“) pźijali 
normu, která je dnes 
známá jako zákon 
ý. 12/2020 Sb., oɺprávu 
naɺāĭġĭƇÞńōį�žńƍƵùƪɚ�

WWW.LUPA.CZ"17

E G O V E R N M E N T

L3_14-18_Datove schranky.indd   17 11/7/21   8:21 PM



ného elektronického podpisu“. Jde 
v̵zásadĄ o̵pūeklopení klasického 
úūedního ovĄūování (legalizace) 
vlastnoruõních podpisƏ na̵listin-
ných dokumentech – a̵to do̵elek-
tronické/digitální podoby. Tedy 
tak, aby se mohly úūednĄ ovĄūovat 
(legalizovat) i̵elektronické podpi-
sy na̵elektronických dokumentech 
a̵vznikl buû ekvivalent uznávaného 
elektronického podpisu, nebo elek-
tronický ekvivalent úūednĄ ovĄūe-
ného (vlastnoruõního) podpisu. 

Pūesto zde bude jeden zásadní 
rozdíl: zatímco u̵vlastnoruõních 
podpisƏ cestou jejich legalizace 
vzniká nĄco, co jinak vzniknout 
nemƏƣā�̛ŭÖĿĢ�ŭĢ�ŭƑƏj podpis úūed-
nĄ neovĄūíte), v̵pūípadĄ elektronic-
kých podpisƏ tomu tak není. 

Podepsat se formou uznávaného 
elektronického podpisu mƏƣā�ĴÖƣ̟
ùƙ�ŭ×Ŀ̇�ÖłĢƣ�Ĵ̵tomu potūebuje 
spoluúõast nĄjaké ovĄūující osoby 
(staõí to umĄt a̵mít kvalifi kovaný 
certifi kát). A̵k̵ùŋŭÖƣāłĤ�āķāĴŶũŋłĢó̟
kého ekvivalentu úūednĄ ovĄūené-
ho (vlastnoruõního) podpisu také 
ťŋƑāùā�ıĢł×�óāŭŶÖ̇�łāƑƘƣÖùŽıĤóĤ�ÖŭĢ̟

stenci ovĄūující osoby – jde o̵Ŀŋƣ̟
nost, kterou digitální ústava (zákon 
õ. 12/2020 Sb., o̵právu na̵digitální 
ŭķŽƣðƘ̜�ťūinese ve̵svém § 6 odst. 2 
a̵ƑƘƣÖùŽıā�ơ×ťĢŭ�̛ơÖũāėĢŭŶũŋƑ×łĤ̜�
kvalifi kovaného certifi kátu do̵zá-
kladního registru obyvatel õi portá-
lu veūejné správy.

Opravdu tedy potūebujeme 
celý institut legalizace elektronic-
kých podpisƏ̇�ĴùƘƣ�ŭā�ĿƏƣāĿā�
obejít i̵bez nĄj? Je to naše národní 
specialita, kterou jinde nepotūebu-
jí a̵nemají. Není to nakonec spíše 
berliõka pro digitálnĄ negramotné, 
aby se nemuseli sami ūádnĄ elek-
tronicky podepisovat?

Není identita jako identita
Perliõka nakonec. Do̵roku 2022 
by õeský eGovernment mĄl vstoupit 
bez své dosavadní e-identity. Ne-
pƏjde ale o̵zahození celé dosavadní 
elektronické identifi� ĴÖóā̇�łƙðũƣ�
jen o̵výmĄnu znaõky: ta dosavadní, 
spojená s̵adresou eidentita.cz, by 
mĄla být nahrazena „Identitou 
obõana“, spojenou s̵doménovým 
jménem identitaobcana.cz. 

#asem prý mƏƣā�ùŋıĤŶ�Ģ̵na̵pūe-
jmenování Portálu obõana. DƏvo-
ùāĿ�Ŀ×�ðƙŶ�Ŷŋ̇�ƣā�ıāĞŋ�ıĿĂłŋ�ŭā�Žƣ�
stalo generickým pojmem a̵kromĄ 
jednoho Portálu obõÖłÖ�ùłāŭ�ıĢƣ�
existuje ūada dalších portálƏ obõa-
na, provozovaných mĄsty a̵obcemi. 
Tak aby se to nepletlo.

JI!Í PETERKA 

$len Rady $eského telekomunikaýního úźadu. 
Pedagog aɺpublicista, který se specializuje 
naɺoblast eGovernmentu.  ͻ

 �ŕāĈŴžÝƇ�žĈ�ğŕŸŋŕƍ�ƍƳōÞƣÝōĉĩŕ�
ĈńĈŀƇŸŕōĭûŀĉĩŕ�ŴŕāŴĭžƍ�ŋơƵĈ�ŀÝƵāƫ�žÞŋɕ�
ÝōĭƵ�ŀɺtomu potźebuje spoluúýast nċĽÝŀĉ�
ovċźující osoby.  
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J ÖĴ�ťŋƑƙůĢŶ�ŽƣĢƑÖŶāķŭĴŋŽ�ðāơ̟
ťāõłŋŭŶ�Ƒ̵rámci fi� ũāĿ�ıā�
Ƒā̵ŭŶ×ķā�ŭā�ũŋơƑĤıāıĤóĤĿ�ŭƑĄtĄ 
informaõłĤóĞ�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ�

ơ×ŭÖùłĤ�Ö̵ÖĴŶŽ×ķłĤ�ŋŶ×ơĴÖ̍�zùťŋ̟
vĄùĤ�ıā�ŶāóĞłŋķŋėĢā��ŽðķĢó�bāƘ�
RłĕũÖŭŶũŽóŶŽũā�̛�bR̜�̞�ūāůāłĤ�ťũŋ�
ùĢėĢŶ×ķłĤ�ĢùāłŶĢŶŽ�ťũÖóŋƑłĤĴƏ̍�
ÑÖıĢůŸŽıā�ŋũėÖłĢơÖóĤĿ�āķāĴŶũŋłĢóĴĂ�
ơÖðāơťāõāłĤ�ơÖĿĄŭŶłÖłóƏ a̵ĢłĕũÖ̟
ŭŶũŽĴŶŽũƘ̵ùĤĴƘ�ƑƘŽƣĢŶĤ�ĢłŋƑÖŶĢƑłĤóĞ�
ŶāóĞłĢóĴƙóĞ�ł×ŭŶũŋıƏ̍

Jediná metoda zajistí 
p!ístup, kam je t!eba
�ıāùłŋóāłĤ�ĿāóĞÖłĢŭĿƏ�ťŋù�ŶÖĴ̟
ơƑÖłŋŽ�ơÖĿĄŭŶłÖłāóĴŋŽ�ťũÖóŋƑ̟
łĤ�ĢùāłŶĢŶŽ�ơłÖĿāł×�ơıāùłŋùŽůāłĤ�
ƑāůĴāũƙóĞ�ƑłĢŶũŋfi� ũāĿłĤóĞ�ťūĤŭŶŽ̟
pƏ�ťŋŽƣĢŶĤĿ�ıāùĢłĂ�ĿŽķŶĢĕŽłĴõłĤ�
ĿāŶŋùƘ̍�`āùłŋŶłŋŽ�ƑĤóāĕÖĴŶŋũŋƑŋŽ�
ÖŽŶāłŶĢơÖóĢ�ťŋŽƣĢıā�ơÖĿĄŭŶłÖłāó�
k̵pūĤŭŶŽťŽ�łÖťūĤõ�ƑůāĿĢ�ťũÖóŋƑłĤ̟
ĿĢ�ťũŋóāŭƘ̇�ŋù̵ƑŭŶŽťŽ�ùŋ̵ĕƘơĢóĴƙóĞ�
ťũŋŭŶŋũ�ŭťŋķāõłŋŭŶĢ�ťūāŭ�ŋƑĄūā̟
łĤ�ťūĢĞķ×ůāłĤ�Ĵ̵ťũÖóŋƑłĤĿŽ�ťŋõĤŶÖ̟
õĢ̇�ťũŋƑŋơ�fi� ũāĿłĤĞŋ�ƑŋơĢùķÖ�Öƣ�
po̵Ƒơù×ķāłĂ�ťūĢĞķ×ůāłĤ�ùŋ̵ťŋùłĢĴŋ̟
ƑƙóĞ�ŭĤŶĤ̍

ÁāůĴāũĂ�ťūĤŭŶŽťƘ�Ƒ̵rámci ūāůāłĤ�
�ũŋR'�ŋù̵ŭťŋķāõłŋŭŶĢ�mŋłāŶ͖�ŭā�
ŽŭĴŽŶāõńŽıĤ�łĄĴŶāũŋŽ�ơ̵ťÖŭŭƒŋũù̟
ķāŭŭ�ĿāŶŋù̇�ĴŶāũŋŽ�ŭĢ�ĴķĢāłŶ�ơƑŋķĤ̇�
aŸ�Žƣ�õĢťŋƑŋŽ�ĴÖũŶŋŽ�łāðŋ�łÖťūĤĴķÖù�

ĿŋðĢķłĤ�ÖťķĢĴÖóĤ�ŭ̵ðĢŋĿāŶũĢĤ̍��ŶāıłĄ 
ıÖĴŋ�ơÖĿĄŭŶłÖłóĢ�ơĤŭĴ×ƑÖıĤ�Ƒ̵rámci 
ūāůāłĤ��ũŋR'�ŭƑŋŽ�ťũÖóŋƑłĤ�ĢùāłŶĢŶŽ�
i̵fi� ũāĿłĤ�ŶāóĞłŋķŋėĢóĴĂ�ťũƑĴƘ̍�̥�ũŋ�
ŽƣĢƑÖŶāķā�ıā�Ŷŋ�ũƘóĞķĂ�Ö̵ŭłÖùłĂ̇�Öķā�
ơ×ũŋƑāń�ðāơťāõłĂ̦̇�ūĤĴ×�mÖũŶĢł�
�ÖĴŽůÖł̇�NāÖù�ŋĕ��ŽŭĢłāŭŭ�'āƑāķ̟
ŋťĿāłŶ��ũŋR'̵v̵mŋłāŶ͖̍

Správa pracovních 
identit je podstatn"m 
prvkem bezpe#nosti
mÖłÖėāĿāłŶ�ťũŋóāŭƏ�ŭťũ×ƑƘ�ťũÖ̟
óŋƑłĤóĞ�ĢùāłŶĢŶ�ơÖĞũłŽıā�ŭťũ×Ƒ̟
łĂ�łÖŭŶÖƑāłĤ��bṘ�ŭťũ×ƑŽ�ùĢėĢŶ×ķ̟
łĤóĞ�ĴķĤõƏ a̵óāũŶĢfi kátƏ a̵ĿÖłÖėā̟

ĿāłŶ�ĿāŶŋù�ťūĤŭŶŽťƏ�ıāùłŋŶķĢƑƙóĞ�
ơÖĿĄŭŶłÖłóƏ a̵ŶāóĞłŋķŋėĢóĴƙóĞ�
prvkƏ̍�

̥�ťāóĢÖķĢơŽıāĿā�ŭā�łÖ̵ƑƙŭŶÖƑðŽ�
a̵ĢłŶāėũÖóĢ��bR�ŭƘŭŶĂĿƏ�ŋũėÖłĢơÖ̟
óā̇�ŶÖĴ�ÖðƘ�ðƘķƘ�ťũŋóāŭłĄ�ŭťũ×ƑłĂ̇�
funkõłĤ�Ö̵ơ×ũŋƑāń�ðāơťāõłĂ̍�
Ñł×Ŀā�ťũŋóāŭƘ�Ģ̵ĿāŶŋùƘ�Ö̵łÖŭŶÖ̟
ƑĤĿā�ıā̇�ÖðƘ�ƑƘĞŋƑŋƑÖķƘ�ĴŋłĴũĂŶ̟

łĤ�ŋũėÖłĢơÖóĢ�ŋù̵ıāùłŋùŽóĞĂ�Öƣ�
po̵ĿłŋĞÖƑũŭŶƑŋŽ�ĞĢāũÖũóĞĢĢ̍�m×Ŀā�
v̵ŶĂŶŋ�ŋðķÖŭŶĢ�ðŋĞÖŶĂ�ơĴŽůāłŋŭŶĢ̦̇�
pokraõŽıā�mÖũŶĢł��ÖĴŽůÖł�Ö̵ùŋù×̟
Ƒ×̆�̥Á̵#āŭĴŽ�łÖůā�ūāůāłĤ�ťŋŽƣĤƑ×�
napūĤĴķÖù�˕ˏ�łāĿŋółĢó�ŭ̵poõŶāĿ�
ơÖĿĄŭŶłÖłóƏ�ŋù̵tūĤ�ùŋ̵ŭāùĿĢ�ŶĢŭĤó̍�
Ĵ×ơĴŋŽ�ĴŋĿťķāƗłĤĞŋ�ŭƘŭŶĂĿŽ̇�
ĴŶāũƙ�ƑƘŽƣĤƑ×�łÖůā�ūāůāłĤ̇�ıā�ŶūāðÖ�
ŶÖĴĂ�ĿĄŭŶŋ�ÁƘůĴŋƑ�Ö̵ıāĞŋ�ťŋùūĤ̟
ơāłĂ�ŋũėÖłĢơÖóā̍��×ùŋƑĄ má 
�ũŋR'�ŭŶŋƑĴƘ�ĢĿťķāĿāłŶÖóĤ̇�ūāůāłĤ�
Ŀ×Ŀā�ťũŋ�ĿÖķĂ�Ģ̵ƑāķĴĂ�fi� ũĿƘ̇�ĿāơĢ�
łÖůā�ƑĄŶůĤ�ĴķĢāłŶƘ�ťÖŶūĤ�Ģ̵#1Ñ�R!¦̇�
#āŭĴ×�ŭťŋūĢŶāķłÖ̇�bŋĿāũõłĤ�ðÖłĴÖ�
a̵ĿłŋĞŋ�ùÖķůĤóĞ̦̍� proid.cz̳ͻ
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 Specializujeme se naɺvýstavbu aɺintegraci 
PKI systémơ organizace, tak aby byly procesnċ 
správné, funkýní aɺzároveŐ bezpeýné.  
 MARTIN RAKUŠAN, MONET+

ProID – digitální identita zamċstnancơ, 
bezpeýné źešení pro velké iɺmalé fi rmy 
odɺMonet+
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Lońský rok byl pro vás z̵hlediska 
objednávek i̵Ŷũƣāð�ũāĴŋũùłĤ̍�mĤūĤŶā�
letos zase k̵rekordu?
bÖƣùƙ�ũŋĴ�ıā�ťũŋ�ł×ŭ�ũāĴŋũùłĤ�Ö̵ũŋĴ�

ˑˏˑː�łāðŽùā�ƑƙıĢĿĴŋŽ̍�ÑÖõ×ŶĴāĿ�ıÖũÖ�ıŭĿā�
ơÖťũÖóŋƑÖķĢ�łÖ̵ĴķĤõŋƑƙóĞ�ơ×ĴÖơłĢóĴƙóĞ�
ŽĴÖơÖŶāķĤóĞ̇�ĴŶāũĂ�ŭķāùŽıāĿā̇�ıÖĴŋ�ıŭŋŽ�
ũƘóĞķŋŭŶ�ùŋũŽõāłĤ̇�ĴƑÖķĢŶÖ�ùŋũŽõāłĤ̇�ũāĴķÖ̟
ĿÖóā̇�ũƘóĞķŋŭŶ�ƑũÖóāłĤ�ťāłĄơ�ơ×ĴÖơłĤĴƏĿ̇�
ťŋùĤƑÖķĢ�ıŭĿā�ŭā�łÖ̵ŭŶĤƣłŋŭŶĢ̍��̵ĿŽŭĤĿ�ūĤóŶ̇�
ƣā�Ƒā̵ŭũŋƑł×łĤ�ŭ̵ĴŋłóāĿ�ķŋńŭĴĂĞŋ�ũŋĴŽ�ŭā�
ł×Ŀ�ŭŶĤƣłŋŭŶĢ�ťŋùÖūĢķŋ�ŭŶ×ĞłŋŽŶ�łÖ̵ťŋķŋƑĢ̟
łŽ�Ö̵ơÖťũÖóŋƑÖķĢ�ıŭĿā�Ģ̵łÖ̵ùÖķůĤóĞ�ŽĴÖơÖŶā̟
ķĤóĞ̍��̵łÖ̵ťūāķŋĿŽ�ıÖũÖ�Ö̵ķĂŶÖ�ŭā�Ŷŋ�ơÖõÖķŋ�
ťũŋıāƑŋƑÖŶ�łÖ̵ŋðũÖŶŽ̍�dĂŶŋ�ťũŋ�ł×ŭ�ðƘķŋ�
łāıũƘóĞķāıĢ�ũŋŭŶŋŽóĤĿ�̫łāķŋóĴùŋƒłŋƑƙĿ̨�
õŶƑũŶķāŶĤĿ�ơÖ̵ĿĢłĢĿ×ķłĄ�ťŋŭķāùłĤóĞ�ůāŭŶ�ķāŶ̍�
�̵ťŋĴŽù�Ƒā̵õŶƑũŶĂĿ�ĴƑÖũŶ×ķŽ�łĢó�łāťŋĴÖơĤ̟
Ŀā̇�ðŽùā�Ŷŋ�ƑāķĿĢ�ùŋðũƙ�ũŋĴ̍�

�ķĤƣĤ�ŭā�Á×łŋóā̇�ťŋùłĢĴķĢ�ıŭŶā�łĄjaké 
kroky k̵ŶŋĿŽ̇�ÖðƘŭŶā�ơĴũ×ŶĢķĢ�õÖŭƘ�ùŋù×łĤ�
a̵ŋťŶĢĿÖķĢơŋƑÖķĢ�óāķƙ�ķŋėĢŭŶĢóĴƙ�ťũŋóāŭ̎
�ŋơůĤūĢķĢ�ıŭĿā�ķŋėĢŭŶĢóĴ×�óāłŶũÖ̇�ĿāơĢũŋõłĄ�
Ŀ×Ŀā�ŋ̵40̶ͮ�ƑĤóā�ŽƣĢŶłĂ�ťķŋóĞƘ̍�pŋƑĄ�ıŭĿā�
ŋŶāƑūāķĢ�ŭĴķÖù�Ƒ̵!Ğũ×ůŸÖłāóĞ̇�ũŋơůĤūĢķĢ�ıŭĿā�
ŭĴķÖùƘ�Ƒ̵�āłóĢ�õĢ�®ƣĢóĤóĞ̍�ÁĄŶůĤ�ĴÖťÖóĢŶŽ�
ťŋŶūāðŽıāĿā�ĴƑƏķĢ�łŽŶłŋŭŶĢ�łÖŭĴķÖùłĢŶ�
ƑĄŶůĤ�ơ×ŭŋðƘ̍�Á̵ùłāůłĤ�ùŋðĄ�ıā�łÖ̵ŶũĞŽ�ĴũĢơā�
łÖðĤùĴƘ�Ö̵ıā�ĴķĤõŋƑĂ�ơÖıĢŭŶĢŶ�ùŋŭŶŽťłŋŭŶ�
ơðŋƣĤ�ťũŋ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ̍�ÁāķĴĂ�ĢłƑāŭŶĢóā�ıùŋŽ�
ŭÖĿŋơūāıĿĄ�ùŋ̵�ķơÖ�ŋƗƏ̇�Ĵā̵ĴŋłóĢ�ũŋĴŽ�
ıĢóĞ�óĞóāĿā�ĿĤŶ�ùƑÖ�ŶĢŭĤóā̍��̵ðŋƗƘ�ơłÖĿā̟
łÖıĤ�ũƘóĞķāıůĤ�ùŋũŽõāłĤ̍�ÁůāóĞłƘ�ŋðıāùł×ƑĴƘ�
Ƒ̵#�̇�ĴŶāũĂ�ıŭŋŽ�ŽùĄķÖłĂ�ùŋ̵ŭāùĿĂ�ĞŋùĢłƘ�
ƑāõāũłĤ̇�ơÖƑ×ƣĤĿā�ùũŽĞƙ�ùāł�Ƒ̵ŋŭĿ�ũ×łŋ̍�
¦āùƘ�ŭ̵ƑƙıĢĿĴŋŽ��ůā̇�ĴÖĿ�Ŷŋ�ŭŶĤĞ×Ŀā�
łÖ̵ùāŭ×ŶŋŽ̍��ũÖƣŭĴĂ�ðŋƗƘ�ơÖƑ×ƣĤĿā�ùŋĴŋł̟
óā�łĄĴŋķĢĴũ×Ŷ�ùāłłĄ̍�mĢĿŋ�#āŭĴŋ�ťÖĴ�ŶūāðÖ�
ŋŶāƑĤũ×Ŀā�ł×ů�ťũƑłĤ�ĿĄŭŶŭĴƙ�ŭĴķÖù̇�Ö̵Ŷŋ�
Ƒ̵�ŽùÖťāůŶĢ̍��ĄƣłĄ�Ŀ×Ŀā�ŭĴķÖùƘ�Ƒ̵ðķĤơĴĂĿ�
ŋĴŋķĤ�ƑāķĴƙóĞ�ĿĄŭŶ̍�Á̵ŶŋĿŶŋ�ťūĤťÖùĄ�
ðŽùāĿā�ĿĤŶ�ĿÖķƙ�ŭĴķÖù�ťūĤĿŋ�Ƒ̵�ŽùÖťāůŶĢ�
a̵ðŽùāĿā�ùĤĴƘ�łĄĿŽ�ŭóĞŋťłĤ�ƑāķĿĢ�ũƘóĞķā�
ùŋũŽõŋƑÖŶ̍�zðõÖŭ�ŭā�łĄĴùā�ùŋõŶŽ̇�ƣā�
ũƘóĞķŋŭŶ�ùŋũŽõāłĤ�łāƗŶ�ùÖƘ�ŭŶÖõĤ̍�pā̇�
łāŭŶÖõĤ̍�ÁĢùĤĿā̇�ƣā�ơĴũÖóŋƑ×łĤ�ùŋũŽõāłĤ�Ŀ×�
ŋĞũŋĿłƙ�ùŋťÖù�łÖ̵ĴŋłƑāũơĢ�ơ̵ƒāðŽ̍

ZmińŋƑÖķ�ıŭŶā�ĴũĢơĢ�łÖðĤùĴƘ̍�`ÖĴ�ŭā�ŭ̵ŶĤĿ�
vypoū×ù×Ƒ×Ŷā̍��łÖƣĤŶā�ŭā�łÖŭĴķÖùłĢŶ�óŋ�
łāıƑĤó�Ö̵óŋ�łāıùūĤƑ̇�łāðŋ�Ŀ×Ŷā�ıāůŶĄ nĄjaké 
ùÖķůĤ�ť×ĴƘ̎
�ÖĿŋơūāıĿĄ�ŭā�ŭłÖƣĤĿā�łÖĴŽťŋƑÖŶ̇�óŋ�ŭā�
ù×̇�ťũŋŶŋ�ıŭĿā�ơƑĄŶůĢķĢ�ŭĴķÖùƘ̍�ÁƙĞŋùŋŽ�ıā̇�
ƣā�fi� ũĿƘ̇�ĴŶāũĂ�ıŭŋŽ�fi�łÖłõłĄ�ơùũÖƑĂ̇�ıŭŋŽ�
łÖ̵ŶŋĿ�ùłāŭ�ƑƙũÖơłĄ�ķĤť�łāƣ�ťŋùłĢĴƘ̇�
ıāƣ�ùķŋŽĞŋùŋðĄ�ĕŽłėŽıĤ�ĴŋķāĿ�łŽķƘ�łāðŋ�
ŭā�ơŶũ×ŶŋŽ̍��ũŋ�łĄ�ıā�Ŷŋ�ƑƙũÖơłĄ�ł×ũŋõłĄıůĤ̍�
mƘ�ıŭĿā�łƘłĤ�ŭóĞŋťłĤ�ƑơĤŶ�õ×ŭŶ�óÖŭĞfl� ŋƒ�
ơā̵ơĢŭĴŽ�Ö̵ĢłƑāŭŶŋƑÖŶ�Ğŋ�ơť×ŶĴƘ�ùŋ̵ðƘơ̟
łƘŭŽ̇�ŶÖĴ�ÖðƘóĞŋĿ�łÖĴŋŽťĢķĢ�ơðŋƣĤ̇�ðƘŸ�
Ŷŋ�ơłÖĿāł×̇�ƣā�ŶūāðÖ�Ŀ×Ŀā�ùāķůĤ�ŋðũ×ŶĴŽ�
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ơ×ŭŋð̍��ķơÖ�Ŀ×�łĄıÖĴĂ�ũāłŋĿĂ̇�łĄıÖĴƙ�
ŶũÖóĴ�ũāóŋũù̇�ĕÖĴŶŽũƘ�ťķÖŶĤĿā�ƑõÖŭ̍�¦ŋ�ıŭŋŽ�
ƑĄóĢ̇�ĴŶāũĂ�ł×Ŀ�ťŋĿ×ĞÖıĤ̍��łÖƣĤĿā�ŭā�ƑŋơĢŶ�
ŭĢ�õĤĿ�ù×ķ�ƑĤóā�ƑĄóĤ�ŭÖĿĢ̇�łÖťūĤĴķÖù�Ƒ̵ũ×ĿóĢ�
łÖůĢóĞ�ťũĢƑ×ŶłĤóĞ�ơłÖõāĴ̇�ıĢĿƣ�ŭā�āƗŶũĂĿ̟
łĄ�ùÖūĤ̍�pÖ̵ùũŽĞŋŽ�ŭŶũÖłŽ̇�ūÖùÖ�ťũŋùŽĴŶƏ�
ơĴũ×ŶĴÖ�łāłĤ�Ĵ̵ùŋŭŶ×łĤ̍�bŋłơŋķā��ķÖƘŭŶÖ̟
ŶĢŋł�˔�ŭłÖù�ÖłĢ�łāŶūāðÖ�ơĿĢńŋƑÖŶ̍��õĴŋķĢƑ�
Ŀ×Ŀā�ŭŶ×ķā�ĞŋùłĄ�ťūāùŋðıāùł×ƑāĴ̇�Ŷŋ�
ơðŋƣĤ�ơĴũ×ŶĴÖ�łāłĤ�Ĵ̵ùĢŭťŋơĢóĢ̍��ŶāıłĄ�ŶÖĴ�
ŶūāðÖ�ĴùƘƣ�Žƣ�ƑƙũŋðóĢ�łŋŶāðŋŋĴƏ�ơĤŭĴÖıĤ�
łĄıÖĴĂ�õĢťƘ�łāðŋ�ťũŋóāŭŋũƘ̇�ùÖıĤ�ıā�ŭťĤůā�
ùŋ̵ùũÖƣůĤóĞ�łŋŶāðŋŋĴƏ�Ö̵ŶƘ�ķāƑłĄıůĤ�łÖ̵ŶũĞŽ�
óĞƘðĄıĤ̍�'ŋ̵ŶŋĞŋ�ťÖĴ�ıāůŶĄ�ƑŭŶŽťŽıĤ�ƑĄóĢ̇�
ıÖĴŋ�ıā�ðĢŶóŋĢł̇�ıāŭŶķĢ�ŭā�ŶĄƣĤ̇�łāŶĄƣĤ̇�ơùÖ�
ıŭŋŽ̇�łāðŋ�łāıŭŋŽ�ėũÖfi� óĴĂ�ĴÖũŶƘ�ÖŶù̍�¦ĄóĞ�

ťũŋĿĄłłƙóĞ�Ö̵ƑĄóĤ̇�ĴŶāũĂ�óŋƑĢù�ũŋơĞŋùĢķ̇�
ıā�ŭŶũÖůłĄ�Ŀŋó̍

�ťŽŭŶĢķĢ�ıŭŶā�ŶÖĴĂ�ĿÖũĴāŶťķÖóā̇�łÖ̵kte-
ũĂĿ�łÖðĤơĤŶā�ơðŋƣĤ�ŶūāŶĤóĞ�ŭŶũÖł̍�`ÖĴ�
ðƘŭŶā�Ŷŋ�ơÖŶĤĿ�ơĞŋùłŋŶĢķ̎
ÁāķĿĢ�ťŋơĢŶĢƑłĄ̍��ťŋķŽ�ŭ̵ŋŶāƑūāłĤĿ��ķơÖ̟
�ŋƗƏ�ùÖķůĤĿ�ā̟ŭĞŋťƏĿ�ıā�ĿÖũĴāŶťķÖóā�
ŭŋŽõ×ŭŶĤ�ťķÖŶĕŋũĿĢơÖóā��ķơƘ̇�ĴùƘ�łÖůā�
ĴÖťÖóĢŶƘ�ťũŋťƏıõŽıāĿā�ŋŭŶÖŶłĤĿ�ŭŽðıāĴ̟
ŶƏĿ̍��̵ıā�Ŷŋ�ƑƙĞŋùłĂ�Ģ̵ťũŋ�łÖůā�ťÖũŶłāũƘ̍�
�ŋùķā�ùŋŭÖƑÖùłĤóĞ�ơĴŽůāłŋŭŶĤ�ıĢĿ�ťūĤ̟
ŶŋĿłŋŭŶ�Ƒ̵łÖůāĿ�ĿÖũĴāŶťķÖóā�ơƑƘůŽıā�
ŋðũÖŶ�ŋ̵ˑˏ�łāðŋ�˒ˏ̶ͮ̍�`ā�Ŷŋ�ťũŋ�łĄ�ùÖķůĤ�
ťũŋùāıłĤ�ĴÖł×ķ̍��łÖƣĤĿā�ŭā�Ŷāû�ĿÖƗĢĿ×ķłĄ�
ơÖŽŶŋĿÖŶĢơŋƑÖŶ�óāķƙ�ŋłðŋÖũùĢłė̇�ÖðƘ�Ŷŋ�

PETR BENA, 
místopźedseda 
pźedstavenstva 
Alzy
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ĿĄķĢ�ŶơƑ̍�łÖ̵ĴķĢĴ̍�Ñ×ĴÖơłĤóĢ�ıŭŋŽ�Ž̵ł×ŭ�Öķā�
ơƑƘĴķĤ�łÖ̵ŽũõĢŶƙ�ŭŶÖłùÖũù̇�óŋ�ŭā�Ŷƙõā�ĴƑÖķĢŶƘ̇�
ŋðŭÖĞŽ̇�ťŋťĢŭĴƏ̍�Ñ̵ŶŋĞŋ�łāóĞóāĿā�ŽŭŶŋŽ̟
ťĢŶ̇�ŶÖĴƣā�Ŷŋ�ıā�ŶūāðÖ�ŋðķÖŭŶ̇�łÖ̵ĴŶāũĂ�ťũÖ̟
óŽıāĿā̍�ÁāķĿĢ�ŭķāùŽıāĿā̇�ıāŭŶķĢ�ıŭŋŽ�ŶƘ�
ťũŋùŽĴŶƘ�ĴƑÖķĢŶłĤ̇�ơùÖ�ĿÖıĤ�õŶƘūĢ�ťĄŶ�ĞƑĄơ̟
ùĢõāĴ�ĞŋùłŋóāłĤ̍��ŶāıłĄ�ŶÖĴ�ùŋĞķĤƣĤĿā�

łÖ̵ũāĴķÖĿŋƑÖłŋŭŶ�ťũŋùŽĴŶƏ̇�ÖðƘóĞŋĿ�ơÖ̟
óĞŋƑÖķĢ�ĴƑÖķĢŶŽ�ĴÖŶÖķŋėŽ�ıÖĴŋ�ŶÖĴŋƑĂĞŋ̍�

Bavili jsme se o̵ũƘóĞķŋŭŶĢ�ùŋũŽõāłĤ̇�
ơƑķ×ùÖıĤ�ŋðóĞŋùłĤóĢ�łÖ̵ĿÖũĴāŶťķÖóā�ùũƣāŶ�
krok s̵Alzou v̵tomto ohledu?
`ŭŋŽ�ťŋĿÖķāıůĤ̇�ŭŶÖłùÖũù�ıā�'�͖�ː̇�ŭÖĿā�ùÖƘ�
Ƒ̵ũ×ĿóĢ�ĿÖũĴāŶťķÖóā�łāłĤ̍�pĢóĿĂłĄ�ĿŋĞŋŽ�
ùŋũŽõŋƑÖŶ�łÖ̵łÖůā�ťŋðŋõĴƘ�Ö̵ƑāķĿĢ�ŽŭĢķŋƑłĄ�
ťũÖóŽıāĿā�łÖ̵ŶŋĿ̇�ÖðƘ�ŭā�ùŋŭŶÖķĢ�ùŋ̵łÖůĢóĞ�
�ķơÖ�ŋƗƏ̍��̵ùũŶĢƑ×�ƑĄŶůĢłÖ�łÖůĢóĞ�ťÖũŶłāũƏ�
ťŋŽƣĤƑ×�łÖůāĞŋ�ťũāĕāũŋƑÖłĂĞŋ�ùŋťũÖƑóā̇�
ıāł�Ŀ×ķŋ�ơ̵łĢóĞ�ŭĢ�ùŋťũÖƑŽ�ūāůĤ�ŭÖĿĢ̍�

`ÖĴ�ŭā�Ƒ×Ŀ�ơÖŶĤĿ�ƑƘƑĤıĤ�ťũŋùāı�Ƒ̵B2B 
ŭāėĿāłŶŽ̎
¦āłŶŋ�ŭāėĿāłŶ�ıā�ťũŋ�ł×ŭ�ơ×ŭÖùłĤ̍�'Ąķ×�
ơĞũŽðÖ�˒ˏ�ťũŋóāłŶ�łÖůāĞŋ�ðƘơłƘŭŽ̍�zù̵ŭũť̟
łÖ�Ŀ×Ŀā�ùāùĢĴŋƑÖłĂĞŋ�ūāùĢŶāķā�łÖ̵�ˑ��
łāðŋ̇�ıÖĴ�ĿƘ�ūĤĴ×Ŀā̇��ķơÖ�ťũŋ�fi� ũĿƘ̇�Ö̵ƑĢùĤ̟
Ŀā�ŶÖĿ�ƑāķĴƙ�ťŋŶāłóĢ×ķ̍��Ÿ�Žƣ�Ŷŋ�ıŭŋŽ��m�̇�
ŶāùƘ�ĿÖķĂ�ťŋùłĢĴƘ̇�Öłāðŋ�ƑāķĴĂ�fi� ũĿƘ̇�
ŭŶ×ŶłĤ�ŭťũ×ƑÖ̇�ůĴŋķŭŶƑĤ̍�

m×�ƑƏðāó��ķơÖ�Ƒ̵ũ×ĿóĢ�#eské republiky 
ıāůŶĄ kam rƏst?
mƘ�ŭĢ�ĿƘŭķĤĿā̇�ƣā��ķơÖ�ĿƏƣā�ðƙŶ�ùŋ̵ơĿĢńŋ̟
ƑÖłĂĞŋ�ũŋĴŽ�ˑˏ˒ˏ�ıāł�Ƒ̵#āŭĴŽ�ĴķĢùłĄ�õŶƘūĢ̟
Ĵũ×Ŷ�Öƣ�ťĄŶĴũ×Ŷ�ƑĄŶůĤ̇�łāƣ�ıā�ùłāŭ̍��Ÿ�Žƣ�ıā�
Ŷŋ�ũƏŭŶ�ťŋùĤķŽ�Ƒ̵łÖůĢóĞ�ŶũÖùĢõłĤóĞ�ĴÖŶāėŋ̟
ũĢĤóĞ̇�Ŷŋ�ơłÖĿāł×�R¦̇�āķāĴŶũŋ�łāðŋ�Ƒ̵ŭāė̟
ĿāłŶāóĞ̇�ĴŶāũĂ�ťūĢůķƘ�łÖ̵�ķơŽ�ťŋơùĄıĢ̇�
ĞũÖõĴƘ̇�ŭťŋũŶ̇�ĞŋððƘ�ÖŶù̍�¦ÖĴĂ�ıŭŋŽ�ŋðķÖŭŶĢ̇�
ĴŶāũĂ�ơÖŶĤĿ�ŭĴŋũŋ�łāðŋ�ƑƏðāó�łāťũŋù×Ƒ×̟
Ŀā̇�ıÖĴŋ�ł×ðƘŶāĴ�łāðŋ�ŋðķāõāłĤ̍�¦ÖĴƣā�ŭĢ�
ĿƘŭķĤĿā̇�ƣā�Ƒ̵#āŭĴŽ�ŶÖ�ťūĤķāƣĢŶŋŭŶ�ıā�ŭŶ×ķā�
ƑāķĴ×̍�`āůŶĄ�ƑĄŶůĤ�ıā�ŭÖĿŋơūāıĿĄ�Ƒ̵ơÖĞũÖłĢõĤ̍

bùƘƣ�ŭā�ơÖĿĄūĤĿā�łÖ̵ƑÖůĢ�ơÖĞũÖłĢõłĤ�
āƗťÖłơĢ̇�ıÖĴ�ŭā�Ƒ×Ŀ�ơÖŶĤĿ�ùÖūĤ�ơÖ̵hra-
łĢóāĿĢ̎
`×�ðƘóĞ�ūāĴķ̇�ƣā�ƑƙðŋũłĄ̇�Öķā�ĿƏƣā�Ŷŋ�ðƙŶ�
ŭÖĿŋơūāıĿĄ�ıāůŶĄ�ķāťůĤ̍�Á̵mÖûÖũŭĴŽ�ıŭĿā�
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ťŋ̵ťĄŶĢ�ķāŶāóĞ�ùƑŋıĴÖ�łÖ̵ŶũĞŽ�Ö̵ŽũõĢŶĄ�Ŀ×Ŀā�
ÖĿðĢóĢ�ŭŶ×Ŷ�ŭā�ıāùłĢõĴŋŽ̍�¦ŋ�ł×Ŀ�Öķā�ðŽùā�
ÖŭĢ�ıāůŶĄ�óĞƑĤķĢ�ŶũƑÖŶ̍�ÁůāóĞłƘ�ĢłƑāŭŶĢóā̇�
ĴŶāũĂ�ùĄķ×Ŀā�Ƒ̵#āŭĴŽ̇�ùĄķ×Ŀā�Ģ̵Ƒ̵mÖûÖũŭĴŽ̍�
pÖƑĤó�ıŭāĿ�ơĿĤłĢķ�łÖůā�ťũƑłĤ�ĿĄŭŶŭĴĂ�
ķŋėĢŭŶĢóĴĂ�óāłŶũŽĿ̇�ĴŶāũĂ�łāðŽùāĿā�ĿĤŶ�
Ƒ̵�ũÖơā�łāðŋ�Ƒ̵�ũłĄ̇�Öķā�ťũ×ƑĄ�Ƒ̵�ŽùÖťāůŶĢ̍�
Á̵mÖûÖũŭĴŽ�ŋŶāƑĤũ×Ŀā�ŭÖĿŋơūāıĿĄ�Ģ̵�ķơÖ̟
�ŋƗƘ̍�!ŋ�ŭā�Ŷƙõā�pĄĿāóĴÖ̇�ıā�Ŷŋ�ł×ů�łāıùƘ̟
łÖĿĢõŶĄıůĤ�ŶũĞ�Ö̵āƗŶũĂĿłĄ�ĿŽ�ƑĄūĤĿā̍�dŋłĢ�
ıŭĿā�ŶÖĿ�ũŋŭŶķĢ�Ƒā̵ŭŶŋƑĴ×óĞ�ťũŋóāłŶ̇�óŋƣ�
ł×ŭ�ŶũŋóĞŽ�ťūāĴƑÖťĢķŋ̍�Á̵pĄĿāóĴŽ�ıŭĿā�
ùķŋŽĞŋ̇�Öķā�ŶŋķĢĴ�ıŭĿā�ŭā�łÖ̵łĄı�łāŭŋŽŭŶūā̟
ùĢķĢ̍�dāŶŋŭ�ŭā�Öķā�łÖ̵pĄĿāóĴŋ�ĞŋùłĄ�ơÖĿĄ̟
ūŽıāĿā̇�ùŋ̵�āũķĤłÖ�ıŭĿā�ùŋĴŋłóā�ơÖõÖķĢ�
ƑŋơĢŶ�łāıāł�'�͖�ː̇�Öķā�ťŋĴŽù�ŭĢ�ŋðıāùł×Ŷā�
ùŋ̵ː˗�ĞŋùĢł̇�ùŋũŽõŽıāĿā�ùÖķůĤ�ùāł�ĿāơĢ�
˘̵̍a̵ː˒̍�ĞŋùĢłŋŽ̍�!ĞóāĿā�ŶÖĴŶŋ�ơÖõĤŶ�ŋðŭķŽ̟
ĞŋƑÖŶ�ƑĤóā�ƑāķĴƙóĞ�łĄĿāóĴƙóĞ�ĿĄŭŶ�Ö̵ĿƘŭ̟
ķĤĿ̇�ƣā�ŶÖĿ�Ƒ̵ťūĤůŶĤĿ�ũŋóā�ŋŶāƑūāĿā�łĄıÖĴƙ�
ŭĴķÖù�łāðŋ�ŭĴķÖùƘ̇�ÖðƘóĞŋĿ�ŭā�ơ×ĴÖơłĤĴƏĿ�
ťūĢðķĤƣĢķĢ�Ö̵ùÖķĢ�ıĢĿ�ķāťůĤ�ŭķŽƣðŽ̇�łāƣ�łÖ̵ĴŶā̟
ũŋŽ�ıŭŋŽ�ơÖŶĤĿ�ơƑƘĴķĤ̍�Á̵pĄĿāóĴŽ�ıŭĿā�
ŶÖĴĂ�ơĤŭĴÖķĢ�ŋóāłĄłĤ�łāıƑĄŶůĤĞŋ�R¦�õÖŭŋťĢŭŽ�
!ŋĿťŽŶāũ��Ģķù�̥¦ũāłù��Ğŋť�ˑˏˑː̦̇�ĴŶāũĂ�ıā�
ŽùĄķŋƑ×łŋ�ũƘóĞķā�ũŋŭŶŋŽóĤĿ�ā̟ŭĞŋťƏĿ�
ŭťķńŽıĤóĤĿ�ĴƑÖķĢŶÖŶĢƑłĤ�ĴũĢŶĂũĢÖ̍

Chystáte se do̵nĄıÖĴĂ�ùÖķůĤ�ơāĿĄ?
`āůŶĄ�ķāŶŋŭ�ðƘóĞŋĿ�ĿĄķĢ�ŭťŽŭŶĢŶ�DũÖłóĢĢ̍�
�̵ù×ķ�ŽƑĢùĤĿā̍�dĤðĤ�ŭā�ł×Ŀ�ƑāķĴĂ�ơāĿĄ�
a̵ũÖùĄıĢ�ðƘóĞŋĿ�ŭĿĄũāĿ�łÖ̵ơ×ťÖù�łāƣ�
łÖ̵ƑƙóĞŋù̇�ťūāŭŶŋƣā�ıā�łÖ̵Ñ×ťÖùĄ�ũŋơƑĢłŽ̟
ŶĄıůĤ�ŶũĞ�ŭ̵ł×ũŋõłĄıůĤĿĢ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ̍�mŋƣł×�
ıā�ŶÖĿ�ƑĄŶůĤ�ĴŋłĴŽũāłóā̍��ķā�łÖ̵ùũŽĞŋŽ�
ŭŶũÖłŽ̇�ĴùƘƣ�ŭā�ťŋùĤƑ×Ŀā̇�ıÖĴŋŽ�ĴƑÖķĢŶŽ�
�ķơÖ�łÖðĤơĤ�Ƒ̵#āóĞ×óĞ̵�Ö̵ĴŋķĢĴ�ơðŋƣĤ�ıŭĿā�
ŭóĞŋťłĤ�ơ×ĴÖơłĤĴƏĿ�ùŋùÖŶ�Ƒ̵ùāł�ŋðıāù̟
ł×ƑĴƘ̇�ıÖĴ�ıŭĿā�ũŋơƑĢłŽŶĤ�Ƒ̵ũƘóĞķŋŭŶĢ�
ùŋũŽõāłĤ̇�ĿƘŭķĤĿā�ŭĢ̇�ƣā�ơ×ťÖùŋāƑũŋťŭĴĂ̟
ĿŽ�ơ×ĴÖơłĤĴŋƑĢ�Ŀ×Ŀā�óŋ�łÖðĤùłŋŽŶ̍�
Á̵pĄĿāóĴŽ�łāðŋ�Ƒā̵DũÖłóĢĢ�ıā�ŭŶÖłùÖũùāĿ�
ùŋũŽõāłĤ�'�͖�ˑ�łāðŋ�'�͖�˒̍��ÖĿŋơūāıĿĄ�

ıŭŋŽ�Ŷŋ�ėāŋėũÖfi� óĴƘ�ƑĄŶůĤ�ơāĿĄ̇�Ŷŋ�ơłÖĿā̟
ł×̇�ƣā�ŶÖĿ�ĿŽŭĤĿā��ķơŽ�Ĵŋłfi� ėŽũŋƑÖŶ�
ŶũŋóĞŽ�ıĢłÖĴ̇�łāŭŶÖõĤ�ıāùāł�łāðŋ�ùƑÖ�ŭĴķÖ̟
ùƘ̍��ķā�Ŀ×Ŀā�Ŷŋ�Žƣ�ƑƘĿƘůķāłĂ�Ö̵zaõĤł×Ŀā�
ŭā�ùŋ̵ŶŋĞŋ�ťŋŽůŶĄŶ̵̍

ÑĿĤłĢķ�ıŭŶā�ÁĢơĢ�ˑˏ˒ˏ̍�`ÖĴ×�ŶāùƘ�ðŽùā�
Alza za̵devĄt let?
Á̵ũ×ĿóĢ�ā̟óŋĿĿāũóā�ıā�Ŷŋ�ŭÖĿŋơūāıĿĄ�
ƑāķĿĢ�Ƒơù×ķāłƙ�ĞŋũĢơŋłŶ̇�Öķā�Ŀ×Ŀā�ŽũõĢŶŋŽ�
ťūāùŭŶÖƑŽ̇�óŋ�Ƒ̵ŶĂ�ùŋðĄ�ðŽùā�ĿŋƣłĂ̍��ķơÖ�
óĞóā�Ƒ̵ũŋóā�ˑˏ˒ˏ�ŭťŋıŋƑÖŶ�ŭƑĄŶ�ŋðóĞŋùŽ̇�
ŶāóĞłŋķŋėĢĤ�Ö̵ĢłŶāũłāŶŽ�ŶÖĴŋƑƙĿ�ơťƏŭŋðāĿ̇�

ÖðƘóĞŋĿ�ƑƘŶƑ×ūāķĢ�óŋ�łāıķāťůĤ�ł×ĴŽťłĤ�
ơ×ƣĢŶāĴ�ťũŋ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ�Ö̵łāıķāťůĤ�ťũŋŭŶūāùĤ�
a̵ł×ŭŶũŋıā�ťũŋ�łÖůā�ķĢùĢ̍�pāùŋŭŶÖŶāĴ�ťũÖóŋƑ̟
łĤ�ŭĤķƘ�ŶŋŶĢƣ�łāłĤ�ŋŶ×ơĴŋŽ�ıāł�ťÖłùāĿĢā̇�
Öķā�ŶāłŶŋ�ťũŋðķĂĿ�ŶŽ�ðŽùā�ùķŋŽĞŋùŋðĄ�
a̵ĿƘ�ťŋŶūāðŽıāĿā�ĿĤŶ�ťũŋŭŶūāùĤ�Ö̵ł×ŭŶũŋıā̇�
ÖðƘ�ķĢùĂ�ĿĄķĢ�ũÖùŋŭŶ�ơ̵ťũ×óā̍��̵ĴũŋĿĄ�ŶŋĞŋ�
ł×Ŀ�ðĄĞāĿ�ťÖłùāĿĢā�ùŋůķŋ̇�ƣā�ŽťķƘłŽ̟
ķŋŽ�ùāĴ×ùŽ�ıŭĿā�ĿĄķĢ�ťũƏĿĄũłƙ�ũŋõłĤ�ũƏŭŶ�
20̶ͮ̇�Öķā�ŋù̵zaõ×ŶĴŽ�óŋƑĢùŽ�ðƘķ�ł×ů�ũƏŭŶ�
ƑƙũÖơłĄ�ƑƘůůĤ̍��̵ƑĢùĤĿā̇�ƣā�ĿƏƣāĿā�ŭŶ×ķā�
ťŋŭŋŽƑÖŶ�Ŷŋ̇�óŋ�ùĄķ×Ŀā̍��āĴķĢ�ıŭĿā�ŭĢ�
ťũŋŶŋ̇�ƣā�ŭā�ùÖķůĤóĞ�ùāŭāŶ�ķāŶ�ťŋĴŽŭĤĿā�
ũƏŭŶ�˒ˏ̶ͮ�ũŋõłĄ̍�¦ŋ�ơłÖĿāł×̇�ƣā�ơ̵ķŋńŭĴƙóĞ�
˒˖̵ĿĢķĢÖũù�ðŽùā�˔ˏˏĿĢķĢÖũùŋƑ×�fi� ũĿÖ̍�
¦ŋ�ıā�łÖůā�ÖĿðĢóā̍�Á̵ũŋóā�ˑˏ˒ˏ�ðŽùāĿā�
ùũŽĞ×�łāðŋ�ťũƑłĤ�łāıƑĄŶůĤ�fi� ũĿÖ�Ƒ̵#āóĞ×óĞ̍�

OND&EJ NOVÁK 

Novináź aɺmoderátor, externí redaktor serveru Lupa.cz 
aɺspolupracovník $eského rozhlasu Plus.  ͻ
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Zapojení do̵ƑāķĴĂĞŋ�ŶũƣĢůŶĄ, 
jakým je Alza Marketplace, 
je zajímavé a̵výhodné pro 
prodejce rƏzných typƏ, aŸ�Žƣ�

jde o̵e-shop, kamenného prodejce, 
ðũÖłù�łāðŋ�Ƒƙũŋðóā̍�1ĴŋłŋĿĢĴÖ�
provozu, v̵jaké Alza operuje, je 
ťũŋ�ĿÖķĂ�ā̟ŭĞŋťƘ�łāùŋŭÖƣĢŶāķł×�̞�
od̵ĕāłŋĿāł×ķłĤ�ł×ƑůŶĄƑłŋŭŶĢ�ƒāðŽ̇�
pūĢł×ůāıĤóĤ�ťĄŶ�ĿĢķĢŋłƏ�ŽłĢĴ×ŶłĤóĞ�
ơ×ĴÖơłĤĴƏ jen v̵#R, pūes nejmo-
dernĄıůĤ�ā̟óŋĿĿāũóā�ťķÖŶĕŋũĿŽ�
na̵trhu võetnĄ propracované 
ĿŋðĢķłĤ�ÖťķĢĴÖóā�ťŋ̵łāıĞŽŭŶůĤ�ŭĤŸ 
poboõek a̵výdejních AlzaBoxƏ nebo 
ũƘóĞķŋŽ�ķŋėĢŭŶĢĴŽ̍��ũŋ�ĿÖķĂ�ā̟ŭĞŋťƘ�
ıā�āĴŋłŋĿĢóĴƘ�łāùŋŭŶŽťłĂ�łÖťūí-
ĴķÖù�ťũŋƑŋơŋƑ×łĤ�łŋłŭŶŋť�ơ×ĴÖơ̟
łĢóĴĂĞŋ�ŭāũƑĢŭŽ̍�¦ŋ�Ƒůā�ùŋŭŶ×ƑÖıĤ�
łÖůĢ�ťÖũŶłāūĢ�Ĵ̵ùĢŭťŋơĢóĢ̇�Ö̵mohou 
se tak soustūāùĢŶ�łÖ̵Ŷŋ�ĞķÖƑłĤ�̞�
svƏj produkt a̵ŭŋũŶĢĿāłŶ̍�

Zapojení do̵Alza Marketplace 
pūĢł×ůĤ�ơƑƙůāłĤ�ŋðũÖŶŽ�Ģ̵ŶũÖùĢõním 
kamenným prodejcƏm. SvƏj zabĄh-
łŽŶƙ�ĴÖĿāłłƙ�ũāŶÖĢķ�ùŋťķłĤ�ŋ̵ůťĢõ-
ĴŋƑŋŽ�ŋł̟ķĢłā�ťķÖŶĕŋũĿŽ̇�łÖ̵které 
ŭłÖùłŋ�ơÖķĢŭŶŽıĤ�ŭƑĂ�ơðŋƣĤ�Ö̵rovnou 

ho zaõłŋŽ�ťũŋù×ƑÖŶ̍�pāĿŽŭāıĤ�ŶāùƘ�
ĢłƑāŭŶŋƑÖŶ�ùŋ̵výstavby vlastního 
ā̟ŭĞŋťŽ̇�ıāĞŋ�ŭťũ×ƑƘ�Ö̵ðŽùŋƑ×łĤ�
povĄùŋĿĤ̍��ūĢ�ŶƑŋũðĄ e-shopu 
ƑķÖŭŶłĤĿĢ�ŭĢķÖĿĢ�łÖƑĤó�łāùŋŭ×ĞłŋŽ�
tak rychle takového výkonu, jaký 
ıĢĿ�ƑāķĴƙ�ĿÖũĴāŶťķÖóā�ĿƏƣā�ťūĢłĂŭŶ�
bĄĞāĿ�ť×ũ�ŶƙùłƏ.

�ũŋ�Ƒƙũŋðóā�Ö̵znaõky nabízí 
�ķơÖ�mÖũĴāŶťķÖóā�ŽłĢĴ×ŶłĤ�ĿŋƣłŋŭŶ�
ŋŭķŋƑĢŶ�ıĢłŋŽ�łāƣ�ıāıĢóĞ�ŶƘťĢóĴŋŽ�
óĤķŋƑŋŽ�ŭĴŽťĢłŽ�ıĢłƙĿĢ�łāƣ�ťũŋ�łĄ 
ŶƘťĢóĴƙĿĢ�ĴŋĿŽłĢĴÖõłĤĿĢ�ĴÖł×ķƘ̍�
mÖũĴāŶťķÖóā�łāłĤ�ŶŋŶĢƣ�ıāł�ŶũƣłĢóā̇�
ale z̵ĞķāùĢŭĴÖ�ơłÖõāĴ�Ģ̵zajímavý 
ĴŋĿŽłĢĴÖõłĤ�ĴÖł×ķ̇�ĴŶāũƙ�ıĢĿ�
ŽĿŋƣńuje cílenĄ doruõĢŶ�ơťũ×ƑŽ�
o̵tom, proõ�ðƘ�ťũ×ƑĄ�ıāıĢóĞ�ơłÖõka 
mĄķÖ�ùÖłŋŽ�óĤķŋƑŋŽ�ŭĴŽťĢłŽ�ơÖıĤ̟
ĿÖŶ̍��ũĢłóĢťĢ×ķłĄ jde o̵ŭĴŽťĢłŽ̇�
ĴŶāũ×�ıā�ơƑƘĴķ×�łÖĴŽťŋƑÖŶ�ŋł̟ķĢłā̇�
ıā�ĿķÖù×̇�ƣĢıā�Ƒā̵velkých mĄstech 
a̵Ŀ×�ƑƘůůĤ�ťūíjmy, tedy je pro 
Ƒƙũŋðóā�ƑāķĿĢ�ÖŶũÖĴŶĢƑłĤ̍�

Zajímavým pūíkladem je e-shop 
�ķĴŋĞŋķ̍óơ̍�`āĞŋ�ðƘơłƘŭ�óŋƑĢùŋƑ×�
ĴũĢơā�Ƒ̵podstatĄ�łāťŋŭŶĢĞķÖ̇�Ö̵pūes-
to se jako partner úspĄůłĄ pūĢťŋıĢķ�

do̵�ķơÖ�mÖũĴāŶťķÖóā̍��ūĢŶŋĿ�ıā�Ŷŋ�
ıĢƣ�āŶÖðķŋƑÖłƙ�ŭťāóĢÖķĢơŋƑÖłƙ�
e-shop s̵ƑƘðŽùŋƑÖłŋŽ�ơ×ĴÖơłĢó̟
ĴŋŽ�ð×ơĤ̇�Öķā�ĞŋùłĄ�ùÖķůĤóĞ�ťŋŶāł̟
óĢ×ķłĤóĞ�ĴķĢāłŶƏ o̵nĄm neví. Budo-
Ƒ×łĤ�ŋðāółĂĞŋ�ťŋƑĄdomí by pro 
nĄj bylo zbyteõnĄ drahé a̵stejnĄ 
ðƘ�łāŋŭķŋƑĢķ�ƑůāóĞłƘ�ťŋŶāłóĢ×ķłĤ�
ơ×ĴÖơłĤĴƘ̍�'ĤĴƘ��ķơÖ�mÖũĴāŶťķÖóā�
ŭĢ�Ģ̵ķĢùĂ̇�ĴŶāūí o̵�ķĴŋĞŋķ̍óơ�łĢĴùƘ�
łāŭķƘůāķĢ̇�Ĵ̵ł×ĴŽťŽ�ıĢłĂĞŋ�ŭŋũŶĢ̟
mentu pūĢĞŋùĢķĢ�ũŽĿ�łāðŋ�ƒĞĢŭĴƘ̇�
a̵łÖůāĿŽ�ťÖũŶłāũŋƑĢ�ðĄhem roku 
od̵napojení vzrostl obrat o̵desítky 
procent s̵ĿĢłĢĿ×ķłĤĿĢ�ƑƘłÖķŋƣā̟
łƙĿĢ�ł×ĴķÖùƘ̍

�ÖũŶłāũāĿ��ķơÖ�mÖũĴāŶťķÖóā�
mƏƣā�ðƙŶ�žťķłĄ�ĴÖƣùƙ�ƑõetnĄ drob-
ných výrobcƏ, kteūí produkují 
vlastní med, tvoūĤ�ůťāũĴƘ̇�ťũŋƑŋơŽıĤ�
ĴÖƑ×ũłŽ�łāðŋ�ĿÖıĤ�ıÖĴƙĴŋķĢƑ�ơÖıĤ̟
ĿÖƑƙ�ł×ťÖù̇�ĴŶāũƙ�ŭā�ķĢùāĿ�ķĤðĤ̇�Öķā�
vybudovat pro nĄj e-shop by bylo 
drahé. A̵pokud chtĄıĤ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ�
osobnĄ pūĢƑĂŭŶ�ùŋ̵své provozovny, 
mohou na̵Alza Marketplace své 
ơðŋƣĤ�Ö̵ŭķŽƣðƘ�ťũŋù×ƑÖŶ�ťũŋŭŶūed-
łĢóŶƑĤĿ�ťŋŽĴÖơƏ.  ͻ
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Prodejem naɺAlza Marketplace 
získává úplnċ�ŀÝƵāƫ
{sɫiUs1��ÛU¦4 JSOU FENOMÉNEM INTERNETOVÉHO PRODEJE 
AɺPOJEM MARKETPLACE ZA$ÍNAJÍ SKLOvOVAT IɺTRADI$NÍ KAMENNÍ 
PRODEJCI. PRO$�d1��{�G{�q��Ù�dWq�É����{�f�Û(2Q{�
ODɺPROVOZOVATELÇ FUNGUJÍCÍCH E-SHOPÇ POɺMALÉ VÝROBCE, 
VYSV4i³d1�{q�¦�³� �sɕ� EDITEL ALZA MARKETPLACE.
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5!000 000 
zákazník" #eká na vás

Zaujala vás tato nabídka a chcete nakopnout va!e prodeje?
Více informací na marketplace.alza.cz

Prodávejte zbo"í nebo poukazy na nejv$t%ím #eském e-shopu
Vyzkou!ejte první 3 m$síce zdarma bez poplatk# a provizí 
Vyu"ijte logistiku pobo#ek a AlzaBox" po celé $R 
Pom#"eme vám s napojením e-shopu
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BķŋóĴóĞÖĢłŋƑƙ�ðƘơłƘŭ�ıā�Žƣ�
ŶÖĴ�ĞŋũĴƙ̇�ƣā�ðƘŭŶā�łÖ̵nĄm 
nejspíše pūipekli pomyslná 
vajíõka, a̵ūada venture kapi-

tálových investic alespoń nave-
nek pūipomíná rozhazování penĄz 
bĄhem .com bubliny. Jsou investoūi 
do̵blockchainových start-upƏ 
vizionáūi, nebo jen podlehli kolek-
tivní investorské hysterii? 

ZaõnĄme nejdūív nĄjakými tĄmi 
fakty. Blockchainové spoleõnosti, 
nebo pūesnĄji ūeõeno fi� ũĿƘ̇�ıāıĢóĞƣ�
ĞķÖƑłĤ�ơùũŋı�ŋðƣĢƑƘ�łĄjak souvi-
sí s̵kryptomĄnami, nonfungible 
tokeny, pūípadnĄ tūeba s̵forenzní 
analýzou veūejného blockchainu, 
ơÖƣĤƑÖıĤ�łāıùĢƑŋõejší jízdu své exi-
stence. 

Jen bĄhem tūetího õtvrtletí 
letošního roku vybraly block-
chainové fi rmy podle spoleõnosti 
Blockdata více penĄz od̵privátních 
investorƏ�łāƣ�ðĄhem celého pūed-
óĞŋơĤĞŋ�ũŋĴŽ̍��āĴŋũùłĤ�Öķā�ðƘķ�ıĢƣ�
i̵ten pūedchozí. Zcela konkrétnĄ 
rizikoví investoūi nalili do̵block-

chainových spoleõností za̵tūetí 
kvartál bĄhem 339 investiõních 
kol kapitál v̵hodnotĄ neuvĄūitel-
ných 6,58 miliardy amerických 
dolarƏ. Odhadovaná valuace 
jednotlivých spoleõností tak õasto 
nĄkolikanásobnĄ pūekroõila práh 
ťũŋ�̥ıāùłŋũŋƣõí“ status, mají 
tedy pro trh hodnotu pūes miliardu 
dolarƏ. Pro malé srovnání, bĄhem 
i̵tak nadprƏmĄrnĄ úspĄšného 
roku 2020 privátní investoūi 
ƑķŋƣĢķĢ�ùŋ̵blockchainových fi rem 
za̵celý rok „jen“ 3,8 miliardy 
dolarƏ. 

MILIARDY PRO 
BLOCKCHAINOV! 
BYZNYS
KRYPTOM4NY Aɺ(�i¦W�s�É�Ù�s��(UIU�isW��fUÉ��Ù�ÛWÉ�dW�s1d(1i¦W�
ɧ�{qUs1q1ɫiU�i1sW�� 1¤�Éf³ɨ��ɺs1d¦Wi1s4d¦W� Ñ$W��Q�É1ɺ¤É2�
QU¤{�UUɚ�¦U�{f2�É1 1ds{¤U��i1��{"Q³�³sUf�ɕ�d�f�Q{�1$NATÁ 
�fUÉU��¤1�{(1Q��É���f Wf�dW"�s�ɺ�{Ù�(Wɚ
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Rekordmani 
�ðŭŋķŽŶłĤ�ũāĴŋũù�ùũƣĤ�óāłŶũÖķĢơŋ̟
vaná kryptomĄnová burza FTX. 
Zajímavá je pūedevším velkým 
dƏrazem na̵derivátové produkty, 
indexy, futures a̵pákové obchody 
na̵vĄtšinu tokenƏ̇�ĴŶāũĂ�ùŋĴ×ƣāŶā�
vyjmenovat. Burza má také vlastní 
ŶũƣĢůŶĄ NFT tokenƏ. PūāŭŶŋƣā�ƣ×ùłƙ�
z̵produktƏ̇�ıāƣ�ŭťŋķāõnost nabí-
zí, není na̵trhu sám o̵sobĄ niõím 
revoluõní, volání po̵podobných 
produktech a̵Ŀŋƣł×�ŶÖĴĂ�žŭťĄch 
konkurenõní õínské burzy Binan-
ce zpƏŭŋðĢķƘ̇�ƣā�fi rma letos v̵létĄ 

vybrala v̵rámci õervencového 
investiõního kola od̵rizikových 
kapitalistƏ nejvĄtší investici v̵his-
torii blockchainových start-upƏ. 
Bez 100 milionƏ šlo o̵bezmála 
miliardu dolarƏ̍�¦ũƣłĤ�ŋóāłĄní 

spoleõnosti tak narostlo na̵õástku 
18 miliard dolarƏ. Pro pūedstavu, 
souõasná valuace Twitteru dĄlá 
po̵patnácti letech jeho existen-
ce a̵nároõného budování povĄsti 
necelých 50 miliard dolarƏ. 

Mohlo by se nicménĄ zdát, 
ƣā�ıùā�ıāł�ŋ̵vybírání pomyslných 
tūešniõek a̵povĄstný long tail 
vypadá mnohem ménĄ zajímavĄ 
a̵dramaticky. Vyvedu vás ale 
z̵omylu. Rizikový kapitál dnes 
ve̵svĄtĄ blockchainových fi rem 
prší jako kapky z̵nebe. Genesis 
Digital Assets, Fireblocks, BitPan-
da, FalconX, a̵dokonce i̵konzer-
vativní Blockstream. To jsou jen 
nĄkteré spoleõnosti, které letos 

v̵létĄ od̵investorƏ získaly stovky 
milionƏ dolarƏ kapitálu. Zmińo-
vaný kanadský start-up Block-
stream orientovaný na̵budování 
infrastruktury okolo bitcoinového 
blockchainu, sice tvoūí stálici bit-
coinového svĄta, nikdy pūedtím ale 
ƣ×ùłƙĿ�ƑāķĴƙĿ�ĢłƑāŭŶĢõním favo-
ritem nebyl. Vše zmĄnilo letošní 
léto. Start-up získal od̵investorƏ 
bĄhem investiõního kola série B 210 
milionƏ dolarƏ. Celková kapitali-
zace spoleõnosti se tak pūehoupla 
pūes 3,2 miliardy dolarƏ a̵spoleõ-
nost se stala prvním bitcoinovým 
ıāùłŋũŋƣóāĿ�Ƒ̵byznysu.

`āùłÖ�ĴÖŶāėŋũĢā�ıā�ťÖĴ�ıĢƣ�ŶÖĴ�
ÖðŭŽũùłĤ̇�ƣā�ŭĢ�ơÖŭķŋŽƣĤ�ŭÖĿŋŭŶÖŶ̟
nou zmínku. Je to trh navázaný 
na̵infrastrukturu postavenou okolo 
fenoménu, který ještĄ loni znali 
jenom fajnšmekūi – non fungible 
tokenƏ.

Mysteriózní sv$t NFT 
a%je&t$ tajemn$j&í mysl 
rizikov'ch kapitalist(
Hysterie, která po̵letech jejich opo-
míjené existence zachvátila svĄt 
takzvaných nezamĄnitelných toke-
nƏ, tedy na̵ðķŋóĴóĞÖĢłŽ�ơÖķŋƣā̟
ných digitálních aktiv, vytvoūených 
pro reprezentaci jedineõných digi-
tálních pūedmĄtƏ a̵potvrzení jejich 

 dĈō�ƣĈɺtźĈƇįŋ�ýƇƣŸƇńĈƇį�ńĈƇŕƀōįĩŕ�Ÿŕŀƍ�
ƣƪùŸÝńƪ�ùńŕûŀûĩÝĭōŕƣĉ�fi�Ÿŋƪ�ŴŕāńĈ�žŴŕńĈýōŕžƇĭ�
 ńŕûŀāÝƇÝ�ƣįûĈ�ŴĈōċƳ�ŕāɺŴŸĭƣÞƇōįûĩ�ĭōƣĈžƇŕŸơ 
ōĈƵ�ùċĩĈŋ�ûĈńĉĩŕ�ŴźĈāûĩŕƳįĩŕ�Ÿŕŀƍɚ�
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vlastnictví, je jedna vĄc. Souõasná 
hysterie okolo mladých spoleõnos-
tí, které budují kolem tĄchto tokenƏ 
další infrastrukturu nebo tūeba jen 
tvoūí jednoduché NFT hry, je ale vĄc 
druhá. 

Také zde padaly rekordy, byŸ 
jsme si na̵nĄ museli poõĴÖŶ�Öƣ�
do̵záūí. Skoro sedm set milionƏ 
dolarƏ kapitálu získal napūíklad 
paūĤƣŭĴƙ�ŭťŋũŶŋƑłĤ�pD¦�ŭŶÖũŶ̟Žť�
Sorare bĄhem investiõního kola 
série B, a̵to pūedevším zásluhou 
investiõního fondu japonské Soft-
Bank. Abychom jen neházeli õísly, 
óŋƣ�ĿƏƣā�ťƏsobit ponĄkud abs-
traktnĄ, zmińĿā̇�ƣā�ůķŋ�ŋ̵nejvĄtší 
investici v̵této fázi rozjezdu fi rmy, 
která byla v̵EvropĄ zatím usku-
teõnĄna. Má fotbalová sbĄratelská 
ĞũÖ�ơÖķŋƣāł×�łÖ̵tokenizovaných 
kartách vĄŶůĤ�ĞŋùłŋŶŽ�łāƣ�āƑũŋťŭĴĂ�
technologické a̵prƏmyslové ino-
vace? Z̵pohledu investorƏ to tak 
ŶŋŶĢƣ�ơÖŶĤĿ�ũŋơĞŋùłĄ vypadá. 

Sorare vzniklo teprve pūed tūemi 
roky, stojí za̵ním dva lidé (Nicolas 
Julius a̵Adrien Montfort) a̵provo-

zuje trh se sbĄratelskými fotba-
lovými NFT kartami. Ohodnoce-
ní spoleõnosti po̵investici rázem 
stouplo na̵4,3 miliardy dolarƏ. 
Sorare by mohla být jen systé-
movou anomálií, to ale nicmé-
nĄ vyvrací další oborový start-up, 
který zaskóroval jen o̵necelý týden 
pozdĄji – kanadští Dapper Labs. 

Rychle rostoucí start-up 
z̵kanadského Vancouveru dohro-
mady vybral õtvrt miliardy dolarƏ. 
To je sice témĄū o̵tūetinu ménĄ, 
łāƣ�ĴŋķĢĴ�ŽŶũƣĢķÖ�āƑũŋťŭĴ×��ŋũÖũā̇�
ale i̵tak ho to vymrštilo k̵valuaci 
pūes 7,6 miliardy dolarƏ. V̵pūípa-
dĄ Dapper Labs ovšem jde o̵peníze 
relativnĄ�ơÖŭķŋŽƣāłĂ�Ö̵fi rmu po-
mĄrnĄ provĄūenou õasem. 

Spoleõnost sice asi nejvíce pro-
slavil pandemický hit NBA Top Shot, 

jeho historie ale sahá mnohem 
dále. Zakladatelé Dapper Labs stá-
li u̵zrodu legendární, byŸ�ùłāŭ�ıĢƣ�
trochu zaprášené blockchaino-
vé NFT hry na̵kūĤƣāłĤ�ùĢėĢŶ×ķłĤóĞ�
koõek CryptoKitties. Ty spatūily 
svĄtlo svĄta, respektive ethereové-
ho blockchainu, v̵druhé polovinĄ 
roku 2017 pod hlaviõkou spoleõ-
nosti Axiom Zen. Tato fi rma rozjela 
po̵neõekaném úspĄchu Crypto-
Kitties zcela novou spoleõnost 
orientovanou na̵tvorbu NFT apli-
kací – ūeõ je právĄ o̵Dapper Labs.

A̵právĄ tady to zaõíná být zají-
mavé. Rozjezdové fi nancování 
tehdy získala pūāƑ×ƣłĄ od̵fon-
dƏ Google Ventures (dnes GV) 
a̵a16z Andreessena Horowitze, 
šlo o̵z̵dnešního pohledu sko-
ro smĄšných 15 milionƏ dolarƏ. 
Od̵15 milionƏ k̵7,5 miliardy za̵tūi 
roky a̵kousek je to zajímavá cesta, 
obzvlášŸ�ĴùƘƣ�Ĵ̵velké õásti tohoto 
zhodnocení došlo teprve letos. 
Jsme svĄdky vizionáūství, nebo 
pūefouklé bubliny? A̵nemohlo by 
to být ve̵skuteõnosti obojí?

KAREL WOLF 

Redaktor ýasopisu Forbes aɺexterní spolupra-
covník serveru Lupa.cz. Expert naɺblockchain 
aɺkryptomċny. Kromċ novináźské ýinnosti 
pơsobí také jako nezávislý public blockchain 
konzultant.  ͻ

 qÞ�ğŕƇùÝńŕƣÞ�žùċŸÝƇĈńžŀÞ�ĩŸÝ�ƳÝńŕƵĈōÞ�
ōÝɺƇŕŀĈōĭƳŕƣÝōƫûĩ�ŀÝŸƇÞûĩ�ƣċƇƀį�ĩŕāōŕƇƍ�ōĈƵ�
ĈƣŸŕŴžŀĉ�ƇĈûĩōŕńŕġĭûŀĉ�ÝɺŴŸơŋƪžńŕƣĉ�ĭōŕƣÝûĈɛ��

28"WWW.LUPA.CZ

 K R Y P T O M # N Y

L3_26-28_Krypto.indd   28 11/7/21   8:41 PM



Digitální !e"ení pro komplexní správu Va"ich 
dokument#, od jejich prvotní evidence p!i 
vstupu do firmy i organizace, p!es proces 
vy!izování, a$ po skarta%ní !ízení.

Spisová slu!ba

• Úspora investi"ních náklad#
• Úspora "asu nad správou systému
• Prohledávání obsahu v"etn$ p%íloh
• Podpora skenovací linky
• Integrace s nezávislou ú%ední deskou
• DROID anal&za
• Mana!erské vyhodnocení správy 

dokument#

• P!id&lení skarta%ních znak# a sledování lh#t
• Tvorba SIP balí%k#
• Konverze z listinné do elektronické podoby a naopak
• Automatizované dopln&ní %asov'ch razítek a elektronick'ch zna%ek

www.helios.eu
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Snaha o̵komunikaci je sta-
rá jako lidstvo samo. Lidé 
nejdūíve vymýšleli, jak pūe-
dat tomu druhému infor-

maci. Pak potūebovali vyūešit, jak 
ji pūedat na̵dálku. A̵jak ji pūedat 
na̵dálku zabezpeõenĄ, aby nepūítel 
neodkryl komunikaci. A̵koneõnĄ 

taky, jak získat odpovĄû na̵zasla-
nou informaci ideálnĄ hned. 

Prapory, kterými Timur Lenk 
signalizoval obráncƏm obléhaných 
mĄst, co s̵nimi po̵dobytí mĄsta 
udĄlá, nebo systém znaõek vysíla-
ný pochodnĄmi z̵dob galské války 
byly postupnĄ nahrazeny dopisy, 

telegramy, telefonáty a̵prostūedky 
ƑƘŽƣĤƑÖıĤóĤĿĢ�ùĢėĢŶ×ķłĤ�ťūenos dat. 
Komunikaõní technologie se neu-
stále vyvíjejí, prostūedky jsou stále 
více sofi stikované. Pravda, obõas 
dojde ke̵klopýtnutí. Jako napūí-
klad pūi nedávném výpadku Face-
booku, Instagramu a̵WhatsAppu, 
kdy z̵dƏvodu nefunkõnosti tĄch-
Ŷŋ�ŭķŽƣāð�łÖũŋŭŶķ�ťŋõet posílaných 
SMS zpráv u̵mobilních operátorƏ 
v̵#āŭĴŽ�Öƣ�ŋ̵400 procent. Co by se 
muselo stát, aby se lidstvo vrátilo 
k̵pochodním? RadĄji nemyslet.

$ESKO MÁ ŠANCI SE STÁT EVROPSKOU DIGITÁLNÍ LABORATO Í. 
STÁT ALE MUSÍ ZA$ÍT ODSTRAvOVAT EXISTUJÍCÍ AɺNESMYSLNÉ BARIÉRY 
AɺNEP ID4LÁVAT NOVÉ, PÍŠE VɺANALÝZE TELEKOMUNIKA$NÍHO TRHU 
JAROMÍR NOVÁK.

B!T DIGITÁLNÍ JE 
PODMÍNKA PRO DAL"Í 
ROZVOJ #ESKA
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V̵roce 2021 se mƏƣā�ơù×Ŷ̇�ƣā�
imperativem doby je být on-line. 
bÖƣùŋŽ�ƑŶāūinu. Na̵ĴÖƣùĂĿ�ĿĤŭŶĄ. 
Za̵všech okolností. A̵aby také ne. 
ÁƣùƘŸ padla velká bariéra. V̵#esku 
jsou v̵nabídce operátorƏ neome-
zená data. Jako pamĄtník doby, kdy 
nabídky datových balíõkƏ v̵tari-
fech operátorƏ hrubĄ neodpovídaly 
ĿŋƣłŋŭŶāĿ�˓F�ŭĤŶĤ�Ö̵byly v̵podsta-
tĄ jen ochutnávkou datových slu-
ƣāð�̛Öķāŭťŋń pro bĄƣłƙ�ơ×ĴÖơłĢóĴƙ�
segment), to prostĄ vnímám jako 
zlom, pūedĄl dvou etap.

Stokrát jsem vyvracel pseudo-
argumenty, jak #eši nemají zájem 
o̵ùÖŶŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ̇�ťũŋŶŋƣā�ÖłĢ�łāƑƘ̟
õerpají tĄch pár dat, která mají 
v̵datových balíõóĤóĞ̍�pāðŋ�ƣā�ùĤĴƘ�
neomezeným datƏĿ�ðŽùā�ŋĞũŋƣā̟
na bezpeõnost a̵integrita sítĄ̍�Óā�
neomezená data chce jen pár kūik-
lounƏ na̵Twitteru.

Jaká je realita? Lidé dostali 
ĿŋƣłŋŭŶ�ƑŋķðƘ̍�bùŋ�óĞóā�ĿĤŶ�łā̟
omezená data, mƏƣā�ŭĢ�ơƑŋķĢŶ�
tarif s̵łāŋĿāơāłƙĿĢ�ùÖŶƘ̍�bùƘƣ�
T-Mobile vyhodnotil svou první 
štĄdrou nabídku letních neome-
zených dat zadarmo v̵roce 2019, 
aktivovalo si neomezená data 
pro letní surfování 650̵ŶĢŭĤó�ŽƣĢƑÖ̟
telƏ, kteūí v̵prƏmĄũŽ�ƑƘŽƣĢķĢ�
15,7̵F��ùÖŶ̍��ŋĴ�ťūedtím ve̵výroõ-
ní zprávĄ uvádĄl #eský telekomu-
nikaõní úūad prƏmĄrnou spotūebu 
1,2̵F��ùÖŶ�łÖ̵jednu SIM kartu. SíŸ 
„pūekvapivĄ“ tento nápor ustála. 

Z%nuly na%sto
Od̵té doby se nabídka neomeze-
ných mobilních dat zaūadila do s̵tan-
dardních nabídek mobilních operá-

torƏ. Podle odhadu #eského tele-
komunikaõního úūadu ve̵výroõní 
zprávĄ za̵rok 2020 byla prƏmĄrná 
spotūeba dat na̵jednu SIM kartu 
˒̇ː�F�̍�¦ĂĿĄū�ùƑŋıł×ŭŋðāĴ�łāƣ�ũŋĴ�
pūāùóĞŋơĤ̍�¦ĢťŋƑÖŶ̇�ƣā�Ģ̵v̵roce 2021 

budou operátoūi reportovat nárƏst, 
asi nemusíme. Ale neomezená 
mobilní data nejsou a̵nikdy nebyla 
cílem. Neomezená mobilní data jsou 
prostūāùāĴ�ťũŋ�ùÖķůĤ�Ŀŋƣłƙ�ũŋơƑŋı�
digitálního trhu v̵#esku.

Tūešniõkou na̵dortu je existen-
ce rychlého mobilního internetu 
v̵ťũÖƣŭĴĂĿ�ĿāŶũŽ̍��ŋ̵letech tem-
na se dopravní podnik ustrnul 
a̵nabídl operátorƏm akceptovatel-
né podmínky, které ıĢĿ�ŽĿŋƣłĢķƘ�

podzemní ŭŶÖłĢóā�ťŋĴũƙŶ�˔F̵signá-
lem. Ze̵ƣ×ùłĂ�ŭķŽƣðƘ̇�ũāŭť̍�ơ̵1'F1�
ťŋĴũƘŶĤ�̛óŋƣ�ıā�ƑķÖŭŶłĄ dnes to 
samé), rovnou na̵˔F�ıā�ĞāơĴƙ�ŭĴŋĴ̍�
Z̵nuly na̵sto. 

ChtĄli jsme neomezená data 
za̵ceny, jaké mají v̵civilizova-
ných digitálních státech. Máme 
neomezená data za̵ceny o̵trochu 
ƑƘůůĤ�łāƣ�Ƒ̵civilizovaných digitál-
ních státech. S̵cílem zlepšit situaci 
na̵velkoobchodním trhu, zvýšit 
tím konkurenõní tlak pƏsobící 
na̵cenu a̵ŽĿŋƣłĢŶ�ƑĢũŶŽ×ķłĤĿ�ŋťā̟
rátorƏm replikovat nabídky zejmé-
na v̵segmentu vyšší datové spotūe-
by pūāùķŋƣĢķ�ũāėŽķ×Ŷŋũ�ł×ƑũĞ�ũāėŽ̟
lace mobilního trhu. 

Dlouhotrvající aktivita, která má 
zárodek právĄ v̵roce 2017, se dosta-
la do̵dalšího stadia právĄ v̵dobĄ, 
kdy ve̵Sbírce zákonƏ vychází vel-
ká novela zákona o̵elektronických 
komunikacích. Novela, která imple-
mentuje revidovaný evropský regu-
laõní rámec, kromĄ jiného posiluje 
pravomoci národního regulátora pūi 
udĄlování rádiového spektra, klade 
na̵nĄho vyšší nároky pūi analýzách 
relevantních trhƏ a̵otevírá dve-
ūe pro obchodní modely postavené 
na̵sdílení rádiového spektra. Tento 
nechtĄný soubĄh mƏƣā�ơĴŋĿťķĢĴŋ̟
ƑÖŶ�ĿŋƣłĂ�ũāėŽķÖõní kroky a̵hod-
nĄ�ðŽùā�ơ×ķāƣāŶ�łÖ̵postoji Evrop-
ské komise a̵její ochotĄ podívat se 
zblízka na̵fakta a̵data o̵õeském 
mobilním trhu. 

Rychlejší a̵úõinnĄjší podpo-
ru konkurence na̵mobilním trhu 
samozūejmĄ mohla pūinést správ-
nĄ nastavená aukce kmitoõtƏ, která 
se uskuteõnila v̵roce 2020. Finální 

 
Stokrát jsem vyvracel 
pseudoargumenty, 
jak $eši nemají zájem 
oɺāÝƇŕƣĉ�žńƍƵùƪɕ�ŴŸŕƇŕƵĈ�
ani nevyýerpají tċch 
pár dat, která mají 
vɺāÝƇŕƣƫûĩ�ùÝńįýcích. 
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podmínky aukce podpoūily a̵zvý-
ĞŋùłĢķƘ�ùũƣĢŶāķā�łāóāķŋťķŋůłƙóĞ�
kmitoõtƏ v̵ť×ŭĿŽ�˒̇˓̞˒̇˖�FNơ̇�
kterým zaruõily za̵urõitých pod-
mínek právo národního roamingu 
za̵regulovanou cenu. Jak však uvádí 
#eský telekomunikaõní úūad v̵návr-
hu analýzy mobilního trhu, tako-
vé opatūení mƏƣā�ĿĤŶ�ťŋơĢŶĢƑłĤ�ƑķĢƑ�
na̵míru konkurence na̵vymezeném 
maloobchodním a̵velkoobchod-
łĤĿ�ŶũĞŽ�ĿŋðĢķłĤóĞ�ŭķŽƣāð�łāıùūí-

ve v̵roce 2026. SamozūejmĄ úūad se 
musí vypoūádat s̵ĕÖĴŶāĿ̇�ƣā�Ģ̵pūes 
regulaõní nástroje, které uplatnil 
prostūednictvím aukce na̵zaõátku 
roku 2021, navrhuje po̵devíti mĄsí-
cích regulaci celého trhu. 

Národní plán obnovy 
a!iniciativa IPCEI
Zpátky k̵novele. I̵ĴùƘƣ�ŭÖĿŋŶłƙ�
evropský regulaõní rámec obsahu-
je nĄkterá ustanovení na̵podpo-

ru rozvoje moderních sítí, neūeší 
velkou bolest õeského trhu. A̵tou 
je pomalost a̵komplikovanost 
výstavby v̵dƏsledku byrokratických 
a̵nejednotných postupƏ ve̵sta-
vebním ūízení. Poslanci se svými 
pozmĄńovacími návrhy pokusili 
alespoń nĄkteré nepravosti zlep-
šit. Zákon tak do̵budoucna usnadní 
pokládání sítí na̵státních pozem-
cích, kdy si státní organizace nebu-
dou moci úõtovat vysoké poplatky 
za̵zūĤơāłĤ�ŭķŽƣāðłŋŭŶĢ̍��ÖũÖùŋƗ̟
nĄ se dnes operátoūi pūi výstavbĄ 
optických sítí dostávají do̵situa-
ce, kdy si stát a̵jeho organizace 
za̵zūĤơāłĤ�ŭķŽƣāðłŋŭŶĢ�žõtují vyšší 
ťŋťķÖŶĴƘ�łāƣ�ŭŋŽĴũŋĿĤ�ƑķÖŭŶłĤóĢ̍�
V̵nĄkterých pūípadech dokonce tak 
łāŭĿƘŭķłĂ̇�ƣā�ŭā�łāƑƘťķÖŶĤ�Ƒ̵dané 
oblasti vƏbec stavĄt. Správná apli-
kace ustanovení novely to však 
mƏƣā�ơĿĄnit. 

ZlevnĄní a̵zrychlení výstavby je 
dƏķāƣĢŶĂ�Ģ̵pro uskuteõnĄní vypsa-
ných a̵plánovaných dotaõních titu-
lƏ na̵rozvoj moderních sítí elek-
tronických komunikací a̵pokrývání 
bílých míst, tedy oblastí bez nabíd-
ky pūístupu k̵rychlému a̵kvalitní-
mu internetu. Národní plán obnovy, 
který pūipravila õeská vláda podle 
bruselských pravidel, poõítá také 
s̵dokonõením pokrytí míst s̵ƣ×ùłŋŽ�
konektivitou nebo s̵velmi mizernou 
ŭķŽƣðŋŽ̍�¦ÖĴĂ�ŋðŭÖĞŽıā�ŋð×ķĴŽ�ťũŋ�
zvýšení kvality pūipojení na̵hlav-
łĤóĞ�ƣāķāơłĢõních koridorech. 

A̵není to jediná podpora 
z̵veūejných prostūedkƏ, která mƏƣā�
v̵budoucnu posunout a̵zlepšit kva-
litu digitální infrastruktury. Evrop-
ská komise ve̵spolupráci s̵õlen-
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skými státy spustila iniciativu tzv. 
Významných projektƏ spoleõného 
āƑũŋťŭĴĂĞŋ�ơ×ıĿŽ�̛R�!1R̜̍�

Tento koncept má podpoūit 
vybrané projekty od̵fáze apliko-
vaného výzkumu, vývoje a̵inovací 
Öƣ�ťŋ̵první prƏmyslové nasazení 
võetnĄ infrastrukturních projek-
tƏ. ZámĄrem Komise je podpoūit 
výzkumnou a̵ekonomickou spo-
lupráci mezi více státy Evropské 
unie s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ťŋùťŋũÖ�ŭā�Ŀ×�ŶƙĴÖŶ�
malých i̵velkých podnikƏ. #ást této 
iniciativy výslovnĄ cílí na̵podporu 
rozvoje infrastruktury pro zpraco-
vání dat, nástrojƏ pro sdílení dat, 
architektury a̵ūídicích mechanismƏ 
pro funkõní sdílení dat.

 Díky výbĄrovému mechanismu, 
který je postavený na̵tzv. match-
makingu, má dojít k̵identifi kování 
projektƏ, které se zabývají clou-
dovou infrastrukturou a̵ŭķŽƣðÖĿĢ�
a̵týkají se napūíklad edge com-
ťŽŶĢłėŋƑƙóĞ�ŭķŽƣāð̇�ŭŋŽƑĢŭāıĤóĤĞŋ�
middlewaru, podpory open source 
ūešení a̵škálovatelné architektury. 
KonkrétnĄ se má podpora zamĄ-
ūit na̵oblast vysoké interoperabi-
lity a̵pūenositelnosti dat a̵ŭķŽƣāð̇�
łŋƑŋŽ�ėāłāũÖóĢ�ùĢėĢŶ×ķłĤóĞ�ŭķŽƣāð�
̛ơƑƙůāłĤ�fl exibility a̵optimalizace 
dat), novou generaci kybernetic-
kých bezpeõłŋŭŶłĤóĞ�ŭķŽƣāð̵edge-
-cloud, ūešení specifi ckých výzev 
mobilního̵edge̵computingu, vývoj 
technologií a̵softwaru, energe-
tickou úõinnost, budování distri-
ðŽŋƑÖłĂĞŋ�ơťũÖóŋƑ×łĤ�ơÖķŋƣāłĂĞŋ�
na̵modelech AI a̵posílení ochrany 
údajƏ a̵kybernetické bezpeõnosti. 

Pokud projekty budou úspĄšné, 
mƏƣā�ŶÖŶŋ�ĢłĢóĢÖŶĢƑÖ�ťŋĿŋóĢ�óāķĂĿŽ�

evropskému digitálnímu ekosys-
tému. Pokud ne… budeme si muset 
ťŋĿŋóĢ�ŭÖĿĢ̍�`ÖĴŋ�Žƣ�ŶŋķĢĴũ×Ŷ̍�

B&t víc digitální
#esko je skvĄlá zemĄ. ZemĄ s̵ūadou 
digitálních šampionƏ a̵jejich pro-
duktƏ a̵ŭķŽƣāð̇�ÖŸ�Žƣ�ıŭŋŽ�Ŷŋ�˒'�ŶĢŭ̟

kárny PrƏůÖ̇�ťÖķāŶÖ�ŭķŽƣāð��āơłÖ̟
mu, Turris router od̵CZ.NIC, bez-
peõnostní ūešení Avastu a̵dūíve 
i̵�ÁF̍�ÑāĿĄ dobrovolníkƏ z̵#esko.
Digital a̵z̵NķĤùÖõe státu, kterým 
łāłĤ�ķĞŋŭŶāıłĂ̇�ıÖĴ�ƑƘťÖùÖıĤ�ŭķŽƣ̟
by õeského státu. ZemĄ #eských 
elfƏ̇�ĴŶāũƙĿ�łāłĤ�ıāùłŋ̇�ƣā�ıŭŋŽ�
lidé v̵#esku vystavovaní cíleným 
dezinformacím. A̵další a̵další. 
OstatnĄ podívejte se na̵nominova-
né v̵anketĄ KūišŸálová Lupa. ZemĄ, 
kterou si vybírají pro svá vývojová 
centra fi rmy zvuõných jmen, jako 
�ťťķā̇�NŋłāƘƒāķķ̇�mĢóũŋŭŋĕŶ̇��āł̟
ŶĢłāķ�złā̇��āù�NÖŶ̍�

S̵trochou cílené podpory 
ze̵strany státu mƏƣāĿā�ðƙŶ�łāıāł�
geografi cké, ale i̵digitální srd-
ce Evropy, staõilo by odstrańo-
vat existující a̵nesmyslné bariéry 
a̵nepūidĄķ×ƑÖŶ�łŋƑĂ̍�pāðƙŶ�ťÖťāƣ̟
štĄıůĤ�łāƣ�ťÖťāƣ�ťūi pūejímání 
evropské regulace. Vytvoūení sta-
bilního regulaõního a̵legislativ-
ního prostūedí, aby #esko mohlo 
být úspĄšnou evropskou digitál-
ní laboratoūí, by mĄlo být jedním 
z̵hlavních úkolƏ nové vlády. 

V̵listopadu 1998 nás dokázala 
Iniciativa Internet proti monopolu 
spojit a̵šli jsme demonstrovat proti 
łāŭĿƘŭķłĂĿŽ�ơùũÖƣŋƑ×łĤ�ťūístu-
pu k̵ĢłŶāũłāŶŽ̍�mŋƣł×�Žƣ�ıŭĿā�ŭŶÖūí 

a̵líní na̵to, abychom kvƏli novým 
technologiím mrzli na̵námĄstí, ale 
nemĄli bychom rezignovat na̵to, 
hlasitĄ ūĤĴÖŶ�ŭŶ×ŶŽ̇�ƣā�Ŀ×�ťŋŽƣĤƑÖŶ�
ménĄ razítek a̵formuláūƏ a̵být víc 
ùĢėĢŶ×ķłĤ̍�pā�ťũŋŶŋƣā�̥ðƙŶ�ùĢėĢŶ×ķłĤ̦�
ıā�ŭāƗƘ̇�Öķā�ťũŋŶŋ̇�ƣā�̥ðƙŶ�ùĢėĢŶ×ķłĤ̦�
je podmínka pro další rozvoj #eska 
a̵Evropy. 

JAROMÍR NOVÁK 

Autor je právník aɺodborník naɺregulace vɺtele-
komunikacích. Pracuje jako partner pro vztahy 
sɺveźejnou správou veɺžāŸƍƵĈōį�"ÙɚsU"ɕ�ƣɺletech 
2013–2020 byl pźedsedou Rady $eského tele-
komunikaýního úźadu ($TÚ).  ͻ

 sÞŸŕāōį�ŴńÞō�ŕùōŕƣƪɕ�ŀƇĈŸƫ�Ŵźipravila 
ýĈžŀÞ�ƣńÞāÝ�ŴŕāńĈ�ùŸƍžĈńžŀƫûĩ�ŴŸÝƣĭāĈńɕ�Ŵŕýítá 
také sɺdokonýením pokrytí míst sɺƵÞāōŕƍ�
ŀŕōĈŀƇĭƣĭƇŕƍ�ōĈùŕ�žɺƣĈńŋĭ�ŋĭƳĈŸōŕƍ�žńƍƵùŕƍɚ�
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Aƣ�łÖ̵ƑƙıĢĿĴƘ�ĿÖıĤ�ƑůāóĞłƘ�
ùłāŭ�ťŋŽƣĤƑÖłĂ�ťũŋóāŭŋũƘ�
ŋù̵ĿŋðĢķłĤóĞ�ŶāķāĕŋłƏ̇�ŶÖðķā̟
ŶƏ̇�ŭŶŋķłĤóĞ�ťŋõĤŶÖõƏ̇�ŶāķāƑĢơĤ̇�

ŭāŶ̟Ŷŋť�ðŋƗƏ�ťūāŭ�ūĤùĢóĤ�ıāùłŋŶĴƘ�
v̵ÖŽŶāóĞ̇�ķāŶÖùķāóĞ̇�ŭāũƑāũāóĞ̇�Ƒ̵ùĢŭ̟
ĴŋƑƙóĞ�ťŋķĤóĞ�łāðŋ�ŭĤŸŋƑƙóĞ�ơÖūĤơā̟
łĤóĞ�ƑĤóāı×ùũŋƑŋŽ�ÖũóĞĢŶāĴŶŽũŽ̍�¦ŋ�
ơłÖĿāł×̇�ƣā�ùÖłƙ�ťũŋóāŭŋũ�Ŀ×�ƑĤóā�
łāƣ�ıāùłŋ̇�ƑĄŶůĢłŋŽ�ùƑĄ̇�õŶƘūĢ�łāðŋ�
ŋŭĿ�Ö̵ƑĤóā�ıÖùāũ�łÖ̵ıāùłŋĿ�ŭĢķĢĴŋ̟
łŋƑĂĿ�õĢťŽ̍�mŋùāũłĤ�ĿŋðĢķƘ�ĿÖıĤ�
ùŋĴŋłóā�łĄĴŋķĢĴ�ƑĤóāı×ùũŋƑƙóĞ�ťũŋ̟
óāŭŋũƏ̇�ĴÖƣùƙ�ťũŋ�ıĢłĂ�žõāķƘ̇�ťŋùŋð̟
łĄ�ıÖĴŋ�ƑāķĴĂ�ťŋùłĢĴŋƑĂ�ŭāũƑāũƘ̍
V̵ũŋóā�ˑˏˏː�R�m�ťūāùŭŶÖƑĢķÖ�

ťũƑłĤ̇�ơóāķÖ�ťũƏķŋĿŋƑƙ�ùƑŋŽı×ùũŋ̟
Ƒƙ�ťũŋóāŭŋũ�R�m��zÂ1�˓�ŭ̵ĕũāĴ̟
ƑāłóĤ�ː�FNơ̍��ƏƑŋùłĄ�ðƘķƘ�ƑůāóĞłƘ�
ťũŋóāŭŋũƘ�ŭ̵ıāùłĤĿ�ı×ùũāĿ�ŭ̵ĕũāĴ̟
ƑāłóĤ�łĢƣůĤóĞ�ŭŶŋƑāĴ�mNơ̍�Á̵ũŋóā�
ː˘˘˕�R�m�ùÖķÖ�ùŋĞũŋĿÖùƘ�ŭĴŽťĢ̟
łŽ�ŋùðŋũłĤĴƏ̇�ĴŶāūĤ�ĿĄķĢ�ơÖ̵žĴŋķ�
ƑƘŶƑŋūĢŶ�ðāơĴŋłĴŽũāłõłĤ�ťũŋóāŭŋũ̇�
ĴŶāũƙ�ƑƙĴŋłŋƑĄ�Ö̵āĴŋłŋĿĢóĴƘ�ťūā̟
Ĵŋł×�ťũŋóāŭŋũƘ��ṗ�'ĢėĢŶÖķ̇�N�̍�
ÁƙŭķāùĴāĿ�ƑƙơĴŽĿŽ�ðƘķ�ùƑŋŽı×ùũŋ̟
Ƒƙ�ťũŋóāŭŋũ�łÖ̵ıāùłŋĿ�ĴūāĿĤĴŋƑĂĿ�
õĢťŽ̇�Žũõāłƙ�ťũŋ��RÇ�ŭāũƑāũƘ̍�

�ťķĢĴÖóā�Ö̵ùÖŶÖð×ơā�ĿŋĞķƘ�ơÖõĤŶ�
ťŋŽƣĤƑÖŶ�Ƒ̵ťķłĂ�ĿĤūā�ƑĤóāƑķ×ĴłŋƑŋŽ�

ĴŋĿŽłĢĴÖóĢ�ťūāŭ�ƑĤóā�ıÖùāũ̇�õĤĿƣ�
łÖŭŶÖķŋ�ťŋùŭŶÖŶłĂ�ơũƘóĞķāłĤ�Ö̵ơƑƙ̟
ůāłĤ�ùŋŭŶŽťłŋŭŶĢ̇�ıāķĢĴŋƣ�ťūāŭŶÖķŋ�
ùŋóĞ×ơāŶ�Ĵ̵ơÖĞķóŋƑ×łĤ�ıāùłŋŶķĢƑƙóĞ�
ĴŋĿŽłĢĴÖõłĤóĞ�Ƒķ×Ĵāł̍�'łāůłĤ�
ťũŋóāŭŋũƘ��ŋƒāũ�ĴŋĿŽłĢĴŽıĤ�õŶƘū̟
ĿĢ�łāðŋ�ŋŭĿĢ�Ƒķ×ĴłƘ�ŭ̵ŋĞķāùāĿ�
łÖ̵ĿÖƗĢĿ×ķłĤ�āĕāĴŶĢƑĢŶŽ�ƑƘŶĤƣāłĤ�
ŭÖĿŋŶłĂĞŋ�ı×ùũÖ�Ö̵ĿĢłĢĿÖķĢơÖóĢ�
ŭťŋŶūāðƘ�āłāũėĢā̍�

Inovativní procesory 
IBM Power10 pro 
AI a!hybridní cloud
�ūāù�ƑĤóā�łāƣ�ũŋĴāĿ�R�m�ťūāùŭŶÖ̟
ƑĢķÖ�łŋƑŋŽ�ėāłāũÖóĢ�ŭƑƙóĞ�ťũŋóā̟
ŭŋũƏ�R�m��ŋƒāũ�ėāłāũÖóā��ŋƒāũːˏ̍�
¦āłŶŋ�ĿŋùāũłĤ�ťũŋóāŭŋũ�ıā�łÖƑũƣāł�
ŶÖĴ̇�ÖðƘ�ŭťķńŋƑÖķ�ťŋŶūāðƘ�ťŋùłĢĴŋ̟
ƑƙóĞ�ĞƘðũĢùłĤóĞ�óķŋŽùƏ̇�Ö̵ƑƘŽƣĤƑ×�
łŋƑŋŽ�ĢłŭŶũŽĴõłĤ�ŭÖùŽ�ơÖĿĄūāłŋŽ�
łÖ̵ÖĴóāķāũÖóĢ�ŭŶũŋıŋƑĂĞŋ�ŽõāłĤ̇�
ŋťŶĢĿÖķĢơÖóĢ�ĴŋłŶāıłāũŋƑĂ�ơ×ŶĄƣā̇�
āłāũėāŶĢóĴŋŽ�žŭťŋũłŋŭŶ�Ö̵ƑƙĴŋł�
v̵˖łĿ�ťũŋƑāùāłĤ�ŭ̵ŋõāĴ×ƑÖłƙĿ�
Öƣ�Ŷũŋıł×ŭŋðłƙĿ�ơķāťůāłĤĿ�ťũŋŶĢ�
ťūāùóĞŋơĤ�ėāłāũÖóĢ�ťũŋóāŭŋũƏ�R�m�
�zÂ1�˘̍�

�ũŋóāŭŋũ�R�m��ŋƒāũːˏ�ðƘķ�
łÖƑũĞŋƑ×ł�łĄĴŋķĢĴ�ķāŶ�Ƒā̵ŭťŋķŽ̟
ťũ×óĢ�ŭ̵ŶāóĞłŋķŋėĢóĴƙĿĢ�ťÖũŶłāũƘ�

Ö̵ƑơŶÖĞŽıĤ�ŭā�Ĵ̵łĄĿŽ�ŭŶŋƑĴƘ�łŋƑƙóĞ�
Ö̵ťūĢťũÖƑŋƑÖłƙóĞ�ťÖŶāłŶƏ̍�R�m�
�āŭāÖũóĞ�ŭťŋķŽťũÖóŽıā�ŭā�ŭťŋķāõ̟
łŋŭŶĤ��ÖĿŭŽłė�1ķāóŶũŋłĢóŭ�!ŋ̇�dŶù̍̇�
łÖ̵ƑƙơĴŽĿŽ�Ö̵ƑƙƑŋıĢ�ıĢƣ�ƑĤóā�łāƣ�
ùāŭāŶ�ķāŶ�ƑõāŶłĄ�ťūāùƑāùāłĤ�ťũƑłĤóĞ�

Procesory IBM Power10 
pro umċlou inteligenci aɺcloud
VɺROCE 2001 ZPÇSOBIL PRVNÍ VÍCEJÁDROVÝ PROCESOR ODɺIBM DOSLOVA REVOLUCI 
VɺOBLASTI K EMÍKOVÝCH $IPÇ, NEJNOV4d¦W���{"1¤{��U q��{Ê1�ȿȾ�d1�s�É�Û1s�
PRO OBLAST UM4LÉ INTELIGENCE AɺCLOUDOVÁ  EŠENÍ.
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ŶāŭŶŋƑÖóĤóĞ�˖łĿ�õĢťƏ�Ƒ̵ťŋķŋƑŋùĢ̟
õŋƑĂĿ�ťũƏĿƘŭķŽ�ťũŋŭŶūāùłĢóŶƑĤĿ�
R�m��āŭāÖũóĞ��ķķĢÖłóā̍�®ťķłŋŽ�
łŋƑĢłĴŋŽ�Ƒ̵ŋðķÖŭŶĢ�ƑƙơĴŽĿŽ�
R�m�ŭ̵ƑāķĴƙĿ�ťŋŶāłóĢ×ķāĿ�ðƘķŋ�
łāù×ƑłĂ�ťūāùŭŶÖƑāłĤ�ťũŋóāŭŋũŽ�
ƑƘŶƑŋūāłĂĞŋ�ˑłĿ�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ̍�
¦ÖŶŋ�ťķÖŶĕŋũĿÖ�ŭķĢðŽıā�ùŋ̵ðŽùŋŽó̟
łÖ�ťūĢłĂŭŶ�ıāůŶĄ�ƑƙũÖơłĄıůĤ�ł×ũƏŭŶ�
ƑƙĴŋłŽ�ŭťŋķāõłĄ�ŭ̵ƑāķĴƙĿ�ŭłĤƣā̟
łĤĿ�āłāũėāŶĢóĴƙóĞ�ł×ũŋĴƏ�ðĄĞāĿ�
ƑƙťŋõŶƏ̍�

�ũƑłĤ�ťũŋóāŭŋũƘ��ŋƒāũːˏ�
ðŽùŋŽ�ùŋù×Ƒ×łƘ�ťũŋ�ƑāķĴĂ�ťŋùłĢ̟
ĴŋƑĂ�ŭāũƑāũƘ̇�ťŋơùĄıĢ�Ƒ̵ł×ŭķāùŽ̟
ıĤóĤĿ�ũŋóā�Ģ̵ťũŋ�ĿāłůĤ�ŭāũƑāũƘ�
ŭ̵ķĢłŽƗŋƑƙĿĢ�ÖťķĢĴÖóāĿĢ̍�b̵ĢłŋƑÖ̟
óĤĿ�ťũŋóāŭŋũŽ��ŋƒāũːˏ�ťÖŶūĤ�
łÖťūĤĴķÖù̆�
ͻ� �ũƑłĤ�ĴŋĿāũõłĄ�ùŋŭŶŽťłƙ�ťũŋ̟
óāŭŋũ�ƑƘũ×ðĄłƙ�˖łĿ�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ̇�
ĴŶāũ×�ðƘ�ĿĄķÖ�ťūĢłĂŭŶ�Öƣ�Ŷũŋıł×̟
ŭŋðłĂ�ơƑƙůāłĤ�ƑƙťŋõāŶłĤ�ĴÖťÖóĢŶƘ�
Ö̵āłāũėāŶĢóĴĂ�žõĢłłŋŭŶĢ�Ƒā̵ŭŶāıłĂ�

ƑƙĴŋłŋƑĂ�ĴÖŶāėŋũĢĢ�ıÖĴŋ�ŭāũƑāũƘ�
ŭ̵R�m��zÂ1�˘̍�
ͻ� �ŋùťŋũÖ�ťÖĿĄŸŋƑƙóĞ�ĴķÖŭŶũƏ�
ŋ̵ƑāķĢĴŋŭŶĢ�łĄĴŋķĢĴÖ�ťāŶÖðÖıŶƏ�
ŭ̵łŋƑŋŽ�ťũƏķŋĿŋƑŋŽ�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ�
łÖơƑÖłŋŽ�māĿŋũƘ�RłóāťŶĢŋł�łÖƑũ̟
ƣāłŋŽ�ŶÖĴ̇�ÖðƘ�ơķāťůĢķÖ�ĴÖťÖóĢŶŽ�
Ö̵āĴŋłŋĿĢĴŽ�óķŋŽùŽ�ťũŋ�ťÖĿĄŸŋƑĄ�
ł×ũŋõłĂ�žķŋĞƘ�Ö̵ŶÖĴĂ�ťũŋ�ŶũĂłŋƑ×łĤ�
ƑāķĴƙóĞ�ĿŋùāķƏ�ŽĿĄķĂ�ĢłŶāķĢėāłóā̍
ͻ� pŋƑĂ�ðāơťāõłŋŭŶłĤ�ƑķÖŭŶłŋŭŶĢ�
võāŶłĄ�ŶũÖłŭťÖũāłŶłĤĞŋ�āłù̟Ŷŋ̟
̟āłù�ůĢĕũŋƑ×łĤ�ťÖĿĄŶĢ̍��ũŋóāŭŋũ�ıā�
łÖƑũƣāł�ŶÖĴ̇�ÖðƘ�ùŋŭÖĞŋƑÖķ�ƑƙũÖơ̟
łĄ�ƑƘůůĤĞŋ�ůĢĕũŋƑÖóĤĞŋ�ƑƙĴŋłŽ�ŭā�
õŶƘūł×ŭŋðłƙĿ�ťŋõŶāĿ�ůĢĕũŋƑÖóĤóĞ�
ıāùłŋŶāĴ��1��łÖ̵ı×ùũŋ�Ƒā̵ŭũŋƑł×łĤ�
ŭ̵ťũŋóāŭŋũāĿ�R�m��zÂ1�˘̇�õĤĿƣ�
ŭťķńŽıā�łāıł×ũŋõłĄıůĤ�ÖĴŶŽ×ķłĤ�ðāơ̟
ťāõłŋŭŶłĤ�ŭŶÖłùÖũùƘ�Ģ̵ŋõāĴ×ƑÖłĂ�
ðŽùŋŽóĤ�ĴũƘťŶŋėũÖfi� óĴĂ�ŭŶÖłùÖũùƘ�
ťũŋ�ĴƑÖłŶŋƑĄ�ðāơťāõłŋŽ�ĴũƘťŶŋ̟
ėũÖfi� Ģ�Ö̵ťķłĄ�ĞŋĿŋĿŋũĕłĤ�ůĢĕũŋƑ×łĤ̍�
�āơťāõłŋŭŶłĤ�ƑƘķāťůāłĤ�ùŋŭÖĞŽ̟

ıĤ�Öƣ�łÖ̵žũŋƑāń�fi� ũĿƒÖũā�ĢơŋķÖóā�
zťāł�ĞĢĕŶ�ĴŋłŶāıłāũƏ̍��ŋĴŽù�ðƘ�
ùŋůķŋ�Ĵ̵ðāơťāõłŋŭŶłĤ�ĴŋĿťũŋĿĢŶÖ̟
óĢ�ĴŋłŶāıłāũŽ̇�ıā�ťũŋóāŭŋũ��ŋƒāũːˏ�
łÖƑũƣāł�ŶÖĴ̇�ƣā�ùŋĴ×ƣā�ơÖðũ×łĢŶ�
ťŋŭŶĢƣāłĤ�ŋŭŶÖŶłĤóĞ�ĴŋłŶāıłāũƏ�
Ƒā̵ŭŶāıłĂĿ�ƑĢũŶŽ×ķłĤĿ�ŭŶũŋıĢ�ŭŶāı̟
łƙĿ�ťũƏłĢĴāĿ̍
ͻ� pŋƑ×�ıā�ÖũóĞĢŶāĴŶŽũÖ�ťũŋóā̟
ŭŋũŋƑƙóĞ�ıÖùāũ�ŭ̵ƑāŭŶÖƑĄłƙĿĢ�
ĿÖŶĢóŋƑƙĿĢ�ĿÖŶāĿÖŶĢóĴƙĿĢ�ÖĴóā̟
ķāũ×ŶŋũƘ�mm�̇�ĴŶāũĂ�ıŭŋŽ�āƗŶũÖ̟
ťŋķŋƑ×łƘ�ŶÖĴ̇�ÖðƘ�ťŋŭĴƘŶŋƑÖķƘ�
ːˏ̞ˑˏ͘�ũƘóĞķāıůĤ�ĢłĕāũāłõłĤ�ơťũÖ̟
óŋƑ×łĤ���R�ƑƙťŋõŶƏ�ťũŋ�D�˒ˑ̇�
�DķŋÖŶː˕�Ö̵Rp¦˗�łÖ̵ŭŋĴāŶ̇�ũāŭťāĴ̟
ŶĢƑā�łāƣ�ťũŋóāŭŋũ�R�m��zÂ1�˘̇�
Ö̵ŶĤĿŶŋ�ŋùťÖù×�łŽŶłŋŭŶ�ťŋŽƣĢŶĤ�
ŭťāóĢ×ķłĤĞŋ�ĞÖũùƒÖũŽ̍�¦ÖŶŋ�Ģłŋ̟
ƑÖóā�ŽĿŋƣłĤ�łÖŭÖơāłĤ�ıĢƣ�ƑƘŶƑŋūā̟
łƙóĞ��R�ĿŋùāķƏ�Ƒ̵óāķĂ�ůĤūĢ�ťŋùłĢĴŋ̟
ƑƙóĞ�ÖťķĢĴÖóĤ�Ö̵ơťũÖóŋƑ×łĤ�ƑķÖŭŶ̟
łĤĞŋ�ĢłĕāũāłõłĤĞŋ�ƑƙťŋõŶŽ�ťūĤĿŋ�
łÖ̵ŭāũƑāũŽ�Ö̵ťũŋóāŭŋũŽ̇�Ĵùā�ıŭŋŽ�
ŽķŋƣāłÖ�ĢłĕāũāłõłĤ�ùÖŶÖ�ŋ̵ķĢðŋƑŋķłĂ�
ƑāķĢĴŋŭŶĢ̇�ŶūāðÖ�Ģ̵v̵ũāķÖõłĤ�ùÖŶÖð×ơĢ̍�

'ĤĴƘ�ŶĂŶŋ�ÖĴŶŽÖķĢơŋƑÖłĂ�ŶāóĞ̟
łŋķŋėĢĢ��ŋƒāũːˏ�Ö̵ơÖĿĄūāłĤ�ŭā�
łÖ̵ƑƙĴŋł�Ö̵āĕāĴŶĢƑĢŶŽ�ŭā�ŋõāĴ×Ƒ×̇�ƣā�
ŶāłŶŋ�ťũŋóāŭŋũ�ťūĢłāŭā�Öƣ�Ŷũŋıł×̟
ŭŋðłƙ�ł×ũƏŭŶ�āłāũėāŶĢóĴĂ�žõĢłłŋŭ̟
ŶĢ�Ö̵ơƑƙůĤ�ĴÖťÖóĢŶŽ�ťũÖóŋƑłĤ�ơ×ŶĄƣā̍�
¦ÖĴŶŋ�ŭā�ùŋŭ×Ğłā�Öƣ�Ŷũŋıł×ŭŋðłĂĞŋ�
ơƑƙůāłĤ�ťŋõŶŽ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ�Ö̵ĞŽŭŶŋ̟
ŶƘ�ťũÖóŋƑłĤóĞ�ơ×ŶĄƣĤ�Ö̵ĴŋłŶāıłā̟
ũƏ��āùNÖŶ�zťāł�ĞĢĕŶ�ťũŋ�ĞƘðũĢù̟
łĤ�óķŋŽùŋƑĂ�ťũŋŭŶūāùĤ̍�ÁƙŭķāùĴāĿ�
ðŽùā�ƑƘůůĤ�āĕāĴŶĢƑĢŶÖ�ùÖŶŋƑĂĞŋ�óāł̟
ŶũÖ�Ö̵ŭłĤƣāłĤ�ł×ĴķÖùƏ̇�ıÖĴŋ�ıā�ŭťŋ̟
ŶūāðÖ�ťũŋŭŶŋũŽ�Ö̵āłāũėĢā̇�Ö̵ơ×ũŋ̟
Ƒāń�ŽĿŋƣłĤ�ŽƣĢƑÖŶāķƏĿ�ĞƘðũĢùłĤĞŋ�
óķŋŽùŽ�ùŋŭ×ĞłŋŽŶ�ƑĄŶůĤĞŋ�ŋðıāĿŽ�
ťũ×óā�łÖ̵ĿāłůĤ�ťķŋůā̍� ̳ͻ
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Kdo všechno se u̵nás streamingových válek 
úõastní a̵jaké jsou šance jednotlivých stran? 
Podívali jsme se na̵všechny hlavní hráõe, které 
jsme rozdĄlili do̵õtyū skupin – õeské televizní 

vyzyvatele, menší platformy zamĄūené na̵okrajo-

vého diváka, technologické õi telekomunikaõní obry 
a̵nakonec hlavní obsahové hráõe.

$EŠTÍ LEGIONÁ I
Voyo̳|̳Po̵nĄkolika ospalých letech se televize 
Nova i̵její streamingový portál Voyo rozhodly koneõnĄ 
se rozhýbat, a̵to s̵plnou parádou. Zatímco ještĄ done-
dávna bylo Voyo bráno hlavnĄ jako zásobárna starších 
dílƏ Ulice a̵nĄkolika stovek menších zahraniõních 
fi lmƏ, letos ofi ciálnĄ odstartovala masivní ofenziva 
s̵cílem vyzvat nejvĄtší zahraniõní hráõe, jako je 
Netfl ix. Po̵vzoru zahraniõní konkurence se rozhodla 
Nova toõit poūady õistĄ pro internet – nejdūív se tam 
pūesunula Ordinace v̵rƏƣŋƑĂ�ơÖĞũÖùĄ, do̵konce roku 
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STREAMINGOVÉ 
VÁLKY NA"OBZORU
ROK 2021 M4L BÝT TEN, KDY SE Vɺ$ESKÉ REPUBLICE 
M4LY NAPLNO ROZHO ET TZV. STREAMINGOVÉ VÁLKY, 
TEDY SOUBOJ PLATFOREM JAKO NETFLIX, HBO $I VOYO, 
OɺDIVÁKA SLEDUJÍCÍHO FILMY AɺSERIÁLY ON-LINE. 
ODSUN SPUŠT4NÍ NOVÉ VERZE HBO $I P ÍCHODU 
DISNEY+ NAɺROK 2022 ODDÁLIL HLAVNÍ BITVU OɺROK, 
ALE OɺTO BUDE INTENZIVN4JŠÍ. 
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bude mít on-line premiéru i̵kriminální minisérie 
Pūípad Roubal. Do̵on-line obsahu má jít podstatná 
õást marketingového i̵produkõního rozpoõtu, ambice 
jsou do̵pĄti let mít v̵#esku i̵na̵Slovensku milion 
pūedplatitelƏ. ProstĄ Nova chce uspĄt a̵nebude váhat 
nasadit zbranĄ hromadného niõení.

iVysílání̳|̳#eská televize má u̵nás v̵televizní tvor-
bĄ výsadní postavení a̵ĴÖƣù×�ıāıĤ�łŋƑĢłĴÖ�ıā�ŋŭŶūe sle-
dovaná. On-line pƏjõovna na̵iVysílání.cz byla doposud 
brána jako o̵nĄco ménĄ hezõí verze jejího hBBtv archi-
vu, ale i̵ŶÖùƘ�ŭā�óĞƘŭŶÖıĤ�ƑāķĴĂ�ťķ×łƘ̍�`Ģƣ�ùāķůĤ�ùŋðŽ�ŭā�
pūipravuje komplet nová verze, která – a̵tohle srovná-
ní se u̵ł×ŭ�ťŋŽƣĤƑ×�ĞŋùłĄ õasto – má snést srovnání 
s̵Netfl ixem. Lákavé rozhraní, doporuõování poūadƏ õi 
moderní aplikace pro chytré telefony a̵tablety – plán 
#eské televize je uspĄt ve̵streamingové válce hlavnĄ 
technologicky. ObsahovĄ bude hrát prim stále tvorba 
pro televizi, pro on-line se pūipravují pouze bonusové 
klipy. I̵tak je nutné se státním zástupcem ve̵streamingu 
poõítat, pokud je kvalitní obsah v této oblasti hlavní 
zbraní, pak má #eská televize pĄknĄ nabito.

iPrima̳|̳Tūetí hlavní televizní hráõ se do̵velkého 
zbrojení ve̵streamingu zatím nepustil, to ovšem ne-
ơłÖĿāł×̇�ƣā�łāĿ×�óŋ�łÖðĤùłŋŽŶ̍�zł̟ķĢłā�ÖũóĞĢƑ�ƑůāóĞ�
svých poūadƏ na̵iPrima funguje podle slov televize 
na̵výbornou, jeho základní verze je zdarma, drobné 
pūedplatné odstrańŽıā�ũāĴķÖĿƘ̍��ũĢĿÖ�ŭĢ�ŶÖĴ�Ŀŋƣł×�
testuje, jak dál s̵on-line videopƏjõovnou, která jde pro-
ti zavedeným trendƏm a̵nabízí vybrané õeské õi zahra-
niõní fi lmy za̵jednorázové pƏjõŋƑłĂ̍�ƣ�ùāķůĤ�ùŋðŽ�

ŭā�ůŽůĴ×̇�ƣā��ũĢĿÖ�ŭťŽŭŶĤ�ƑāķĴƙ�ťŋũŶ×ķ�ơÖ̵pravidelný 
mĄsíõní poplatek, kombinující její i̵pūevzatou tvorbu, 
ale zatím na̵tento výstūel z̵pistole õekáme.

SPECIÁLNÍ JEDNOTKY
Aerovod̳|̳V̵ĴÖƣùĂ�Ƒ×ķóā�ŋðũƏ�ıā�ƑƣùƘ�ĿĤŭŶŋ�ťũŋ�
nĄkoho, komu bohatĄ staõĤ�ơÖðũÖŶ�ıāł�ĿāłůĤ̇�Öķā�ƑƙƣĢƑ̟
nĄjší pole. V̵Aerofi� ķĿŭ�Žƣ�ùĤĴƘ�ŭƑĂ�ĴĢłŋ�ťũÖƗĢ�ƑĄùĤ̇�ƣā�
diváky pro své umĄleõtĄjší, ambicióznĄjší a̵zároveń 
i̵komerõnĄ solidní tituly najdou, pro jejich Aerovod jim 
podobná strategie podle všeho funguje stejnĄ úspĄšnĄ. 
BĄhem první vlny pandemie podle jejich slov narostla 
ŋðķĤðāłŋŭŶ��āũŋƑŋùŽ�Öƣ�ůāŭŶĢł×ŭŋðłĄ a̵vzhledem 
k̵ŶŋĿŽ̇�ƣā�Ģ̵po̵otevūení kin zatím diváci nároõnĄjších 
fi lmƏ v̵kinech oproti minulosti chybĄjí, lze oõekávat, 
ƣā�ŭā�ıĢĿ�ťŋùÖūilo vychovat si bĄhem posledního roku 
návyk sledovat evropské i̵zahraniõní perly on-line. 

DaFilms̳|̳I̵další ryze õeský projekt se rozhodl 
profi� ķŋƑÖŶ�ıĢłÖĴ�łāƣ�ơðƘŶāĴ�Ğũ×õƏ a̵vsadil v̵první chvíli 
na̵krátké i̵delší dokumentární fi lmy z̵celého svĄta. 
Evropský systém umĄleckých podpor mu pomohl 
se nastartovat, a̵tak si dnes mƏƣā�ùŋƑŋķĢŶ�ĞŋŭŶŋƑÖŶ�
bĄhem #eských lvƏ nejen kompletní pūehlídky õeských 
novinek (a̵stát se tak alespoń na̵õas xkrát probíraným 
„Czechfl ixem“), ale také expandovat do̵zahraniõí. 
KromĄ personalizovaných titulƏ Slovenska i̵Polska je 
podstatná õást jeho tvorby dostupná z̵celého svĄta. 
PodobnĄ jako Aerovod õi další õeská pƏjõovna, Edison 
online, nehodlá z̵umĄleckého smĄru ustoupit a̵pro 
takové bude ve̵ŭŶũāÖĿĢłėŋƑƙóĞ�Ƒ×ķĴ×óĞ�ƑƣùƘ�ĿĤŭŶŋ̍

O2, T-Mobile a"Vodafone̳|̳#eští telekomu-
nikaõní operátoūi sice nejsou ve̵streamingových 
Ƒ×ķĴ×óĞ�ťŋƑÖƣŋƑ×łĢ�ơÖ̵hlavní hráõā̇�ťũŋŶŋƣā�ıāıĢóĞ�
soupeūení probíhá v̵jiném vesmíru, ale i̵tak zde hrají 
łāŋťŋĿāłŽŶāķłŋŽ�ũŋķĢ̍�`āùłÖĴ�ŽĴÖơŽıĤ̇�ƣā�ùĢƑ×óĢ�ıŭŋŽ�
schopní platit za̵obsah, a̵to võetnĄ bĄƣłƙóĞ�ŶāķāƑĢơłĤóĞ�
programƏ, dále samozūejmĄ moc dobūe vĄdí díky svým 
internetovým õi mobilním linkám, kteūí hlavní hráõi 
jsou nejvíce populární, a̵zároveń tak mohou fungovat 
i̵jako „super operátoūi“ a̵nabídnout tak vlhký sen 

P!ÍPAD ROUBAL / FOTO: TV NOVA
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všech ortodoxních sledovaõƏ – mít všechny hlav-
łĤ�ŭŶũāÖĿĢłėŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ�Öķāŭťŋń pod jednou fakturou. 
Tomuto balíõĴŋƑ×łĤ�ŭā�ðķĤƣĤ�łāıƑĤóā�ÁŋùÖĕŋłā̇�ơ̵hle-
diska výsledkƏ je ale zatím ofi ciálnĄ na̵tom nejlépe 
zˑ�̛ƑĤóā�łāƣ�˔ˏˏ�ŶĢŭĤó�ťūedplatitelƏ), pūedevším díky 
exkluzivním sportovním právƏm na̵õeskou fotbalovou 
ligu. T-Mobile podobnĄ jako Vodafone má i̵vlastní 
pƏjõovny za̵pūedplatné, ale spíše jako bonus ke̵svým 
tarifƏm a̵zatím bez ambice dĄlat pƏvodní tvorbu. 

Stream.cz, Mall.TV̳|̳bùƘƣ�ťŋĿĢłāĿā�ŭŋóĢ×ķłĤ�
sítĄ, které jsou pro streamingové hráõe stejnĄ nebez-
peõným soupeūem jako hraní her, vyzvat na̵souboj je 
mohou i̵ŭķŽƣðƘ̇�ıāƣ�ŭā�ũŋơĞŋùķƘ�łÖðĤơāŶ�ťŋūady zcela 
zdarma. Stovky starších õeských titulƏ�łÖıùāŶā�Žƣ�ùłāŭ�
legálnĄ a̵zdarma na̵YouTube, pƏvodní dramatickou 
tvorbu obalenou reklamou u̵nás na̵profi  úrovni tvoūí 
dva hlavní hráõi. Seznam se svým nĄkolikrát pūevle-
õāłƙĿ��ŶũāÖĿ̍óơ�Žƣ�ŭĢóā�łāť×ķĤ�ŶŋķĢĴ�ĞĢŶƏ jako dūíve, 
ale osvĄdõené vĄóĢ�ŶƘťŽ�dÖıłÖ�ĿŽ�ŽƣĢƑÖŶāķā�ơ̵jeho 
hlavní stránky rozhodnĄ zamĄstnají. Mall.TV osciluje 
mezi on-line recepty, gamingovými poūady i̵ambi-
ciózní tvorbou, která jednou za̵õas vytvoūí i̵pecku 
typu #martyisdead. Jestli se však velcí konkurenti roz-
hodnou lépe platit, postihne odliv tvƏrcƏ a̵originální 
produkce hlavnĄ tyto dva hráõe.

TANKOVÁ DIVIZE
Apple TV+̳|̳Experti se stále nemohou shodnout, 
ıāŭŶķĢ�ıā�ŭŶũāÖĿĢłėŋƑ×�ŭķŽƣðÖ��ťťķŽ�Ĵŋķŋŭ×ķłĤ�ťũƏšvih, 
anebo jen potichu pūipravovaná atomová bomba, 
ĴŶāũŋŽ�ŶāóĞłŋķŋėĢóĴƙ�ŋðũ�ơŽƣĢŶĴŽıā�Öƣ�ơÖ̵pár let. Faktem 
ıā̇�ƣā�ơÖ̵dva roky od̵vzniku i̵pūes investice v̵miliardách 
dolarƏ�Ŀ×�ŭķŽƣðÖ�ıāł�łāóāķŋŽ�ŭŶŋƑĴŽ�ťƏvodních titulƏ 
a̵podstatná õ×ŭŶ�ķĢùĤ�ıĢ�ƑƘŽƣĤƑ×�ĞķÖƑłĄ�ťũŋŶŋ̇�ƣā�ıĢ�ùŋŭŶÖķĢ�
s̵nákupem nového Apple pūístroje zdarma. I̵pūes 
nesporné divácké (Ted Lasso) õi kritické (The Morning 
Show) úspĄchy a̵masivní vĄrnou základnu fanouškƏ 
to bude mít Apple proti hlavní konkurenci tĄƣĴĂ̍��ķā�
tūeba to bere jen jako frajerský doplnĄĴ�ŭƑƙóĞ�ŭķŽƣāð�
a̵snad to takhle i̵jeho zákazníci chtĄjí. Nezapomínejme 
ŶÖĴĂ̇�ƣā��ťťķā�ù×ķ�ťũŋƑŋơŽıā�łÖùŽťÖłŋŽ�ĴłĢĞŋƑłŽ�

iTunes fi lmƏ, která sice není za̵pūedplatné, ale svým 
ũŋơŭÖĞāĿ�̛ŭĴŋũŋ�ːˏ�ŶĢŭĤó�ŶĢŶŽķƏ) i̵technickou kvalitou 
(4K, õeské dabingy) u̵nás nemá konkurenci.

Amazon Prime Video̳|̳V̵létĄ�ˑˏˑː�ıŭĿā�ŭā�
sice doõkali õeské lokalizace, ale jinak se Amazon 
do̵dalších bojƏ o̵zákazníka u̵nás nepustil. Oproti 
konkurenci má Prime Video nejen výraznĄ ménĄ 
titulƏ v̵nabídce a̵jen polovina zatím má õeskou pod-
poru, ale také zatím chybĄjí opravdu masové hity. 
Ve̵vybraných zemích svĄta, kde Amazon úūaduje jako 
hlavní nákupní portál, má i̵Prime Video silnou pozici, 
ale u̵nás, kde vládne Alza a̵další lokální hráõi, to 
bude mít i̵do̵budoucna výraznĄ tĄƣůĤ̍�mƏƣā�ł×ŭ�ŶāùƘ�
hlavnĄ tĄůĢŶ̇�ƣā��ĿÖơŋł�ťŋŽƣĤƑ×�#esko jako produkõní 
evropský hub (toõí se u̵nás Carnival Row, Wheel of 
Time a̵další pƏvodní seriály) a̵tūeba se vše zlomí s̵pre-
miérou seriálového Pána prstenƏ pūíští rok.

Google̳|̳Z̵centrálního streamingového boje se 
Fŋŋėķā�Žƣ�ŭŶ×Ğķ�ťūed lety, kdy opustil výrobu pƏvod-
ních poūadƏ a̵zrušil nĄkolikrát pūāıĿāłŋƑÖłŋŽ�ŭķŽƣðŽ�
YouTube Red, aktuálnĄ�ŭĢ�ùũƣĤ�ŋùŭŶŽť�Ö̵prostūednic-
tvím YouTube dál tlaõí hlavnĄ�ŽƣĢƑÖŶāķŭĴŋŽ�ŶƑŋũðŽ̍�
Díky ní proto nelze pozici YouTube v̵této válce úplnĄ 
ignorovat – najdete na̵nĄm legálnĄ stovky menších 
õeských fi lmƏ, novĄ si u̵nás pūes nĄj mƏƣāŶā�ĴŋŽťĢŶ�
õi pƏjõit poūady z̵Google Play a̵poslední slovo ještĄ 
ani neūekl s̵propojením hardwaru a̵také nĄkolikrát 
odepsanou a̵znovu restartovanou platformou pro 
chytré televize, pojmenovanou Google TV. StejnĄ jako 
pro Amazon õi Apple jsou i̵pro Google streamingové 
války dlouhodobou hrou, ve̵které si díky neomezeným 
pūíjmƏm mohou dovolit experimentovat, a̵nakonec 
ĿŋĞŋŽ�ƑƘùũƣāŶ�ùĂķā�łāƣ�ŋŭŶÖŶłĤ�Ö̵zaõít nakupovat 
vyõerpané slabší soupeūe. 

THE MORNING SHOW / FOTO: APPLE TV+
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HV4ZDNÁ P4CHOTA
Disney+̳|̳Kdyby pƏvodní plány impéria Disney 
dostály svým slibƏm, mohli jsme jejich streamingovou 
ŭķŽƣðŽ�ĿĤŶ�Žƣ�łāıťŋơùĄji do̵konce tohoto roku. Ale 
ťũŋŶŋƣā�'ĢŭłāƘ�ťŋơłÖķ̇�ƣā�ťŋ̵skvĄlém startu v̵USA 
je jeho druhou zemí zaslíbenou jihovýchodní Asie, 
musí naše õást Evropy poõĴÖŶ�Öƣ�ùŋ̵ķĂŶÖ�ˑˏˑˑ̍�R̵tak se 
oõekává masivní pūāŭĴŽťāłĤ�ŭĢķ̇�ťũŋŶŋƣā�'ĢŭłāƘ�ùŋ̵boje 
pūináší zbranĄ hromadného niõení typu Marvel, Star 
Wars, Pixar a̵další stovky víceménĄ špiõkových fi lmƏ 
a̵seriálƏ. Jak ukázal jinde, lokalizace je pro nĄj klíõem 
a̵õāŭĴĂ�ơťŋƣùĄní se pūipisuje i̵snahám mít opravdu 
kvalitní õeský dabing pro co nejvíce titulƏ. Disney 
zaútoõí pūíští rok nejen nabídkou, ale i̵stále zajímavou 
cenou a̵bude patūit k̵vyzyvatelƏm dosavadních lídrƏ 
streamingových válek u̵nás.

HBO GO/MAX̳|̳ÑÖŭķŋŽƣĢķƙ�ƑāŶāũ×ł�õeských 
streamingových válek se kvƏli rozhodnutí na̵druhém 
konci svĄta musel obejít bez letošní technologické 
injekce, nicménĄ novou verzi HBO s̵názvem MAX 
máme dostat místo letošního podzimu podle všeho 
Ğłāù�ơĴũÖıā�ũŋĴŽ�ˑˏˑˑ̍��Žùā�Ŷŋ�ťūedevším technický 
skok (nová aplikace, podpora 4K, Dolby Atmos a̵další), 
obsahovĄ vše bude stát hlavnĄ na̵fi lmech a̵seriálech, 
ĴŶāũĂ�Žƣ�ùłāŭ�ơ̵HBO GO moc dobūe známe. KromĄ 
pƏvodních seriálƏ̇�ơ�łĢóĞƣ�ťūíští rok hodlá uvést 
do̵boje pokraõování Hry o̵trƏny, pūišla aktuálnĄ i̵moc 
zajímavá zpráva o̵distribuci fi lmƏ znaõky Warner, 
kam HBO spadá. Trháky typu nový Batman uvidíme 
na̵N�z�m�Ç�Žƣ�ĿĄsíc a̵pƏl po̵premiéūā̇�óŋƣ�ıā�ơ×ŭÖùłĤ�

zbrań do̵boje proti Netfl ixu, který u̵nás dlouhá léta 
vedoucí HBO GO letos pūedbĄhl. Tedy jak se to vezme 
– podle odhadƏ má õistĄ HBO GO pūedplatitelƏ ménĄ 
łāƣ�pāŶfl� ĢƗ̇�Öķā�ĴùƘƣ�ùŋ̵toho zapoõítáme i̵všechny 
potenciální zákazníky HBO od̵operátorƏ, kteūí 
na̵ŭķŽƣðŽ�ĿÖıĤ�ł×ũŋĴ�ŶÖĴƘ̇�ıā�ıāıĢóĞ�õíslo podle všeho 
ƑƘůůĤ�łāƣ�pāŶfl ixu. 

Netfl ix̳|̳Jestli nĄkdo vytĄƣĢķ�ťŋŭķāùłĤ�ťŋùĢƑłƙ�
rok a̵pƏl, je to hlavnĄ Netfl ix. Jeho tempo nového 
obsahu i̵nárƏstu pūedplatitelƏ v̵první pƏķóā�ũŋĴŽ�ˑˏˑˏ�
brutálnĄ zrychlilo, a̵i̵ĴùƘƣ�Ŷŋ�ł×ŭķāùŽıĤóĤ�ĴƑÖũŶ×ķƘ�
łāðƘķŋ�Öƣ�ŶÖĴ�ùĢƑŋĴĂ̇�#eši si podle všeho koneõnĄ 
Netfl ix zamilovali. Není to jen díky masivní knihovnĄ 
̛˖�ˏˏˏ�ŶĢŶŽķƏ nemá nikdo na̵svĄtĄ) a̵zlepšující se 
õeské podpoūe, Netfl ix u̵nás chytūā�ƑƘŽƣĢķ�ťŋťŶ×ƑĴŽ�
po̵místních fi lmech a̵nabízí dnes prakticky nejvyšší 
zásobárnu velkých õeských fi lmƏ on-line. Doplńuje 
tak tím svƏj široký zábĄr, díky kterému je tak úspĄšný 
– kromĄ lokálních vĄcí nabízí nepūāðāũłĂ�ĿłŋƣŭŶƑĤ�
evropských i̵hollywoodských seriálƏ�ƑůāóĞ�ƣ×łũƏ, své 
drahé pƏvodní fi lmy i̵starší hollywoodské klasiky, 
na̵zmar nepūijdou ani dĄŶĢ̍�zùĞÖùāĿ�ƑĤóā�łāƣ�ťƏl 
milionu lidí si u̵nás Netfl ix pūedplácí a̵do̵dalších let 
je globální streamingový obr stále hlavním favoritem 
õeské streamingové války.

TOMÁ# VYSKO$IL 

Zakladatel webu Filmtoro.cz, který se odɺroku 2015 vċnuje streamingu 
uɺnás iɺveɺsvċtċ. Jako autor dźįƣĈ�ŴžÝń�ŴŸŕ��ŸĈŋĭĈŸĈɕ�ƳÝńŕƵĭń�ƇÝŀĉ�āÝńƀį�
fi�ńŋŕƣĉ�ƤĈùƪ�ĽÝŀŕ�Gĭńŋ�ƍùɚûƳ�ýi Edna.cz.   ͻ

HRA O TR"NY: ROD DRAKA / FOTO: HBO

HRA O OLIHE# / FOTO: NETFLIX
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A le popoūadĄ: co je to vlast-
nĄ superpoõítaõ? Defi nice se 
õasto liší, ale v̵principu jde 
o̵velice výkonný systém 

ve f̵ormĄ klastru, který vzniká zapo-
jením mnoha poõítaõƏ dohromady. 
SpoleõnĄ tak násobí svƏj výkon, 
ĴŶāũƙ�ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�ťūi výpoõtech, na̵nĄƣ�
bĄƣłĂ�ťŋõítaõe nestaõí. A̵základem 
pro výpoõetní sílu klastru je pūekva-
pivĄ… grafi cká karta.

Nvidia ur!uje 
sm"r v#oblasti um"lé 
inteligence
Spoleõnost Nvidia je na̵trhu známá 
právĄ a̵pūedevším jako tradiõní 
výrobce grafi ckých karet. Svých 
zkušeností s̵vývojem nejvýkonnĄj-
ších õipƏ�ƑƘŽƣĤƑ×�ťũŋ�ƑƙƑŋı�ŶāóĞ̟
nologií na̵poli umĄlé inteligence. 
Od̵roku 2007 postupnĄ uvádí na̵trh 
nové õipy a̵k̵nim potūebný soft-
ware pro zpracování vĄdeckotech-
nických výpoõtƏ nebo algoritmƏ 
pro strojové uõení. Brzy se staly 

výkonovým etalonem a̵dnes jsou 
GPU akcelerátory Nvidia hlavní 
výpoõetní silou nejvýkonnĄjších 
superpoõítaõƏ na̵svĄtĄ. V̵letošním 
roce Nvidia navíc oznámila vývoj 

vlastního procesoru (CPU) Grace, 
který bude pohánĄt superpoõítaõe 
v̵následujících letech.

Na#co vyu$ít superpo!íta!
Na̵superpoõítaõích bĄƣĤ�Ƒƙťŋõet-
nĄ nároõné matematické úlohy 
a̵simulace, na̵které bĄƣłĂ�ťŋõítaõe 
nestaõí. V̵dnešní dobĄ zpracovávají 
superpoõítaõe výpoõty v̵podstatĄ 
ve̵všech vĄdních oborech. Pūedpo-
vídají poõasí, modelují zmĄny 
klimatu, prozkoumávají vesmír, 
simulují fungování lidského moz-
ku, vyvíjejí nové léky, pomáhají 
s̵vývojem aut a̵letadel nebo 
hledají optimální místa pro stavby 
naftových vĄƣĤ̍�Á̵posledních letech 
narƏŭŶ×�ƑƘŽƣĢŶĤ�ŭŽťāũťŋõítaõƏ 
v̵oblasti umĄlé inteligence.

Díky vysokému výpoõetní-
mu výkonu a̵vylepšení algorit-
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mƏ dosáhly velkého rozšíūení 
hluboké neuronové sítĄ, a̵vznikl 
tak nový obor umĄlé inteligence, 
tzv. deep learning, a̵nové oblas-
ti jako poõítaõové vidĄní, dopo-
ruõovací systémy, samoūiditelná 
auta, bezpeõnost podporovaná AI 
nebo̵výpoõetnĄ extrémnĄ nároõ-
né zpracování pūirozeného jazyka. 
Neuronové sítĄ, které tyto úlohy 
ūeší, obsahují stovky miliard para-
metrƏ a̵k̵natrénování jazykového 
modelu jsou nasazeny nejvýkon-

nĄjší Nvidia superpoõítaõe na̵svĄtĄ. 
ƣ�łƘłĤ�ƑĢùĤĿā�ťūíklady skuteõné-
ho nasazení tĄchto modelƏ v̵praxi 
– pūeklady cizích jazykƏ v̵reálném 
õase, virtuální asistenti, generová-
ní programového kódu nebo umĄlá 
inteligence generující texty (bás-
nĄ, novinové õlánky), které jsou 
k̵nerozeznání od̵textƏ napsaných 
õlovĄkem.

Jedním z̵nejzajímavĄjších pūí-
kladƏ je nasazení superpoõítaõƏ 
ve̵zdravotnictví. Napūíklad v̵boji 

proti nemoci covid-19 dokázaly 
Nvidia superpoõítaõe sekvenovat 
genom koronaviru bĄhem pou-
hých sedmi hodin. V̵reálném õase 
analyzovaly šíūení infekce, provĄ-
ūily miliardu chemických slouõe-
nin pro vývoj lékƏ bĄhem jediného 
dne, zrekonstruovaly 3D strukturu 
viru a̵vytvoūily také AI model pro 
urõení diagnózy nemoci covid-19 
ze snímkƏ plic. Na̵základĄ Nvidia 
technologií byl také zkonstruován 
robot pro podávání lékƏ nemocným 
pacientƏm, tak aby se minimali-
zoval jejich kontakt s̵ošetūujícím 
personálem.

Kde takové superpo!íta!e 
najdeme
V̵#āŭĴĂ�ũāťŽðķĢóā�ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�pƑĢ̟
dia DGX systémy napūíklad #es-
ký institut informatiky, roboti-
ky a̵kybernetiky, #VUT v̵Praze 
(CIIRC), IT4Innovations národní 
superpoõítaõové centrum v̵OstravĄ, 
Univerzita obrany nebo Západo-
õeská univerzita. Servery s̵Nvidia 
akcelerátory dodává M Computers 
v̵#eské republice do̵vĄtšiny vyso-
kých škol a̵ústavƏ Akademie vĄd 
#eské republiky.

Z̵okolních zemí mƏƣāĿā�ơ×ƑĢ̟
dĄt Slovensku: tamní státní správa 
poūídila nĄkolik nejvýkonnĄjších 
AI superpoõítaõƏ Nvidia DGX 
o̵výkonu desítek PetaFLOPS. 
Stejné systémy instalovali odbor-
níci z̵M Computers v̵Maûarsku 
nebo nejvĄtšímu cloudovému 
poskytovateli v̵Rumunsku a̵men-
ší systémy nasadili u̵zákazníkƏ 
v̵Polsku, Slovinsku, Chorvatsku 
nebo Bulharsku. ̳ͻ

M COMPUTERS JE ELITE PARTNEREM NVIDIE
Spoleýnost M Computers se bċhem posledních ýtyź let zaźadila mezi nejvýznamnċjší Nvidia 
partnery vɺEvropċ. Jako první vɺregionu dosáhli nejvyššího ELITE partnerství aɺzískali ocenċ-
ní AI champion nebo navštívili nċkolikrát sídlo Nvidie vɺkalifornské Santa Claźe, kde došlo 
iɺnaɺosobní setkání sɺgenerálním źeditelem spoleýnosti Jensenem Huangem. M Computers 
jsou také souýástí celosvċtového programu NVIDIA Test Drive, proto uɺnich najdete kom-
pletní portfolio NVIDIA HPC aɺAI akcelerátorơ – vše plnċ kɺdispozici pro rơƳōÞ�ƍƵĭƣÝƇĈńžŀÞ�
aɺfi remní testování výetnċ nejnovċjšího AI superpoýítaýe Nvidia DGX Station A100!

„Se zákazníky konzultujeme nasazení Nvidia superpoýítaýơ aɺAI infrastruktury. Kromċ 
samotného návrhu výpoýetních serverơ sɺakcelerátory źešíme oblasti vysokorychlostních pro-
ŴŕĽŕƣÝûįûĩ�žįƇįɕ�žƍŴĈŸŸƪûĩńƫûĩ�āÝƇŕƣƫûĩ�ƎńŕƵĭƀƉ, správu aɺmonitoring celé infrastruktury nebo 
integraci doɺdatového centra – pźedevším zɺpohledu napájení aɺchlazení takto výkonných 
systémơ,“ popisuje zábċr aktivit obchodní źeditel M Computers Petr Plodík.

Aɺzajímavý tip naɺzávċr: spoleýnost M Computers podporuje vzdċlávání aɺvýzkum, proto 
mohou školy, vċdecké instituce aɺAI start-upy dostat speciální projektovou cenu naɺNvidia 
technologie!  Více informací: https://mcomputers.cz/nvidia/

  
 dĈ�ƎƵÝžōĉ�žńĈāŕƣÝƇ�ōĈƍžƇÞńƫ�ĈƩŴŕōĈōûĭÞńōį�
ōÞŸơst výpoýetního výkonu superpoýítaýơ aɺAI 
žƪžƇĉŋơɚ�¤ŴŕńĈýnost Nvidia dnes patźí vɺƇĉƇŕ�
ŕùńÝžƇĭ�ŀɺnejvýznamnċĽƀįŋ�ĩŸÞýơm. 

 PETR PLODÍK, M COMPUTERS
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Oõekávání, která se bĄhem 
posledních let vytvoūila 
kolem mobilních 5G sítí, se 
prozatím nenaplńují. Pūes 

5G se neuskuteõńŽıĤ�ƣ×ùłĂ�ŋťāũÖóā�
na̵dálku, po̵silnicích nejezdí fl otily 
autonomních vozƏ a̵ķĢùĂ�ŭĢ�Ƒā̵vel-
ĴĂĿ�łāĴŽťŽıĤ�Á��ðũƙķā�ŭā�ŭŶũāÖĿŋ̟
ƑÖłƙĿ�ŋðŭÖĞāĿ̍�ÁāķĴŋķāťĂ�ŭķĢðƘ�
ơāıĿĂłÖ�ùŋùÖƑÖŶāķƏ technologií 
a̵politikƏ se nemĄní v̵realitu. Pūes-
to investice do̵5G budou pokraõo-

vat a̵telekomunikaõní obor nepūe-
ŭŶ×Ƒ×�ĞķāùÖŶ�łŋƑĂ�ĿŋƣłŋŭŶĢ�ƑƘŽƣĢŶĤ̍

Podle õĤŭāķ�ÖłÖķƘŶĢóĴĂ�ŭťŋķāõ-
nosti IDC je dnes po̵óāķĂĿ�ŭƑĄtĄ 
v̵provozu 176 komerõních 5G sítí. 
ÁĄtší õást z̵nich jsou non-stand-
alone sítĄ, kdy rádiová õást bĄƣĤ�
na̵5G, jádro ale stále na̵LTE. To 
ŭā�ŶƙĴ×�Ģ̵komerõłĤóĞ�˔F�ŭĤŶĤ̇�ĴŶāũĂ�
postupnĄ „rozsvĄcují“ operátoūi 
v̵#esku. CelosvĄtovĄ�Žƣ�ðƘķŋ�łÖĢł̟
stalováno pūes 1,5 milionu základ-

łŋƑƙóĞ�˔F�ŭŶÖłĢó̍�zũėÖłĢơÖóā�F�m��
oõāĴ×Ƒ×̇�ƣā�ķāŶŋŭ�łÖ̵5G pobĄƣĤ�ůāŭŶ�
procent globálních zákazníkƏ. 
�ĿÖũŶťĞŋłƘ�ťũŋ�ðĄƣłĂ�ŽƣĢƑÖŶāķā�Žƣ�
na̵trhu jsou.

Jak se tato infrastruktura vyu-
ƣĤƑ×̎��ŭĢ�˔˓�ťũŋóāłŶ�ùÖŶŋƑĂĞŋ�ŶŋĴŽ�
ŭķŋŽƣĤ�Ĵ̵odbavování videa. Dalších 
„use cases“ moc není. Frekven-
óā�ĴŋķāĿ�˒̇˔�FNơ�ŭā�ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�ťũŋ�
doruõŋƑ×łĤ�ðāơùũ×ŶŋƑĂĞŋ�fi xního 
internetu o̵ŭķŽůłƙóĞ�ũƘóĞķŋŭŶāóĞ̇�
u̵nás napūíklad Nordic Telecom 
na̵˒̇˖�FNơ�łÖðĤơĤ�Öƣ�ːˏˏ�mð̓ŭ̍�
Jinak ale 5G sítĄ�ŋðŭķŽĞŽıĤ�Ŷŋ�ŭÖĿĂ�
jako generace pūedchozí. Jen mís-
ty o̵nĄco rychleji, i̵ĴùƘƣ�ŭ̵agregací 
d¦1�Ŷŋ�ŶÖĴĂ�łāĿŽŭĤ�ðƙŶ�ƑƣùƘ�ťũÖƑ̟
da, a̵s̵łĢƣůĤ�ŋùāơƑŋŽ̍

Nejistota a!otázka v"hod
„Kolem poptávky na̵5G panuje 
nejistota a̵ƑƙĞŋùƘ�˔F�ŭā�łƘłĤ�ơùÖıĤ�
ðƙŶ�Ƒơù×ķāłĂ̦̇�ŽƑ×ùĤ��ŋóÖũ��Ö̇�
ƑƙĴŋłłƙ�ūāùĢŶāķ�ŋũėÖłĢơÖóā��ÖĿāłÖ�
Telecommunications Council sdru-
ƣŽıĤóĤ�ƑāķĴĂ�ŋťāũ×ŶŋũƘ�łāðŋ�ùŋùÖ̟
vatele jako Nokia, Huawei, Cisco 
õĢ�mĢóũŋŭŋĕŶ̍�̥`ā�ơùā�ŭłÖĞÖ�ŽùĄlat 
z̵5G úspĄóĞ̍�Nķāù×łĤ�ĿŋƣłŋŭŶĤ�
ƑƘŽƣĢŶĤ�ðƘ�ĿĄķŋ�ðƙŶ�ťũŋ�óāķƙ�ŭāĴŶŋũ�
prioritou,“ dodává.

Na̵minimum obchodních 
modelƏ upozorńŽıā�ŶÖĴĂ�ŭťŋķāõnost 
Huawei. Ta sice vlivem bezpeõnost-
ních obav ztratila pozice v̵západ-
ních zemích, stále se ale na̵globální 
ƑƙŭŶÖƑðĄ 5G ve̵ƑāķĴĂĿ�ťŋùĤķĤ̍�`āıĤ�
rádiovou õást minimálnĄ v̵ŶĂŶŋ�ĕ×ơĢ�
ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�Ģ̵zdejší poboõĴƘ�ÁŋùÖĕŋłŽ�
a̵¦̟mŋðĢķŽ̍

̥zðóĞŋùłĤ�ĿŋùāķƘ�ĴŋķāĿ�˔F�
nejsou vyspĄķĂ̍�pÖŭÖơāłĤ�˔F�Ƒā̵vir-

5G SÍT#: 
O$EKÁVÁNÍ SE ZATÍM NENAPL%UJÍ

POKRYTÍ 5G SÍT4MI POɺCELÉM SV4T4 ROSTE, 
OBCHODNÍ MODELY AɺZPÇ¤{ Ð�ÉÐ³ÛUW��i1�¤�i1�"QÐ 4JÍ.
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tuální a̵rozšíūāłĂ�ũāÖķĢŶĄ�ıā�ťŋĿÖķĂ̍�
�ŋĿÖķŽ�ŭā�ťŋŭŶŽťŽıā�ŶÖĴĂ�Ƒ̵auto-
ĿŋðĢķŋƑĂĿ�ťũƏmyslu nebo v̵oblas-
ŶāóĞ̇�ıÖĴŋ�ıŭŋŽ�ĞŋķŋėũÖĿƘ̍�ÁĄtšina 
5G projektƏ kolem internetu vĄcí je 
v̵#ínĄ,“ shrnuje situaci pūedseda 
pūedstavenstva õĤłŭĴĂĞŋ�ťŋùłĢĴŽ�
Ken Hu.

PrávĄ od̵internetu vĄcí a̵nasa-
zení v̵prƏmyslu se od̵5G obecnĄ 
oõekávají nejvĄtší pūínosy. Jak se 
na̵ŋùðŋũłƙóĞ�ĴŋłĕāũāłóĤóĞ�ơĿĢ̟
ńŽıā̇�̥˔F�ıā�ĿĂłĄ o̵ƑÖůāĿ�óĞƘŶũĂĿ�
telefonu a̵více o̵všem ostatním“.

pĢóĿĂłĄ ani v̵ŶĂŶŋ�ŋðķÖŭŶĢ�łāłĤ�
prozatím vidĄt jednoznaõłĂ�ťŋŶƑũ̟
ơāłĤ�ŶāŋũāŶĢóĴƙóĞ�ťūedstav. Napūí-
ĴķÖù�ŭĴŽťĢłÖ�ÁŋùÖĕŋłā�Ƒ̵NĄmecku 
spustila standalone síŸ a̵s̵Porsche 
zkouší komunikaci v̵ũā×ķłĂĿ�õase. 
ÁŋùÖĕŋłā�ŶāŭŶŽıā���̓Á�̇�óķŋŽùŋƑĂ�
hraní a̵další, nedostává se ale dál 
łāƣ�ùŋ̵fáze pilotƏ a̵pokusƏ.

PrƏĿƘŭķŋƑĂĿŽ�łÖŭÖơāłĤ�˔F�
v̵#esku mají pomoci první privát-
ní sítĄ�ƑƘðŽùŋƑÖłĂ�łÖ̵univerzi-
Ŷ×óĞ̍�!RR�!�łÖ̵#Á¦�Žƣ�Ŀ×�ŭŶÖł̟
dalone síŸ a̵další projekty fungují 
na̵ÁƘŭŋĴĂ�ůĴŋķā�ð×ńŭĴĂ�Ƒ̵zŭŶũÖƑĄ 
nebo #āŭĴĂ�ơāĿĄdĄķŭĴĂ�ŽłĢƑāũơĢ̟
tĄ̍�¦ÖĴĂ�ơùā�Öķā�ķơā�ťũŋơÖŶĤĿ�ĿķŽƑĢŶ�
jen o̵pokusech.

Více pen'z ze zákazníka
�ũƑłĤ�łāŭťŋũłĂ�ťūĤłŋŭƘ�Žƣ�Öķā�˔F�
pūináší. Pūíkladem je fi�łŭĴƙ�ŋťā̟
ũ×Ŷŋũ�1ķĢŭÖ̇�ĴŶāũƙ�ŭťŽŭŶĢķ�ĴŋĿāũõní 
standalone síŸ, dĄlá pilotní testy 
ĿĢķĢĿāŶũŋƑƙóĞ�Ƒķł�̛˗�Fð̓ŭ̜�Ö̵5G 
ŭĢėł×ķāĿ�Ŀ×�ťŋĴũƘŶĂ�Ŷūi miliony 
FinƏ̍�̥pÖůĢ�ơ×ĴÖơłĤóĢ�ƑƘŽƣĤƑÖıĤóĤ�˔F�
jsou obecnĄ spokojenĄjší s̵kvalitou 
ŭķŽƣðƘ̍�˔F�ũŋƑłĄƣ�ťūináší potenciál 

ťũŋ�ƑƘůůĤ�ŶũƣðƘ�łÖ̵ŽƣĢƑÖŶāķā�łāƣ�
d¦1̍�̵5G zákazníkƏ v̵prƏmĄru 
zaznamenáváme mĄsíõní útra-
tu o̵tūĢ�āŽũÖ�ƑƘůůĤ̦̇�ťŋťĢŭŽıā��ÖĿĢ�
�ÖıÖĿåĴĢ̇�ƑĢóāťũāơĢùāłŶ�1ķĢŭƘ�ťũŋ�
síŸŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ̍

K̵ŶŋĿŽ�ıā�ơÖıĤĿÖƑĂ�ơĿĤłĢŶ�
lokální fi nská specifi ka. Zatímco 
v̵1ƑũŋťŭĴĂ�ŽłĢĢ�ŭā�ĿĄsíõní spotūe-
ba mobilních dat na̵hlavu pohy-
ðŽıā�ĴŋķāĿ�˗�F�̇�Ƒ̵ŭāƑāũŭĴĂ�ơāĿĢ�
to je pūāŭ�˒˕�F�̍�bŋķāĿ�˒˕�ťũŋóāłŶ�
tamních domácností bĄƣĤ�ťŋŽơā�
na̵ĿŋðĢķłĤĿ�ðũŋÖùðÖłùŽ̍�Á̵zemi 
k̵tomu jsou alokovány frekvence 
od̵ķŋƒ�Öƣ�ťŋ̵high band.

Pozitivní pūĤłŋŭ�˔F�ƑĢùĤ�ŶÖĴĂ�
operátor Zain pƏsobící v̵nĄkolika 
zemích na̵�ķĤơĴĂĿ�ƑƙóĞŋùĄ. Jeho 
ŶāóĞłŋķŋėĢóĴƙ�ūāùĢŶāķ�pÖƒÖĕ��ķėĞÖ̟
ũÖðÖķķƘ�ŽƑ×ùĤ̇�ƣā�ÑÖĢł�Žƣ�˓ˏ�ťũŋóāłŶ�
traƧ  ku odbavuje pūes 5G a̵ƣā�ŭā�
����ùŋŭŶÖķŋ�łÖ̵ÖŭĢ�˖ˏ�ùŋķÖũƏ. 5G 
ťŋĿŋĞķŋ�ùŋŭŶÖŶ�ŶũƣðƘ�ŋ̵õtyūi pro-
centa nahoru, zisk posílilo o̵více 

łāƣ�ùāŭāŶ�ťũŋóāłŶ̍�'Əvodem jsou 
ơāıĿĂłÖ�ĿĂłĄ�ƑĢùĢŶāķłĂ�ťūínosy 5G 
jako lepší energetická efektivita, 
virtualizace, network slicing a̵další.

�ƑƙóÖũŭĴƙ�ŋťāũ×Ŷŋũ��ŽłũĢŭā�
̛ŭťŋıāłƙ�ŭ̵�!̜�Ž̵5G vidí nárƏsty 
ùÖŶŋƑƙóĞ�ŶŋĴƏ�Öƣ�ŋ̵stovky procent 
ĴÖƣùƙ�ĿĄsíc. Pūesto je adopce stále 
ĿÖķ×̍�¦āóĞłĢóĴƙ�ůĂĕ�1ķĿÖũ�FũÖŭŭāũ�
pūĢůāķ�ŭā�ơÖıĤĿÖƑƙĿ�ƑƘŭƑĄtlením. 
Podle nĄı�ıā��ƑƙóÖũŭĴŋ�̥Ģ�Ğŋłā�
country“ a̵�ťťķā�ŭ̵nasazením 5G 
modemƏ do̵iPhonu pūišel pozdĄ.

zťāũ×Ŷŋūi si pūejí, aby 5G nĄıÖĴĂ�
łŋƑĂ�ŋðóĞŋùłĤ�ĿŋùāķƘ�ťūineslo. 

„Jako sektor jsme zaseknutí v̵pro-
deji bitƏ, bajtƏ a̵ĿĢłŽŶ̍�mŽŭĤĿā�
rozšíūit nabídku na̵poskytování 
��Ṙ�R¦�ıÖĴŋ�ŭķŽƣðƘ�Ö̵další obory,“ 
ĿĤłĤ��ÖķāāĿ��ķðķŋŋŭĞĢ̇�ŶāóĞłĢóĴƙ�
ūāùĢŶāķ�ùŽðÖıŭĴĂĞŋ�ŋťāũ×ŶŋũÖ�'Ž̍

'Ž�ơƑķ×ùķ�˔F�ŭĢėł×ķāĿ�ťŋĴũƙŶ�
˘ˏ�ťũŋóāłŶ�ťŋťŽķÖóā̇�óŋƣ�Ƒ̵podstatĄ 
ơłÖĿāł×�ťŋĴũƘŶĤ�ùƑŋŽ�ƑāķĴƙóĞ�
mĄst ve̵�ťŋıāłƙóĞ�ÖũÖðŭĴƙóĞ�āĿĢ̟
ũ×ŶāóĞ�̛'ŽðÖı�Ö̵�ðž�'ĞÖðĤ̇�ơðƘŶāĴ�
zemĄ je skoro samá poušŸ̜̍�̥!ĞƘ̟
bĄjí nám ale obchodní modely. 
mŽŭĤĿā�łĄıÖĴĂ�ƑƘĿƘŭķāŶ�łÖù�ũ×Ŀāó�
tradiõłĤóĞ�óŋũā�ŭķŽƣāð̦̇�ĴŋłŭŶÖŶŽıā�
�ķðķŋŋŭĞĢ̍�'Ž�ơĴŋŽůĤ�ƑĄóĢ̇�ŭā�ĴŶāũƙ̟
mi se mƏƣāŶā�ŭāŶĴÖŶ�Ģ̵jinde võetnĄ 
#eska – inspekce objektƏ pomocí 
dronƏ, IoT, edge computing a̵další.

 sÝƀĭ�ƳÞŀÝƳōįûĭ�ƣƪƍƵįƣÝĽįûį�ɃI�Ľžŕƍ�ŕùĈûōċ 
žŴŕŀŕĽĈōċĽƀį�žɺŀƣÝńĭƇŕƍ�žńƍƵùƪɚ�ɃI�ŸŕƣōċƵ�Ŵźináší 
ŴŕƇĈōûĭÞń�ŴŸŕ�ƣƪƀƀį�ƇŸƵùƪ�ōÝɺƍƵĭƣÝƇĈńĈ�ōĈƵ�i1ɚ
 SAMI RAJAMÄKI, ELISA
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Hledání dal(ího Uberu
'ŋùÖƑÖŶāķĂ�Ö̵operátoūi zároveń 
hodnĄ mluví o̵ŶŋĿ̇�ƣā�ðƘ�ŭ̵adopcí 
5G mĄķ�ƑƙũÖơłĄ pomoci stát. �āóĴƙ�
regulátor napūíklad pomáhá tak, 
ƣā�łÖŭŶÖƑĢķ�łĤơĴŋŽ�óāłŽ�ơÖ̵licence 
s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ŋťāũ×ŶŋūĢ�ĿŋĞŋŽ�ƑƘŽƣĤŶ�
splátky. Tūicet procent z̵celko-
ƑĂ�ŭŽĿƘ�ơÖťķÖŶĤ�Ğłāù�Ö̵zbytek pak 
v̵ŭāùĿĢ�ŋùķŋƣāłƙóĞ�ťķÖŶð×óĞ̍

�ŋóÖũ��Ö�ơā��ÖĿāłƘ�ŭĢ�ĿƘŭķĤ̇�ƣā�
̥ıŭŋŽ�łŽŶłĂ�ťũŋıāĴŶƘ�ơ̵veūāıłĂĞŋ�
sektoru, aby po̵5G hnaly poptáv-
ku“. Zmińuje napūíklad mĄsto 
Lusail v̵Kataru. To se prezentu-
je jako metropole budoucnosti, 
do̵ĴŶāũĂ�ŭŶ×Ŷ�ƑķŋƣĤ�˓˔�ĿĢķĢÖũù�ùŋķÖ̟
rƏ̍��ŋŽõástí projektu jsou sítĄ�łŋƑĂ�
generace, senzory a̵další technolo-
ėĢā�ƑƘƣÖùŽıĤóĤ�ĴŋłāĴŶĢƑĢŶŽ̍��ŋùŋðłĄ 
�ÖžùŭĴ×��ũ×ðĢā�ĢłƑāŭŶŽıā�ùŋ̵fi nanõ-
ní õŶƑũŶĢ�Ĵũ×ķā��ðùŽķ×ĞÖ�Ƒ̵�Ģı×ùŽ̍�
Jde ale o̵ťũŋıāĴŶƘ�ũŋťłƙóĞ�ƑāķĿŋóĤ̇�
ĴŶāũĂ�ŭā�ŶĄƣĴŋ�ũāťķĢĴŽıĤ�ıĢłùā̍

�łÖĞƘ�ơùā�ıŭŋŽ̍�zƑůāĿ�Ŷŋ̇�ơùÖ�
5G zopakuje úspĄch LTE, stále není 
ıÖŭłĂ̍�d¦1�ťūišlo v̵ơÖıĤĿÖƑĂ�ùŋðĄ. 
Krátce pūedtím se zrodil iPho-
łā̇�ĴŶāũƙ�ơÖĞķóāłĤĿ�ŭĤŶĤ�ơāıĿĂłÖ�
v̵���ùŋłŽŶĢķ�ŋťāũ×ŶŋũƘ�ùŋ̵rych-
ķƙóĞ�ĢłƑāŭŶĢó̍��ťŋıāłĤ�ũāƑŋķŽõní-
ho pūístupu k̵mobilním zaūízením 
a̵dostateõnĄ�ũƘóĞķƙóĞ�ŭĤŶĤ�ƑƘŶƑŋ̟
ūilo podhoubí pro vznik aplikací 
ıÖĴŋ�ðāũ̇�ÂĞÖŶŭ�ťť̇�RłŭŶÖėũÖĿ�
a̵ĿłŋĞÖ�ùÖķůĤóĞ̍��ĿÖũŶťĞŋłƘ�
a̵d¦1�ťŋĿŋĞķƘ�ŶÖĴĂ�Ƒ̵rƏstu cloudƏ, 
zmĄnĄ�ŶāóĞłŋķŋėĢóĴĂĞŋ�Ö̵procesní-
ho myšlení v̵korporacích a̵tak dále.

Politická komplikace
mŋðĢķłĤ�ŭĤŶĄ�ť×ŶĂ�ėāłāũÖóā�ťūed 
sebou zároveń�ĿÖıĤ�ťũŋðķĂĿ̇�ĴŶāũƙ�

zde v̵minulosti nebyl. �ada zemí 
omezuje õi zakazuje Huawei a̵další 
dodavatele z̵#ĤłƘ̍�Á̵kombinaci 
s̵õĢťŋƑƙĿ�ĞķÖùŋĿŋũāĿ�Ö̵obec-
łƙĿ�łāùŋŭŶÖŶĴāĿ�ŭŽũŋƑĢł�łāıùā�
o̵Ģùā×ķłĤ�ƑƙóĞŋơĤ�ðŋù�ťũŋ�ĢłƑāŭŶĢóā̍�
Nokia napūíklad nestíhá dodáv-

ky na̵všechny trhy a̵�ÖĿŭŽłė�ıā�
ŭÖŶŽũŋƑÖłƙ�ŋðıāùł×ƑĴÖĿĢ�ơ̵��̍�
Ericsson je tak na̵ũ×ùĢŋƑĂ�õásti sítĄ 
õasto jedinou volbou.

„Není na̵õem vyvíjet, nejsou 
dev kity od̵�ũŋÖùóŋĿŽ̇�ÇĢķĢłƗŽ�
a̵ùÖķůĤóĞ̍�pāıŭŋŽ�ÖłĢ�ťķÖŭŶŋƑĂ�ŶũŽ̟
biõky na̵ŋťŶĢĴŽ̍�ÁƙƑŋı�ðŽùā�ơťŋƣ̟
dĄłƙ�ŋ̵ũŋĴ̇�Ŀŋƣł×�ƑĤóā̦̇�ťŋťĢŭŽ̟
ıā�`ÖĴŽð��āıơāĴ̇�ťũāơĢùāłŶ�Áƙðŋ̟
ũŽ�łāơ×ƑĢŭķĂĞŋ�R!¦�ťũƏmyslu. Ten 
ŭùũŽƣŽıā�ùāŭĤŶĴƘ�ŭŶūedních a̵men-
ších providerƏ, kteūí jsou rovnĄƣ�
souõ×ŭŶĤ�˔F�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũƘ�̛ŋťŶĢĴÖ�
a̵podobnĄ̜̍

Trh se obává nedostatku doda-
vatelƏ, zpūāŶũĞ×łĤ�ùŋùÖƑÖŶāķŭĴƙóĞ�

ūetĄzcƏ a̵investiõní nejistoty. Ta 
je napūíklad v̵#esku dána i̵ŶĤĿ̇�ƣā�
łāłĤ�ıÖŭłĂ̇�ơùÖ�ŭŶ×Ŷ�ŋĿāơĤ�õi zaká-
ƣā�ťūístup Huawei do̵˔F�ŭĤŶĤ̍�ÁāķóĤ�
i̵malí operátoūi se tak do̵investic 
zatím ve̵ƑāķĴĂĿ�łāĞũłŋŽ̍

„Jednoho z̵dodavatelƏ vylouõí-
te a̵klidnĄ se mƏƣā�ŭŶ×Ŷ̇�ƣā�ŋŭŶÖŶ̟
ní ūāĴłŋŽ̇�ƣā�łāĿÖıĤ�õipy nebo 
ƣā�ðŽùŋŽ�ùũÖƣůĤ̍�¦ŋ�ŋƑķĢƑłĤ�óāłŽ�
ƑƙŭŶÖƑðƘ̦̇�ťŋõítá JiūĤ�FũŽłù̇�ůĂĕ�
�ŭŋóĢÖóā�ťũŋƑŋơŋƑÖŶāķƏ mobilních 
ŭĤŶĤ̍�¦ŽơāĿŭĴƙ�ÁŋùÖĕŋłā�Žƣ�łÖťūí-
ĴķÖù�łāłĤ�ŭóĞŋťłƙ�ùŋù×ƑÖŶ�ėĢėÖ̟
ðĢŶŋƑĂ�ťūĤťŋıĴƘ̇�ťũŋŶŋƣā�ƑķĢƑāĿ�
nedostatku õipƏ nemá modemy.

Evropští a̵ameriõtí politici 
a̵bezpeõłŋŭŶłĤ�ŭķŋƣĴƘ�ŭĢ�łƘłĤ�ŭķĢ̟
bují lepší zítūky od̵technologie 
zťāł��p̍�¦Ö�ðƘ�Ģùā×ķłĄ mĄla 
vytvoūĢŶ�łŋƑƙ�āĴŋŭƘŭŶĂĿ�ĿāłůĤóĞ�
dodavatelƏ̍�`āłƣā�Ŀŋó�ƑāķĴƙóĞ�ťũŋ̟
jektƏ na̵zťāł��p�ıāůŶĄ nevzniklo 
̛łāŽŭŶ×ķā�ŭā�ơĿĢńŽıā��ÖĴŽŶāł�
v̵`ÖťŋłŭĴŽ̜�Ö̵trh není vyspĄķƙ̍�
̥�ŋŽõasní evropští hráõi v̵zťāł̟
��p�łāıŭŋŽ�ŭóĞŋťłĤ�ùŋùÖŶ�ťŋƣÖ̟
ùŋƑÖłĂ�ŋðıāĿƘ̦̇�ŽƑ×ùĤ��ĢóĞÖũù�
�ŶŋłÖƑŭĴƙ�ơ̵ÁŋùÖĕŋłŽ̍

̥¦ŋ�ıā�ƣĢƑŋŶ̍�mƏƣāŶā�ťŋķĢŶĢóĴƘ�
nĄkoho zakázat, ale nejsme tak sil-
ní, abychom technologii udĄlali tak 
ũƘóĞķā̇�ıÖĴ�ũƘóĞķĂ�ıā�ťŋķĢŶĢóĴĂ�ũŋơ̟
ĞŋùłŽŶĤ̦̇�łÖƑÖơŽıā�FũŽłù̍�̥mŋƣł×�
v̵ũŋóā�ˑˏ˒ˏ�ðŽùŋŽ�ŭóĞŋťłĤ�łĄkteūí 
ùŋùÖƑÖŶāķĂ�ťũŋù×ƑÖŶ�łĄco, co bude 
moci konkurovat souõÖŭłĂ�õtyūce,“ 
ŭŋŽĞķÖŭĤ��āıơāĴ̍

JAN SEDLÁK 

Autor je kmenový reportér serveru Lupa.cz. 
O technologiích píše také do zahraniýních 
médií. ͻ
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Revoluce, která nepūišla. Takto 
lakonicky lze shrnout dosa-
vadní pūínos mobilních sítí 
ť×ŶĂ�ėāłāũÖóā̍�˔F�ƑƘŭĤķÖõe se 

postupnĄ rozsvĄcují i̵v̵#esku, ale 
ŽƣĢƑÖŶāķƏm a̵fi rmám zatím chy-
bĄjí dƏvody, proõ�łŋƑĂ�ŭĤŶĄ�ťŋŽƣĤ̟
vat, rozebíráme to ostatnĄ detailnĄ 

i̵v̵pūāùóĞŋơĤĿ�ŶāƗŶŽ̍�`āł�ŭÖĿŋŶłĂ�
ơƑƙůāłĤ�ũƘóĞķŋŭŶĢ�Ö̵ŭłĤƣāłĤ�ķÖŶāł̟
cí evidentnĄ nestaõí. Nedosta-
ŶāĴ�ťũÖĴŶĢóĴĂĞŋ�ƑƘŽƣĢŶĤ�Ö̵byznys 
modelƏ pūiznávají i̵sami operáto-
ūĢ̍�Á̵ðķĤơĴĂ�ðŽùŋŽółŋŭŶĢ�ðƘ�ŭā�Öķā�
situace mohla zmĄnit: na̵obzoru je 
ŶŋŶĢƣ�˔F��ùƑÖłóāù̍

Jde sice hlavnĄ o̵marketingo-
vou nálepku, která má probudit 
novou touhu po̵5G, zároveń ale dva 
nadcházející upgrady technologic-
ĴƙóĞ�ŭŶÖłùÖũùƏ�̛ťūĤůŶĤ�ũŋĴ�Žƣ�ƑĤóā̟
ĿĂłĄ�ĞŋŶŋƑƙ��āķāÖŭā̟ː˖�Ö̵nĄkdy 
ĴŋķāĿ�ũŋĴŽ�ˑˏˑ˓�ơÖŶĤĿ�ũŋơťũÖóŋ̟
ƑÖłƙ��āķāÖŭā̟ː˗̜�ťūinesou nĄko-
ķĢĴ�ŭķĢðłƙóĞ�łŋƑĢłāĴ̍�!ŋ�ðƘŭŶā�Ŷūeba 
ūekli 5G komunikaci pūes satelitní 
sítĄ nebo urõování polohy zaūízení 
s̵pūesností na̵óāłŶĢĿāŶũƘ̎

Mimo jiné MIMO
ZmĄny mají 5G sítĄ otevūĤŶ�łŋƑƙĿ�
zpƏsobƏĿ�ƑƘŽƣĢŶĤ̍��ÖĿĢ�ĿŋðĢķłĤ�
operátoūi se ale hodnĄ tĄší pūede-
vším na̵ŶāóĞłĢóĴƙ�ťŋĴũŋĴ̇�ĴŶāũƙ�ıā�
pro bĄƣłĂĞŋ�ŽƣĢƑÖŶāķā�łāƑĢùĢŶāķłƙ̍�
̥�āķāÖŭā�ː˗�ťūedstaví nová frek-
venõłĤ�ť×ŭĿÖ�̛˖ː̞ːː˓�FNơ̜�Ö̵ơƑƙůĤ�
ĴÖťÖóĢŶŽ�ƑƘķāťůāłƙĿĢ�ÖłŶĂłłĤĿĢ�

JAK ZACHRÁNIT 

5G SÍT#
q�1�ɃI�¤W4? AɺMOHLI BYCHOM JE VID4T? SÍT4 NOVÉ GENERACE ZATÍM 
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ŶāóĞłĢĴÖĿĢ̇�ıÖĴŋ�ıā�mÖŭŭĢƑā�mRmz�
a̵podobnĄ,“ popisuje napūíklad 
ĿÖłÖƣāũ�ƑƙơĴŽĿŽ�Ö̵ƑƙƑŋıā�õāŭĴĂĞŋ�
¦̟mŋðĢķŽ�`ÖũŋŭķÖƑ�NŋķĢů̍�

¦āóĞłŋķŋėĢā�mÖŭŭĢƑā�mRmz�
– velmi zjednodušenĄ ūeõeno – 
ŽĿŋƣńuje za̵ťŋĿŋóĢ�óĞƘŶũƙóĞ�
algoritmƏ a̵ƑāķĴĂĞŋ�ťŋõŶŽ�ÖłŶĂł�
na̵ơ×ĴķÖùłŋƑĂ�ŭŶÖłĢóĢ�Ģ̵v̵ĴŋłóŋƑĂĿ�
zaūĤơāłĤ�ŽƣĢƑÖŶāķā�ťūenášet jed-
ním komunikaõním kanálem více 
ùÖŶ�łÖıāùłŋŽ̍�Á̵mobilních sítích 
Ŀ×�ĿĢĿŋ�ıĢłĂ�ťŋĿŋóĢ�ùŋ̵ıĢŭŶĂ�ĿĤũƘ�
pūāĴŋłÖŶ�ŋĿāơāłĤ̇�ĴŶāũ×�ƑƘťķƙƑÖıĤ�
z̵fyzikálních zákonƏ: vyšší frek-
Ƒāłóā�ŭĢóā�ŽĿŋƣńují vyšší dato-
ƑĂ�ŶŋĴƘ̇�Öķā�ıāł�łÖ̵ƑƙũÖơłĄ krat-
ůĤ�Ƒơù×ķāłŋŭŶĢ�łāƣ�łĢƣůĤ�ĴĿĢŶŋõty. 
�ũŋŶŋ�ùŋùłāŭ�ơ×ĴķÖù�˓F�Ģ̵5G sítí 
funguje v̵ť×ŭĿŽ�˖ˏˏ̞˗ˏˏ�mNơ�
a̵pásma kolem 3̵˔ˏˏ�mNơ�ŭā�ƑƘŽ̟
ƣĤƑÖıĤ�ĞķÖƑłĄ pro vysokokapacitní 
ťŋĴũƙƑ×łĤ�Ƒ̵menších oblastech.

To by se ale mohlo õasem zmĄ-
łĢŶ̍�̥ÁƙũŋðóĢ�ùłāŭ�ŽƑ×ùĄıĤ̇�ƣā�
jsou schopní pokroõĢķƙĿĢ�ĕŽłĴóā̟
ĿĢ�mÖŭŭĢƑā�mRmz�ùŋ̵urõĢŶĂ�ĿĤũƘ�
ĴŋĿťāłơŋƑÖŶ�łāƑƙĞŋùƘ�ƑƘŭŋĴƙóĞ�
ĕũāĴƑāłóĤ̇�ơāıĿĂłÖ�ıāıĢóĞ�ĿāłůĤ�
dosah. �ĤĴÖıĤ̇�ƣā�óĤķāĿ�ıā�Ƒ̵pásmu 
1̵˗ˏˏ�mNơ�ùŋŭ×ĞłŋŽŶ�ŶĂĿĄū�ŭŶāıłĂ�
āĕāĴŶĢƑłĤ�Ƒơù×ķāłŋŭŶĢ̇�ıÖĴŋ�ĴùƘƣ�ŭā�
vysílá na̵ĕũāĴƑāłóĢ�˗ˏˏ�mNơ̦̇�ūíká 
¦ŋĿ×ů��ũŋĴŋťĤĴ̇�ĴŶāũƙ�Ŀ×�łÖ̵sta-
rosti strategii sítí v̵ŋťāũ×ŶŋũŋƑĢ�zˑ̍�
Jde v̵podstatĄ o̵ıāùĢłŋŽ�ĿŋƣłŋŭŶ̇�
ıÖĴ�ù×ķā�ơƑƘůŋƑÖŶ�ĴÖťÖóĢŶŽ�ŭĤŶĤ̇�ÖłĢƣ�
operátoūi musejí stavĄt stále hust-
ší síŸ�ơ×ĴķÖùłŋƑƙóĞ�ŭŶÖłĢó̍�̥'łāŭ�
ıŭŋŽ�ũā×ķłĂ�ĿÖƗĢĿ×ķłĤ�ũƘóĞķŋŭŶĢ�
nĄĴùā�ĴŋķāĿ�ː�FðĢŶ̓ŭ̇�ŭ̵kompletní 
ŭťāĴŶũ×ķłĤ�ƑƙðÖƑŋŽ�ŭā̇�ðāơ�ĿĢķĢ̟
ĿāŶũŋƑƙóĞ�Ƒķł̇�ùŋŭŶÖłāĿā�łĄkam 

k̵2̵FðĢŶ̓ŭ̦̇�ťŋťĢŭŽıā��ũŋĴŋťĤĴ̇�
kam se v̵5G sítích mohou posunout 
rychlosti stahování dat.

Pro provozovatele sítí je dƏķāƣĢ̟
ŶĂ�ŶÖĴĂ�ŭłĢƣŋƑ×łĤ�ŭťŋŶūeby ener-
gie, a̵to jak v̵ŭÖĿŋŶłƙóĞ�ŭĤŶĤóĞ̇�
tak v̵mobilních telefonech. Zní to 
Ŀŋƣł×�łŽùłĄ, ale z̵jejich pohle-
du jde o̵jednu z̵hlavních pūāĴ×ƣāĴ�
vĄtšího rozšíūāłĤ�ť×ŶĂ�ėāłāũÖóā�ŭĤŶĤ̍�
̥ÁƙĴŋł�ŭŋŽõÖŭłƙóĞ�˔F�ĿŋðĢķƏ je 
hodnĄ�ŋĿāơāłƙ�ŶĤĿ̇�ƣā�õipy vyza-
ūují pomĄrnĄ dost tepla a̵bate-
ũĢā�ƑƘùũƣĤ�ıāł�ŋĿāơāłŋŽ�ùŋðŽ̦̇�

vysvĄtluje ūāùĢŶāķ�zˑ�ťũŋ�ũŋơƑŋı�ŭĤŶĤ�
`ÖĴŽð�ÁŋŶÖƑÖ̍�

5G ze satelitu?
�ƘóĞķƙ�ũŋơƑŋı�ŭÖŶāķĢŶłĤóĞ�ũŋıƏ 
zamĄūāłƙóĞ�łÖ̵poskytování konek-
tivity z̵łĤơĴĂ�ŋðĄƣłĂ�ùũ×ĞƘ�̛dŋƒ̟
̟1ÖũŶĞ�zũðĢŶ̇�d1ż̜�ıÖĴŋ�ıā��ŶÖũķĢłĴ�
1ķŋłÖ�mŽŭĴÖ̇�āƑũŋťŭĴƙ�złāÂāð�
łāðŋ�óĞƘŭŶÖłƙ�ťũŋıāĴŶ�bŽĢťāũ�
od̵�ĿÖơŋłŽ̇�ŭķĢðŽıā�ťūĢłĂŭŶ�ťūi-
pojení k̵internetu i̵do̵míst, kde se 
ðŽùŋƑ×łĤ�ťāƑłƙóĞ�łāðŋ�ĿŋðĢķłĤóĞ�
ŭĤŶĤ�łāƑƘťķÖŶĤ̍��āķāÖŭā̟ː˖�Öķā�ťūine-
ŭā�ťŋùťŋũŽ�ŶơƑ̍�łāťŋơāĿŭĴƙóĞ�ŭĤŶĤ�
̛pŋł̟¦āũāŭŶũĢÖķ�pāŶƒŋũĴŭ̇�p¦ṗ̜�
která mƏƣā�ŭÖŶāķĢŶƘ�ơÖťŋıĢŶ�ŶÖĴĂ�
do̵mobilních sítí. I̵ĴùƘƣ�̞�łāõe-
ĴāıŶā̇�ƣā�ðƘŭŶā�ťūāŭ��ŶÖũķĢłĴ�Ŷūeba 
ŶāķāĕŋłŋƑÖķĢ�ơā�ŭƑĂĞŋ�ĿŋðĢķŽ̍�

̥d1z�ĴŋłŭŶāķÖóā�ĿŋĞŋŽ�ťūí-
padnĄ podpoūit globální IoT sítĄ 
łāðŋ�̫āĿāũėāłóƘ̨�ŭķŽƣðƘ̍�dÖŶāł̟
ce v̵desítkách milisekund, nízká 
kapacita a̵ŶĂĿĄū fyzicky nerea-
ķĢơŋƑÖŶāķłĂ�ŭťŋıāłĤ�ĿāơĢ�ĿŋðĢķ̟
ním telefonem zákazníka a̵sate-
ķĢŶłĤ�ÖłŶĂłŋŽ�̛ĿŋðĢķłĤ�ŶāũĿĢł×ķ�

 �ĈńĈÝžĈɫȿɅ�
ŴźĭōĈžĈ�ŴŕāŴŕŸƍ�ƇƳƣɚ�
ōĈŴŕƳĈŋžŀƫûĩ�žįƇį�
ɧsŕōɫĈŸĈžƇŸĭÝń�
sĈƇƤŕŸŀžɕ�ssɨɕ�ŀƇĈŸÞ�
ŋơƵĈ�žÝƇĈńĭƇƪ�ƳÝŴŕĽĭƇ�
ƇÝŀĉ�āŕɺŋŕùĭńōįûĩ�
žįƇįɚ�
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Ŀ×�ƑāķĿĢ�ŋĿāơāłƙ�ƑƘŭĤķÖóĤ�ƑƙĴŋł̜�
łāŽĿŋƣłĤ�łÖĞũÖùĢŶ�ŶāũāŭŶũĢ×ķłĤ�ŭĤŶĄ, 
pouze je v̵nĄĴŶāũƙóĞ�ŭťāóĢ×ķłĤóĞ�
pūípadech doplnit,“ mírní oõekává-
ní Jaroslav Holiš z̵¦̟mŋðĢķŽ̍

„Pokud si mám zaspekulovat, 
osobnĄ�ŭĢ�ĿƘŭķĤĿ̇�ƣā�1ķŋł�mŽŭĴ�
łāðŽùā�ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶ�ĴķÖŭĢóĴĂ�ĿŋðĢķ̟
łĤ�ŭķŽƣðƘ�ơā�ŭÖŶāķĢŶƏ, ale spíš spustí 
síŸ, která v̵prvním kroku propojí 
ƑůāóĞłƘ�ÖŽŶŋĿŋðĢķƘ�¦āŭķÖ̍��ķŽƣðƘ�
ŶĂŶŋ�Rŋ¦�ŭĤŶĄ v̵dalším kroku nabíd-
ne globálnĄ i̵ùÖķůĤĿ�ƑƙũŋðóƏm 
automobilƏ. Pro auta je pūipoje-
ní z̵d1z�ŭÖŶāķĢŶƏ ūešitelná úloha. 
mÖıĤ�ùŋŭŶÖŶāõnĄ silnou baterii, aby 
satelitní komunikaci utáhla, a̵dost 
velkou stūechu pro pūíjem signálu,“ 
doplńŽıā�`ÖĴŽð�ÁŋŶÖƑÖ�ơ̵zˑ̍

Nemusí pūitom jít o̵ıāùĢłĂ�ƑƘ̟
ŽƣĢŶĤ�p¦p�ĴŋĿŽłĢĴÖóā̍�pĄmecká 
mateūská fi� ũĿÖ�¦̟mŋðĢķŽ�ťũÖóŽıā�

i̵na̵tom, jak vysílat 5G ze strato-
ŭĕĂũƘ̍�̥'āŽŶŭóĞā�¦āķāĴŋĿ�ĢłƑāŭŶŽıā�
v̵oblasti NTN do̵technologií High 
�ķŶĢŶŽùā��ķÖŶĕŋũĿ��ƘŭŶāĿŭ�̛N���̜̇�
Ĵùā�ÖłŶĂłƘ�ťũÖóŽıĤóĤ�Ƒā̵ŭŶũÖŶŋŭĕĂūe 
ĴŋĿðĢłŽıĤ�ƑƙĞŋùƘ�ıÖĴ�ŭÖŶāķĢŶłĤóĞ̇�
tak terestriálních sítí – velmi dob-
ũĂ�ťŋĴũƘŶĤ�Ƒ̵ůĢũŋĴĂ�ŋðķÖŭŶĢ�ŭ̵extra 
latencí okolo 1 ms. Proof of concept 
demonstrace a̵ƑƙơĴŽĿ�Ƒ̵rámci 
Deutsche Telekomu ūāůĤ�ƑƙơĴŽĿłƙ�
ŶƙĿ�ŭĤùķĤóĤ�Ƒ̵Praze,“ doplńuje Holiš.

Sledování polohy
Novinkou, od̵ĴŶāũĂ�ŭĢ�ŋťāũ×Ŷŋūi 
i̵ùŋùÖƑÖŶāķĂ�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ�ŭķĢðŽıĤ�łŋƑĂ�
ŭķŽƣðƘ�ĞķÖƑłĄ pro prƏĿƘŭķŋƑĂ�ťŋù̟
niky, je zlepšení urõování polohy 
prostūednictvím mobilních sítí. 
'łāŭ�ıā�ĿŋƣłĂ�ŶũĢÖłėŽķÖóĤ�ơ̵nĄkoli-
ĴÖ�ơ×ĴķÖùłŋƑƙóĞ�ŭŶÖłĢó�Žũõit polohu 
�Rm�ĴÖũŶƘ�ŭ̵pūesností na̵metry. 

�āÖķāÖŭā̟ː˖�Öķā�ŶơƑ̍�ťŋŭĢŶĢŋłĢłė�
ƑƙũÖơłĄ zpūesní.

„Positioning je v̵ũ×ĿóĢ��āķāÖ̟
ŭā̟ː˖�ƑƘķāťůāłƙ�ťũŋ�ŭťāóĢfi� óĴĂ�ťūí-
ťÖùƘ�ŽƣĢŶĤ̇�ıÖĴŋ�ıā�ÖŽŶŋĿÖŶĢơÖóā�
v̵továrních provozech, kdy je cílem 
pūesnost na̵ˑˏ�Öƣ�˒ˏ�óāłŶĢĿāŶũƏ. 
Nová specifi kace navíc pūináší 
nĄkterá vylepšení ke̵ŭłĤƣāłĤ�ķÖŶāł̟
ce, tak aby byl positioning uplat-
łĢŶāķłƙ�Ģ̵v̵pūĤťÖùāóĞ�ŽƣĢŶĤ̇�Ĵùā�
na̵nĄm mnoho závisí, napūíklad 
u̵dálkovĄ�ŋƑķ×ùÖłƙóĞ�ŭŶũŋıƏ,“ 
popisuje JiūĤ��ƘłŶ�ơā�ŭťŋķāõnosti 
Ericsson, která je jedním z̵ƑƙũŋðóƏ 
síŸŋƑƙóĞ�ơÖūízení pro mobilní sítĄ.

„Princip urõování polohy je stále 
ŭŶāıłƙ̇�ıùā�ŋ̵nĄjakou formu trian-
gulace na̵žũŋƑłĢ�ŭƘłóĞũŋłĢơŋƑÖłĂ̟
ho õÖŭŋƑĂĞŋ�ŭĢėł×ķŽ̍�ÑÖūízení bĄƣ̟
nĄ komunikuje pūes tzv. kontrolní 
ĴÖł×ķƘ̇�ĴŶāũƙĿĢ�ơĤŭĴ×Ƒ×�ĢłĕŋũĿÖóā�
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o̵ơ×ĴķÖùłŋƑƙóĞ�ŭŶÖłĢóĤóĞ�Ö̵podob-
nĄ. Z̵toho se dá odvodit, kde se 
nachází. Posun do̵vyšších frekvencí 
zaruõuje vyšší pūesnost,“ vysvĄtlu-
je princip urõŋƑ×łĤ�ťŋķŋĞƘ�ÁŋŶÖ̟
ƑÖ̍��āķāÖŭā̟ː˗�ťŋùķā�łĄj pūedbĄƣłĄ 
poõítá s̵urõováním polohy dokonce 
na̵jednotky centimetrƏ. 

„Taková pūesnost je klíõovou 
ťŋùĿĤłĴŋŽ�ťũŋ�ťŋŽƣĢŶĤ�ťũŋ̵prƏ-
myslovou automatizaci uvnitū 
továren, ale není urõāłÖ�ťũŋ�ŽƣĢŶĤ�
v̵bĄƣłĂ�ŭĤŶĢ̦̇�ùŋťķńuje Tomáš Pro-
ĴŋťĤĴ̍�̥�ðƘ�ŭā�ĿŋĞķÖ�ťŋơĢóā�łĄja-
ĴĂĞŋ�ũŋðŋŶÖ�ŭťŋķāĞķĢƑĄ urõit, potūe-
bujete ve̵ƑƙũŋðłĤ̵hale, kterou byste 
normálnĄ pokryli jednou základno-
vou stanicí, nainstalovat tūeba deset 
łāðŋ�ťÖŶł×óŶ�ĿÖķƙóĞ�ơ×ĴķÖùłŋƑāĴ̍�
To venku udĄláte tĄƣĴŋ̦̇�ƑƘŭƑĄtluje. 

Pokud se vyplní prognózy, 
v̵ŋťũÖƑùŽ�Ƒơù×ķāłĂ�ðŽùŋŽółŋŭŶĢ�ðƘ�

mobilní sítĄ mĄly umĄt urõovat po-
lohu zaūízení s̵ještĄ vĄtší pūesností. 
̥Á̵nĄĴŶāũƙóĞ�ťūedbĄƣłƙóĞ�ùĢŭĴŽ̟
zích o̵6G se mluví o̵tzv. snímání õi 
ƑłĤĿ×łĤ�̛ŭāłŭĢłė̜̍�pÖ̵ultravyso-
ĴƙóĞ�ĕũāĴƑāłóĤóĞ�ðƘ�ĿŋĞķŋ�ıĤŶ�ƑķÖŭŶ̟
nĄ o̵obdobu radaru õi elektromag-
łāŶĢóĴĂĞŋ�ũāơŋł×ŶŋũŽ̇�ĴŶāũƙ�ŽĿĤ�
‚vidĄt‘ i̵skrz urõĢŶĂ�ŶƘťƘ�ĿÖŶāũĢ×ķŽ̍�
NĄkteūĤ�ƑƙũŋðóĢ�Žƣ�ĿÖıĤ�ťũŋŶŋŶƘťƘ̇�
na̵łĢóĞƣ�ıŭŋŽ�ŭóĞŋťłĤ�ťŋùŋðłĂ�ƑĄci 
ukazovat,“ ūĤĴ×�`ÖĴŽð�ÁŋŶÖƑÖ̍

Mobilní RFID
�̵urõováním polohy souvisí ještĄ 
ıāùłŋ�ĿŋƣłĂ�ðŽùŋŽóĤ�ťŋŽƣĢŶĤ�˔F�
ŭĤŶĤ̇�ĴŶāũĂ�Ŀ×�ťūijít s̵�āķāÖŭā̟ː˗̍�
Jde o̵pasivní õĢťƘ̇�ıāƣ�ơł×Ŀā�ıÖĴŋ�
�DR'�ŶÖėƘ̍�Á̵základním stavu nic 
nevysílají, pokud se k̵nim ale pūi-
ðķĤƣĤ�õteõka, která vysílá elektro-
ĿÖėłāŶĢóĴĂ�ťŽķơƘ̇��DR'�ŶŽŶŋ�āłāũ̟
ėĢĢ�ƑƘŽƣĢıā�Ö̵vyšle signál. 

„Dnes mají pasivní õipy maxi-
mální dosah v̵jednotkách met-
rƏ. Tato technologie by mĄķÖ�ðƙŶ�

v̵budoucnu souõástí 5G standar-
du a̵ùŋŭÖĞ��DR'�ðƘ�ŭā�ĿĄķ�ơƑƙůĢŶ�
na̵ūádovĄ stovky metrƏ�Öƣ�ĴĢķŋĿā̟
try,“ popisuje Prokopík. #ipy tak 
ðŽùŋŽ�ĿŋóĢ�ƑƘŽƣĤƑÖŶ�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũŽ�
mobilních sítí a̵k̵jejich rozpozná-
vání napūĤĴķÖù�ðŽùā�ĿŋƣłĂ�ťŋŽƣĤŶ�
hardware z̵ĴķÖŭĢóĴƙóĞ�ĿŋðĢķłĤóĞ�
telefonƏ. To by mĄķŋ�ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ŶÖėƏ 
ƑƙũÖơłĄ zlevnit.

�ÖĿŋŶłŋŽ�ĴÖťĢŶŋķŋŽ�ðŽùā�Ƒ̵5G 
sítích podpora tzv. zaūízení se sní-

ƣāłƙĿĢ�ŭóĞŋťłŋŭŶĿĢ�̛�āùŽóāù�
!ÖťÖðĢķĢŶƘ�ŭāũ�1ŨŽĢťĿāłŶ̇��āù̟
!Öť�1̜̇�óŋƣ�ıŭŋŽ�łÖťūĤĴķÖù�óĞƘŶũĂ�
hodinky, rƏơłĂ�ŶƘťƘ�ŭāłơŋũƏ nebo 
pūĢťŋıāłƙóĞ�ðāơťāõnostních kamer. 
Tato zaūízení obvykle nepotūebu-
ıĤ�ŭŽťāũũƘóĞķĂ�ťūipojení s̵łĤơĴƙĿ�
ơťŋƣùĄním a̵łāĿŽŭāıĤ�ðƙŶ�ŭŶ×ķā�
on-line – komunikaci vysílají 
nebo pūijímají jednou za̵õas a̵pūe-
nášejí relativnĄ�ĿÖķĂ�ĿłŋƣŭŶƑĤ�
ùÖŶ̍�pŋƑƙ�ŭŶÖłùÖũù�ŽĿŋƣłĤ�̥ŋŭā̟
ĴÖŶ̦�ıāıĢóĞ�ÖłŶĂłƘ�Ö̵další hardware 
łÖŶŋķĢĴ̇�ƣā�ƑƙĿĄnou za̵łĢƣůĤ�ťūe-
nosovou kapacitu budou mít mno-
ĞāĿ�ùāķůĤ�Ƒƙùũƣ�ðÖŶāũĢĤ�̞�Ö̵mohla 
ðƘ�ŶÖĴĂ�ĴķāŭłŋŽŶ�ıāıĢóĞ�óāłÖ̍

̥�āķāÖŭā̟ː˖�ơÖƑ×ùĤ�ťŋùťŋũŽ�
�āù!Öť�ơÖūĤơāłĤ̇�ĴŶāũ×�ŽĿŋƣńu-
je pūāłŋŭŋƑĂ�ťÖũÖĿāŶũƘ�ŭũŋƑłÖ̟
ŶāķłĂ�ŭā�ŭŶÖłùÖũùāĿ�d¦1̇�ŋƑůāĿ�
s̵nĄĴŶāũƙĿĢ�ùÖķůĤĿĢ�ƑƙĞŋùÖĿĢ̇�ıÖĴŋ�
ıā�ŭłĤƣāł×�ķÖŶāłóā�Ö̵schopnost fun-
govat v̵5G frekvenõních pásmech 
Öƣ�ťŋ̵52 GHz,“ popisuje JiūĤ��ƘłŶ�
z̵Ericssonu.

ÁƘķāťůāłĤ�Ŀ×�ðƙŶ�Ƒ̵˔F��ùƑÖłóāù�
mnohem více – koneõnĄ napūíklad 
ðŽùā�ĿŋƣłĂ�ťķłŋĞŋùłŋŶłĄ�ƑƘŽƣĤƑÖŶ�
tzv. network slicing, tedy vytváūení 
ťũĢƑ×ŶłĤóĞ�ĿŋðĢķłĤóĞ�ťŋùŭĤŶĤ̇�ĴŶāũĂ�
napūĤĴķÖù�ðŽùŋŽ�ùŋŭŶŽťłĂ�ıāł�Ĵŋł̟
ĴũĂŶłĤĿ�ŽƣĢƑÖŶāķƏm nebo budou mít 
tūāðÖ�ŽķŶũÖłĤơĴĂ�ķÖŶāłóā̍��Žùā�Ŷŋ�Ƒůā�
staõit k̵tomu, aby 5G sítĄ našly vĄtší 
ťũÖĴŶĢóĴĂ�ƑƘŽƣĢŶĤ̎�

DAVID SLÍ)EK 

Šéfredaktor Lupa.cz, web vede odɺroku 2012. 
Vċ nuje se pź edevším telekomunikacím. Je 
iɺautorem podcastu Pź íbċhy zɺhistorie ý eského 
internetu.  ̳ͻ

 �ĈńĈÝžĈɫȿɆ�ŴźĈāùċƵōċ�ŴŕýįƇÞ�žɺƍŸýŕƣÞōįŋ�
Ŵŕńŕĩƪ�āŕŀŕōûĈ�ōÝɺĽĈāōŕƇŀƪ�ûĈōƇĭŋĈƇŸơɚ�ÝŀŕƣÞ�
ŴźĈžōŕžƇ�ĽĈ�ŀńįýŕƣŕƍ�Ŵŕāŋįōŀŕƍ�ŴŸŕ�ŴŕƍƵĭƇį�
ŴŸŕɺŴŸơŋƪžńŕƣŕƍ�ÝƍƇŕŋÝƇĭƳÝûĭ�ƍƣōĭƇź�ƇŕƣÞŸĈōɚ�
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Pro veūejnou správu jsou alfou 
a̵omegou legislativní pūed-
pisy. Problém je však v̵tom, 
ƣā�#R patūí v̵EU mezi zemĄ 

s̵nejvĄtším poõtem legislativních 
norem. Zejména na̵úrovni obcí ale 
chybĄjí i̵data nezbytná pro výkon 
správy místních poplatkƏ, jako jsou 
údaje o̵rodinných vazbách. Plošné 
digitalizaci õeské veūejné správy 
ŶāùƘ�ðũ×łĤ�Ŷŋ̇�ƣā�ơĴũ×ŶĴÖ�łāāƗĢŭŶŽıā�
ĿŋƣłŋŭŶ̇�ıÖĴ�łĄkteré aktivity pūe-
vést na̵jednoznaõnĄ a̵jednoduše 
popsatelné procesy, které by bylo 
ĿŋƣłĂ�ùĢėĢŶÖķĢơŋƑÖŶ̍�z t̵empu digita-
ķĢơÖóā�ƑƘťŋƑĤù×�ĕÖĴŶ̇�ƣā�ơ̵programo-
vého prohlášení vlády z̵roku 2018 
nebyl splnĄn ani jeden ze sedmnácti 
slibƏ o̵digitalizaci zemĄ. 

Trojkoalice agend
Jsou ale oblasti, kde není digitaliza-
ce veūejné správy na̵postupu vlády 
a̵žťũÖƑ×óĞ�ķāėĢŭķÖŶĢƑłĤĞŋ�ũ×Ŀóā�Öƣ�
tak závislá. Jsou to územní samo-
správné celky. Ty si samy defi nují 
skladbu a̵funkõnost tzv. provozních 
informaõních systémƏ, které souvi-
sejí s̵jejich provozem. Tyto systémy 

pokrývají trojkoalici agend rozpo-
õet – úõetnictví – výkaznictví, 
správa majetku a̵správa závazkƏ 
a̵pohledávek. To jsou agendy, které 
jsou blízké komerõnímu sektoru, 
ıāłƣ�ūeší obdobné problémy.

A̵podobnĄ jako fi rmy i̵obce 
a̵jimi zūizované organizace bĄƣ̟
nĄ potūebují ūešit komunikaci se 
„zákazníky“, tj. obõany. I̵zde platí, 
ƣā�ùĢėĢŶ×ķłĤ�ĕŋũĿÖ�ıā�ťũŋ�ŋðõany 
lepší. Napūíklad v̵ŶŋĿ̇�ƣā�ĴƑƏli 
poplatkƏm za̵psa nemusejí chodit 
na̵úūad, ale mají k̵ùĢŭťŋơĢóĢ�ŭķŽƣ̟
bu, pūāŭ�łĢƣ�Ƒůā�ƑƘūídí z̵domu. 
Zároveń právĄ jakákoliv digitaliza-
ce usnadńující komunikaci obõanƏ 
s̵úūady bývá pozitivnĄ vnímána.

Pomoc na!dosah
Pomoc, alespoń pro õást problému, 
je na̵dosah. Moderní ūešení pro 
správu dokumentƏ ve̵všech typech̵
organizací nyní uvádí na̵trh spo-
leõnost Asseco Solutions, tvƏrce 
produktƏ Helios. Nové, široce kus-
tomizovatelné ūešení nese název 
Spiska a̵vzešlo z̵oblíbeného pro-
ùŽĴŶŽ�ŭťĢŭŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ�NāķĢŋŭ�āzðāó̍

Zavedením Spisky získají fi r-
my a̵ŋũėÖłĢơÖóā�ĴŋĿťķāƗłĤ�ŭťũ×̟
vu dokumentƏ̵od̵jejich prvotní 
evidence pūi vstupu̵do̵organizace 
pūes proces vyūĢơŋƑ×łĤ�Öƣ̵po̵skar-
taõní ūízení. Spiska je tedy ideál-
ním pomocníkem pro organizace, 
ıāıĢóĞƣ�óĤķāĿ�ıā�ťŋūádek v̵doku-
mentech a̵jednotnost v̵systému 
zpracovávání dokumentƏ organi-
zace.

ÁƙĞŋùŋŽ��ťĢŭĴƘ�ıā̇�ƣā�ĴũŋĿĄ 
ĿŋƣłŋŭŶĢ�łÖťŋıāłĤ�łÖ̵produkty 
ūady Helios ji lze propojit i̵s̵infor-
maõními systémy jiných dodava-
telƏ. 

Pokud chtĄjí mít obec, mĄsto 
õi fi� ũĿÖ�ıĢŭŶŋŶŽ̇�ƣā�ıāıĢóĞ�ùĢėĢŶ×ķłĤ�
õi analogové dokumenty splńují 
ơ×ĴŋłłĂ�ťŋƣÖùÖƑĴƘ�Ö̵technolo-
gické i̵bezpeõnostní nároky klade-
né na̵ŭƘŭŶĂĿƘ�ŭťĢŭŋƑƙóĞ�ŭķŽƣāð̇�
a̵zároveń chtĄjí uspoūit peníze 
a̵õas pūi správĄ informaõního sys-
tému, je Spiska nejlepší volbou.

AL"B#TA K$ÍDLOVÁ 

�ŸŕāƍŀƇŕƣÞ�ŋÝōÝƵĈŸŀÝ��žžĈûŕ�¤ŕńƍƇĭŕōž�  ͻ

Jak postavit naɺnohy ýeský 
eGovernment?
EVROPSKÁ KOMISE ODɺROKU 2014 SLEDUJE SITUACI EVROPY 
VɺDIGITÁLNÍ OBLASTI. POKROK JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ M4 Í POMOCÍ INDEXU 
DESI. VɺCELKOVÉM HODNOCENÍ POSTOUPILO $ESKO ZAɺLOvSKÝ ROK 
Zɺ18. NAɺ17.ɺMÍSTO. VɺPOSTUPU HO BRZDÍ  ADA FAKTORÇ, NAɺÚROVNI 
OBCÍ VŠAK EXISTUJE SNADNÁ CESTA VEN.
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Pozemní mobilní sítĄ prošly 
v̵uplynulých letech bouūlivým 
vývojem, kdy nejen v̵civilizo-
ƑÖłƙóĞ̇�Öķā�Žƣ�Ģ̵v̵rozvojových 

õástech svĄta zaõíná být v̵obydle-
ných oblastech standardem mobilní 
pūipojení k̵internetu prostūednic-
tvím sítí õtvrté generace s̵postup-
ným pūechodem na̵5G. 

V̵neobydlených oblastech 
a̵hlavnĄ na̵moūi ve̵vĄtší vzdále-
nosti od̵pobūāƣĤ�ıŭŋŽ�Öķā�ðĄƣłĤ�ŽƣĢ̟
vatelé stále závislí na̵satelitních 
ŭƘŭŶĂĿāóĞ̇�ıāıĢóĞƣ�ťūenosové 
rychlosti pūipomínají retro výlet 
do̵90. let.

„NejvýznamnĄjšími poskyto-
vateli telekomunikaõłĤóĞ�ŭķŽƣāð�
na̵lodích jsou dnes Inmarsat, 
Iridium, Thuraya a̵Globalstar. 
Co se pokrytí týõe, s̵Iridiem se lze 
dovolat všude i̵na̵pólu. Inmarsat 
má pokrytí jen do̵70° severní nebo 
ıĢƣłĤ�ơāĿĄpisné šíūky. Globalstar 
má dost omezený dosah, ale je 
dobūe pokrytý kolem Ameriky 
a̵Evropy. Thuraya má dobrý dosah 
v̵evropských horách. Pokud se 
bavíme o̵rychlostech, v̵síti Iri-

dium se ūádovĄ pohybuje do̵9 kb/s. 
U̵RłĿÖũŭÖŶŽ�ŭā�ùŋŭŶ×Ƒ×Ŀā�Öƣ�
k̵348 kb/s. Thuraya a̵Global Star 
mají rychlost jen kolem dvou nebo 
devíti kb/s,“ vysvĄtluje moūeplavec 
a̵odborník na̵ùũŽƣĢóŋƑĂ�ŭƘŭŶĂĿƘ�
Petr Ondráõek z̵FEL #VUT. 

„KomerõłĤ�ťķÖƑĢùķÖ�ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�
ťũŋĕāŭĢŋł×ķłĤ�ŶāũĿĢł×ķƘ�ŽĿŋƣńující 
výraznĄ vyšší pūenosové rychlos-
ti napūíklad pro pūenos HD videa, 
ale cenovĄ�ıŭŋŽ�ŶÖĴŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ�ťũŋ�
bĄƣłĂĞŋ�ŭĿũŶāķłĤĴÖ�łāùŋŭŶŽťłĂ̦̇�
dodává.

Rychlost spojení závisí ale také 
na̵terminálu, který má moūeplavec 
k̵dispozici. V̵síti BGAN (Inmarsat) 
jsou pro hlasové a̵ùÖŶŋƑĂ�ŭķŽƣðƘ�
k̵dispozici ruõní terminály IsatPho-
ne Pro a̵IsatPhone 2, které posky-
tují dial-up pūipojení o̵rychlos-
ti 2,4 kb/s. Terminál Explorer 300 
ťÖĴ�ŽĿŋƣńŽıā�ŭťŋıāłĤ�Öƣ�˒˓˗̵kb/s 
download a̵240 kb/s upload.

̥`ā�ĿŋƣłĂ�ŭ̵tím i̵skypovat, byŸ 
kvalitou to odpovídá spíše horšímu 
spojení na̵zemi. ZábĄry z̵mé plavby 
v̵ŶŋĿŶŋ�ũŋơķĢůāłĤ�Öķā�ťŋŽƣĢķÖ�Ģ̵tele-

JAK SKYPOVAT 
Z!OCEÁNU?
KɺINTERNETU SE LZE DNES P IPOJIT POɺCELÉM SV4T4. RYCHLOSTI 
P ENOSU DAT JSOU ALE MIMO TERESTRICKÉ SÍT4 NAɺÚROVNI DIAL-UPU. 
NÁMO NÍCI JSOU TAK ZÁVISLÍ NAɺPOMALÉM IRIDIU AɺINMARSATU. 
ZM4NU MOHOU P Us2¤�q�i2�(�³ÛU"1��ɺSTARLINK.
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vize,“ vzpomíná Ondráõek na̵pūe-
nosy ze své plavby kolem svĄ-
ta. K̵síti Iridium se pak lze z̵moūe 
pūipojit pūes starší telefon Moto-
rola 9505 nebo novĄjší (a̵ùũÖƣůĤ̜�
Iridium 9555, pūípadnĄ klimatic-
ky odolný Iridium Extreme 9575. 
SíŸ ale nabízí jen dial-up spojení 
o̵rychlosti 2,4 kb/s bez komprese 
nebo 9,6 kb/s s̵kompresí. Pūeno-
sy o̵ŋðùŋðłĂ�ũƘóĞķŋŭŶĢ�ŽĿŋƣńují 
i̵zaūízení operátorƏ s̵łĢƣůĤĿ�ťŋĴũƘ̟
tím Globalstar nebo Thuraya.

KromĄ pūipojení k̵interne-
ŶŽ�ťÖĴ�ŭÖŶāķĢŶłĤ�ŭƘŭŶĂĿƘ�ŽĿŋƣńují 
i̵telefonické hovory, posílání SMS 
a̵e-mailu nebo pūijímání zpráv 
o̵poõasí. „To je na̵lodi to zásadní, 
co õlovĄk potūebuje. ByŸ s̵rozvo-
jem dálkových plaveb a̵zároveń 
sociálních sítí se zvyšuje i̵poptáv-

ka po̵ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ùÖŶŋƑƙóĞ�ŭķŽƣāð�
kvƏli on-line hovorƏm nebo posí-
lání velkých souborƏ,“ vysvĄtluje 
Ondráõek. 

KromĄ toho satelitní systémy 
ŽĿŋƣńují i̵trvalý tracking plavi-
dla s̵promítáním polohy do̵Google 
Maps nebo spojení se záchranný-
mi centry v̵pūípadĄ�ťŋŶĤƣĤ̍�̥pÖťūí-
klad vaše rodina mƏƣā�ƑĢùĄt zhruba 
ĴÖƣùƙóĞ�ťĄŶ�Öƣ�ùāŭāŶ�ŭāĴŽłù̇�Ĵùā�ŭā�
nacházíte, jakou máte rychlost vĄt-
ru i̵jestli vám teõe do̵ķŋùĢ̍�`ā�Ŀŋƣ̟
łĂ�Ŷŋ�ƑƘŽƣĤŶ�Ģ̵v̵pūístavu, kdy nejste 
na̵lodi a̵potūebujete sledovat její 
pūípadný pohyb,“ dodává Ondráõek.

Rozbou#ené mo#e 
satelit$m nevadí
K̵navázání satelitního spojení 
z̵ŋùķāĞķƙóĞ�ĿĤŭŶ�ŭķŋŽƣĤ�ŶāũĿĢł×ķƘ̇�
které vypadají jako mobilní tele-
fon nebo kapesní GPS. Zaūízení lze 
obvykle spárovat s̵chytrým telefo-
łāĿ̍��ũŋ�ŽùũƣāłĤ�ŭťŋıāłĤ�ŋðƑƘĴķā�
staõí jen anténa vestavĄná pūímo 
do̵terminálu, která má podobu 
malého pendreku. 

„Satelitní parabolu lze na̵loû 
umístit také, ale na̵menších pla-
vidlech je to hodnĄ komplikované. 
Pro Inmarsat a̵Iridium staõí obvyk-
le vestavĄné antény. SpolehlivĄj-
šího spojení lze u̵Iridia dosáhnout 
pomocí venkovní antény v̵podobĄ 
hūíbku, která se obvykle umísŸu-
je na̵zadní zábradlí nebo nástav-
bu na̵zádi lodi, kde bývá i̵radar 
a̵solární panely,“ dodává Ondráõek 
s̵ŶĤĿ̇�ƣā�Ž̵moderních laminátových 
lodí mohou být terminály umístĄ-
né i̵uvnitū�ťķÖƑĢùķÖ̇�ťũŋŶŋƣā�ŶāłŶŋ�
materiál neruší satelitní signál.

U̵kovových lodí, které jsou 
v̵rekreaõní plavbĄ ménĄ õasté kvƏli 
vysoké cenĄ, je tūeba anténu umís-
tit na̵nástavbu lodi, a̵Ŷŋ�óŋ�łāıðķĤƣā�
k̵hladinĄ, aby se anténa houpala co 
nejménĄ. 

„Naopak vrchol stĄƣłĄ je pro 
instalaci antény nejménĄ vhodný, 
ťũŋŶŋƣā�ťŋĴŽù�Ŀ×�ťķÖƑĢùķŋ�Ŷūe-
ba dvacetimetrový stĄƣāń, mƏƣā�
na̵jeho vrcholku dojít s̵ĴÖƣùŋŽ�
vlnou k̵nĄkolikametrovému výky-
vu. NaštĄstí v̵pūípadĄ Iridia není 
potūeba anténu smĄrovat pūímo 
na̵ŭÖŶāķĢŶ̍�¦āłŶŋ�ŭƘŭŶĂĿ�ƑƘŽƣĤƑ×�
ŋũðĢŶ×ķłĤ�ùũŽƣĢóā̇�ĴŶāũƙóĞ�ıā�łĄko-
lik a̵pūi pohybu na̵obĄƣłĂ�ùũ×̟
ze si pūedávají informace. Naopak 
RłĿÖũŭÖŶ�ƑƘŽƣĤƑ×�ėāŋŭŶÖóĢŋł×ũłĤ�
ùũŽƣĢóā̇�ŶÖĴƣā�ıā�ťŋŶūeba anténu 
nasmĄrovat. Ale mám odzkouše-
łŋ̇�ƣā�ŭā�ù×�łÖŭĿĄũŋƑ×łĤ�ŽùũƣāŶ�
i̵v̵ũŽóā̍��ŋĴŽù�ƑĤŶā̇�Ĵùā�ŭā�ùũŽƣĢóā�
nachází, vezmete si kompas a̵podle 
ĢłùĢĴ×ŶŋũŽ�ŭĤķƘ�ŭĢėł×ķŽ�ŭā�ŭłÖƣĤŶā�
ùũƣāŶ�ÖłŶĂłŽ�ŶÖĴ̇�ÖðƘ�ðƘķ�ŭĢėł×ķ�óŋ�
nejsilnĄjší,“ ūíká Ondráõek.

pŽŶłŋŭŶ�ƑƘŽƣĤƑÖŶ�óŋ�łāıĿāł̟
ší anténu ale mƏƣā�Ƒ̵námoūních 
podmínkách zpomalit zavádĄní 
systému Starlink, který sice nabízí 
relativnĄ levné a̵vysoké rychlos-
ti pūenosu dat, ale spojení se zatím 
neobejde bez velké talíūové antény. 

̥mƘŭķĤĿ�Öķā̇�ƣā�ťŋĴŽù�Ŀ×�ðƙŶ�
Ŷāł�ŭƘŭŶĂĿ�ŽƣĢŶāõný, musí se vyūe-
šit otázka mobility a̵urõitĄ dojde 
k̵vývoji malých antén, jako tomu 
bylo u̵Inmarsatu a̵Iridia. A̵pokud 
anténa bude mít do̵dvaceti nebo 
tūiceti centimetrƏ, na̵lodi to nebu-
de problém,“ dodává moūeplavec 
s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ƑāķĴĂ�ł×Ŀŋūní lodĄ�ƑƘŽƣĤ̟
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vají speciální parabolické anté-
ny, které jsou na̵satelit smĄrovány 
gyroskopicky.

Co se týõe vlivu extrémních 
námoūních podmínek na̵terminá-
ly, podle OndráõĴÖ�ơ×ķāƣĤ�łÖ̵prove-
dení konkrétního výrobce. NĄkte-
rá zaūízení jsou velmi kvalitní, jiná 
na̵moūi pūíliš dlouho nepūāƣĢıĤ̍�

̥ÓĢƑŋŶłŋŭŶ�ơ×ķāƣĤ�łÖ̵kvalitĄ 
zatĄsnĄní, navíc terminály by mĄly 
být vyplnĄné dusíkem, aby v̵nich 
nedocházelo ke̵kondenzaci vody. 

Napūíklad terminál Motorola pro 
Inmarsat mi pūestal fungovat 
po̵roce. Zaõal povrchovĄ korodovat, 
łÖƑĤó�ŶāłŶŋ�ŶāũĿĢł×ķ�ƑƘŽƣĤƑ×�ťķÖŭ̟
tové rámeõky, které se pūi pádu roz-
bijí, a̵na̵lodi vám nĄco padá neu-
stále. NĄkterá zaūízení mají i̵velmi 
pofi dérnĄ vyrobené ovládací prvky, 
napūíklad tlaõítka. Naopak s̵Iridiem 
ıŭāĿ�ƣ×ùłĂ�ťũŋðķĂĿƘ�łāơÖơłÖĿā̟
nal, terminály tohoto systému jsou 
vyrobené opravdu kvalitnĄ a̵pūāƣĢķƘ�

i̵nĄkolik pádƏ. Je to ale také otáz-
ka ceny. Profesionální terminály se 
pohybují kolem pƏl milionu korun. 
BĄƣłĂ�ĴŋķāĿ�ťÖŶł×óŶĢ�łāðŋ�ùƑÖóāŶĢ�
tisíc,“ vysvĄtluje Ondráõek.

Budoucnost je v!mal%ch 
dru&icích
Nízké pūenosové rychlosti jsou 
podle Ondráõka kvƏli rostoucím 
nárokƏm na̵objemy pūenesených 
dat do̵ðŽùŋŽółÖ�łāŽùũƣĢŶāķłĂ̍��ũŋ̟
ðķĂĿ�Öķā�ıā̇�ƣā�łÖ̵rovníkové geo-
ŭŶÖóĢŋł×ũłĤ�ùũ×ơā�Žƣ�łāłĤ�ťũŋ�ùÖķůĤ�
ùũŽƣĢóā�ĿĤŭŶŋ̍

„Operátoūi proto zaõnou vyu-
ƣĤƑÖŶ�ŭťĤů�ĿāłůĤ�ùũŽƣĢóā�łÖ̵łĢƣůĤóĞ�
obĄƣłƙóĞ�ùũÖĞ×óĞ̍��ũŋðķĂĿ�ıā̇�ƣā�
nepokryjí tak velký prostor jako ty 
ėāŋŭŶÖóĢŋł×ũłĤ̇�ŶÖĴƣā�ıĢóĞ�ĿŽŭĤ�ðƙŶ�
podstatnĄ více. Nabízejí ale zase 
vyšší pūenosové rychlosti a̵pod-

statná je otázka ceny. Jakmile se 
ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ŭÖŶāķĢŶłĤĞŋ�ŭťŋıāłĤ�ƑĤóā�
rozšíūí, vzroste poõet zákazníkƏ, 
óŋƣ�ơťƏsobí i̵tlak na̵cenu spoje-
ní, která je dnes velmi vysoká, ūíká 
Ondráõek.

Podle nĄj je nyní otázka, jak 
s̵trhem zahýbe Starlink a̵jest-
li pronikne i̵do̵námoūní dopra-
vy. A̵také zda se mobilní a̵satelitní 
operátoūi spojí, aby zaõali nabízet 
ĴŋĿðĢłŋƑÖłĂ�ŭķŽƣðƘ̍

„Taková byla kdysi myšlen-
ĴÖ�RũĢùĢÖ̇�ƣā�ŶāũĿĢł×ķƘ�ŭā�ðŽùŋŽ�
ūídit podle toho, jaký druh signálu 
je na̵místĄ k̵dispozici, a̵mĄly 
pūepínat mezi terestrickou a̵sate-
litní sítí. Mobilní operátoūi ale pak 
łÖðĤùķĢ�ŶÖĴ�łĤơĴĂ�óāłƘ̇�ƣā�ťũŋ�RũĢ̟
ùĢŽĿ�ðƘķŋ�łāĿŋƣłĂ�ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶ�
ŭķŽƣðƘ�ơÖ̵stejných podmínek. Ale 
pokud Starlink srazí cenu dolƏ, 
podle mĄ vývoj povede k̵tomuto 
hybridnímu spojení. OstatnĄ 
v̵posílání textových zpráv to tak 
Žƣ�ĕŽłėŽıā̦̇�ùŋťķńuje moūeplavec.

KromĄ posílání fotek a̵videí 
na̵sociální sítĄ mají ale satelitní 
systémy v̵námoūní plavbĄ dnes 
i̵mnohem dƏķāƣĢŶĄjší úkol, a̵to 
ơ×óĞũÖłŽ�ƣĢƑŋŶƏ a̵majetku v̵pūí-
padĄ ztroskotání plavidla. OstatnĄ 
zajištĄní vyšší bezpeõnosti námoū-
ní dopravy bylo i̵jedním z̵dƏvodƏ, 
proõ na̵konci 70. let zaõal vznikat 
systém Inmarsat. 

Dnes mají moūeplavci k̵dispozi-
ci nouzové systémy, které podle On-
dráõka fungují spolehlivĄ. „Z̵hle-
diska bezpeõné plavby jde o̵zásad-
łĤ�ŶāóĞłŋķŋėĢĢ̍��ŋŭĴƘŶŽıā�ĿŋƣłŋŭŶ�
pūivolání záchrany a̵komunika-
ce se zachránci. Napūíklad systém 
Cospas-Sarsat funguje na̵princi-
pu bójí, které po̵vhození do̵vody 
zaõnou vysílat údaje o̵poloze 
a̵ŽĿŋƣłĤ�Ģ̵komunikaci se zachrán-
ci. BĄƣłĂ�ũÖùĢŋðŌıā�ŶŋŶŋ�łāŽĿĄjí, ty 
jen vysílají nouzový signál a̵údaje 
o̵poloze,“ uzavírá Ondráõek.

OND'EJ NOVÁK 

Novináź aɺmoderátor, externí redaktor 
serveru Lupa.cz aɺspolupracovník $eského 
rozhlasu Plus.   ͻ

 Kromċ posílání fotek aɺvideí naɺsociální 
sítċ mají satelitní systémy vɺnámoźní plavbċ 
iɺmnohem dơńĈƵĭƇċjší úkol, aɺƇŕ�ƳÞûĩŸÝōƍ�ƵĭƣŕƇơ 
aɺmajetku vɺpźípadċ ztroskotání plavidla. 
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D eepnote vyvíjí cloudovou aplikaci, 
kterou lze oznaõit za̵Google Docs 
pro datové vĄdce. Jednoduše jim 
ŽĿŋƣńuje pracovat s̵daty a̵nabízí 

spolupráci v̵reálném õase.
„Vytváūíme jeden z̵prvních kolabo-

rativních nástrojƏ pro datové analytiky 
a̵ĢłƣāłƙũƘ̍�Ŀŋƣńujeme jim spolupracovat 
s̵kolegy na̵pokroõĢķƙóĞ�ùÖŶŋƑƙóĞ�ÖłÖķƙơ×óĞ�
v̵reálném õÖŭā̇�óŋƣ�ùŋťŋŭŽù�ƣ×ùłƙ�ũŋơůĤ̟
ūāłƙ�ł×ŭŶũŋı�łāùŋĴ×ơÖķ̍�`āıĢóĞ�ťũ×óĢ�ơāĕāĴ̟
tivńŽıāĿā�ťŋùŋðłƙĿ�ơťƏsobem, jako to 
u̵zbytku populace dokázaly Google Doku-
ĿāłŶƘ̇�ĴùƘƣ�Ƒ̵ŶƙĿāóĞ�ťũÖĴŶĢóĴƘ�łÖĞũÖùĢķƘ�
mĢóũŋŭŋĕŶ�Âŋũù̦̇�ƑƘŭƑĄtluje spoluzaklada-
tel a̵!1z�`ÖĴŽð�`ŽũŋƑƙóĞ̍

`ŽũŋƑƙóĞ�ƑƘŭŶŽùŋƑÖķ�DÖĴŽķŶŽ�ĢłĕŋũĿÖŶĢ̟
ky na̵MasarykovĄ univerzitĄ a̵pak zamíūil 

do̵Cambridge. Zkušenosti sbíral pūĢ�ƑƙƑŋıĢ�
DĢũāĕŋƗŽ�łāðŋ�ıÖĴŋ�ŶāóĞłĢóĴƙ�ūeditel fi rmy 
Operam. Ta v̵Los Angeles vyvíjí reklamní 
ŭƘŭŶĂĿƘ�ťũŋ�NŋķķƘƒŋŋù̍�`ŽũŋƑƙóĞ�ŭĢ�ťũŋůāķ�
i̵È�!ŋĿðĢłÖŶŋũāĿ̇�łāıťũāŭŶĢƣłĄjším tech-
łŋķŋėĢóĴƙĿ�ÖĴóāķāũ×ŶŋũāĿ�łÖ̵svĄtĄ. V̵roz-
hovoru nastińuje, proõ se vrhl na̵Deepnote 
a̵proõ vĄūí v̵ıāĞŋ�ƑāķĴƙ�ťŋŶāłóĢ×ķ̍

Ambiciózní cloudové aplikace se õasto 
budují ze Silicon Valley, vy sám jste tam 
ostatnĄ úspĄšnĄ pƏsobil. Proõ padla volba 
na̵to rozjet Deepnote v̵Praze?
Deepnote je do̵znaõné míry americká fi r-
ma. V̵���Ŀ×Ŀā�ƑĄŶůĢłŽ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ, inves-
tory a̵ŶÖĴ�ù×ķā̍�DĢũĿŽ�ıŭĿā�ơÖĴķ×ùÖķĢ�Ƒ̵roce 
2019. V̵té dobĄ�Žƣ�łāðƘķŋ�ũŋơŽĿłĂ�ŭĴķ×ùÖŶ�
v̵�Öł�DũÖłóĢŭĴŽ�ĢłƣāłƙũŭĴƙ�ŶƙĿ̍�p×ĴķÖùƘ�
jsou tam gigantické. Druhá vĄó�ŭā�ŶÖĴĂ�ŶƙĴ×�
lidí. I̵ĴùƘƣ�Ŀ×Ŷā�ŭĴŽŶāõnĄ vynikající start-
-up, jedno procento tĄch nejlepších lidí 
stále bude mít své milionové místo ve̵DÖóā̟
booku nebo Googlu a̵my nemáme šanci se 
k̵nim dostat. #ím jste dál od̵�Öł�DũÖłóĢŭĴÖ̇�
tím více se situace mĄní. V̵#esku si mƏƣāĿā�
dovolit pracovat s̵ƑāķĿĢ�ùŋðũƙĿ�ŶƙĿāĿ̍

Je také samozūejmĄ�ťũÖƑùÖ̇�ƣā�ťŋõet 
programátorƏ v̵�ũÖơā�ıā�ƑƙũÖơłĄ�ĿāłůĤ�łāƣ�
v̵�Öł�DũÖłóĢŭĴŽ̍��ŶāıłĄ tak v̵EvropĄ má 

WWW.LUPA.CZ!53

A P L I K A C E

DEEPNOTE JE JEDNÍM Zɺ$ESKO-SLOVENSKÝCH START-UPÇ, KTERÉ 
VɺRÁMCI ÚVODNÍHO INVESTI$sWQ{�¤11(�f{i��{ (�Û1iÐ�UsÉ1¤U"U�
Vɺ ÁDECH MILIONÇ DOLARÇ. VɺP ÍPAD4 DEEPNOTE LONI ŠLO 
Oɺ3,8 MILIONU DOLARÇ, VɺP EPO$TU ASI 85 MILIONÇ KORUN. 
PENÍZE DOɺGU�qÐ�Éi{ÛUiÐ�d1(sÐ�ÙɺNEJSLAVN4JŠÍCH FONDÇ 
ZEɺ¤UiU"{s�É�ii1Ð��ɺLONDÝNA, AɺSICE ACCEL AɺINDEX VENTURES. 
ACCELU SE NAP ÍKLAD PODA ILO UD4LAT TERNO SɺINVESTICEMI 
DOɺFACEBOOKU $I SLACKU.
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ƑƙũÖơłĄ ménĄ lidí zkušenosti s̵budováním 
skuteõnĄ�ƑāķĴƙóĞ�ŭŶÖũŶ̟ŽťƏ. I̵proto pracu-
jeme s̵lidmi mimo #esko. Do̵���óĞóāĿā�
aktivnĄ vyrazit za̵obchodníky nebo odbor-
níky na̵marketing.

#ím se Deepnote zabývá?
'āāťłŋŶā�ıā�ťŋơł×ĿĴŋƑƙ�ðķŋĴ�ťũŋ�ùÖŶŋƑĂ�
vĄùóā̍�¦Ģ�ĞĢŭŶŋũĢóĴƘ�ťŋŽƣĤƑÖıĤ�ŭťĤůā�ĴķÖŭĢóĴĂ�
ÖťķĢĴÖóā�ťũŋ�ƑƙƑŋı×ūe, ale datoví vĄdci ūeší 
trochu jiné typy problémƏ. DĄķÖıĤ�ÖłÖķƙơƘ̇�
hledají kauzality, tvoūí vlastní modely a̵tak 
dále. Jde o̵relativnĄ novou vĄc a̵chybĄjí 
k̵ní potūebné nástroje.

p×ů�ŶƙĿ�ŭā�ťūedtím ve̵svĄtĄ data scien-
ce pohyboval. Budovali jsme fi rmy tohoto 
druhu a̵dĄķÖķĢ�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũŽ�Ƒ̵Googlu õi 
Palantiru. A̵práce s̵ùÖŶƘ�ťũŋ�ł×ŭ�ðƘķÖ�ƑƣùƘ�
dost problém, mimo jiné z̵toho dƏvodu, 
ƣā�łāðƘķŋ�ĿŋƣłĂ�ıāùłŋùŽůā�łÖ̵projektech 
spolupracovat v̵reálném õÖŭā̍�bùƘƣ�ŭā�
dĄķ×�ùÖŶŋƑ×�ÖłÖķƙơÖ̇�ıā�Ŷūeba údaje sdílet. 
̵bĄƣłƙóĞ�ł×ŭŶũŋıƏ je tūeba udĄlat package, 
následnĄ upload na̵Git a̵zase znovu. Deep-
note tento problém ūeší – budujeme kola-
ðŋũÖŶĢƑłĤ�ùÖŶÖ�ŭóĢāłóā�ťķÖŶĕŋũĿŽ̍

¦ÖĴƣā�ŶÖĴŋƑĂ�Fŋŋėķā�'ŋóŭ�ťũŋ�ťũ×óĢ�
s̵daty. �ešíte i̵Ŷŋ̇�ƣā�ŽùũƣāŶ�ùÖŶŋƑĂ�ł×ŭŶũŋ̟
je skrze všechny knihovny, moduly a̵další 
je zdlouhavé a̵zbyteõnĄ komplikované?

Je to tak. Vizi máme pomĄrnĄ velkou. 
VĄūĤĿā̇�ƣā�ùÖŶÖ�ŭóĢāłóā�ıÖĴŋ�ŋðŋũ�ťŋũŋŭ̟
te do̵ƑāķĴƙóĞ�õísel. A̵vĄūĤĿā�ŶÖĴĂ�ŶŋĿŽ̇�ƣā�
ùŋĴ×ƣāĿā�ƑƘðŽùŋƑÖŶ�ł×ŭŶũŋı̇�ĴŶāũƙ�ŭā�ŭŶÖ̟
ne v̵tomto svĄtĄ standardem. Chceme, aby 
'āāťłŋŶā�ðƘķ�ŶÖĴŋƑƙ�ƑŭŶŽťłĤ�ðŋù̍��ķ×łŽıā̟
me hodnĄ�ĕŽłĴóĤ̇�Öķā�ıŭĿā�ŭŶÖũŶ̟Žť̇�ŶÖĴƣā�
musíme postupnĄ.

pÖůĤ�łāıƑĄtší pūidanou hodnotou je 
v̵souõasné dobĄ zmińovaná spolupráce. 
To je v̵oboru asi nejvĄtší problém, na̵ĴŶāũƙ�
łÖũ×ƣĤĿā̍�'ũŽĞŋŽ�ƑĄóĤ̇�ŭ�łĤƣ�ťŋĿ×Ğ×Ŀā̇�
ıā�ơÖŭŶÖũÖķƙ�ťūístup k̵ŭŋĕŶƒÖũŽ̍�p×ů�ŋðŋũ�
ĞĢŭŶŋũĢóĴƘ�ĕŽłėŽıā�ŶÖĴ̇�ƣā�ŭā�ťŋơł×ĿĴŋƑĂ�
bloky pro data science provozují na̵lokál-
ních poõítaõĤóĞ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ, pūípadnĄ se udĄ-
lají nĄjaké instance na̵�ĿÖơŋł�Âāð��āũƑĢ̟
ces a̵podobnĄ. My máme vše pūipravené 
a̵ŶƙĿƘ�ıŭŋŽ�ŋù̵správy tohoto typu osvobo-
zené.

Jak moc velký váš obor mƏƣā�ðƙŶ̎
Práce s̵daty se bude šíūit do̵õím dál vĄt-
ůĤĞŋ�ĿłŋƣŭŶƑĤ�ŋðŋũƏ a̵nepƏjde pouze 
o̵ơ×ķāƣĢŶŋŭŶ�ŭťāóĢÖķĢơŋƑÖłƙóĞ�ŶƙĿƏ̍�pÖůā�
odhady ūĤĴÖıĤ̇�ƣā�ŶũĞ�ŭ̵data science bude 
rƏst zejména na̵stranĄ zaõáteõníkƏ. Chce-
Ŀā�ŶāùƘ�łÖðĤùłŋŽŶ�ŽƣĢƑÖŶāķŭĴƘ�ıāùłŋùŽóĞƙ�
nástroj pro širší publikum. Jupyter na̵to 
łāðƘķ�łÖƑũƣāłƙ�Ö̵my zde cítíme šanci.

I̵proto se zamĄūujeme na̵spolupráci 
s̵ƑƘŭŋĴƙĿĢ�ůĴŋķÖĿĢ̍�łĢƑāũơĢŶƘ�ıŭŋŽ�
pro nás velice dƏķāƣĢŶĂ̍��Ģóā�ťūes nĄ asi 
nikdy nevydĄláme obrovské peníze, ale 
ĴùƘƣ�ŭā�ŭŶŽùāłŶĢ�łÖŽõí bĄhem studia 
ťŋŽƣĤƑÖŶ�'āāťłŋŶā̇�ťũÖƑùĄpodobnĄ nás 
ðŽùŋŽ�óĞŶĤŶ�ŽƣĤƑÖŶ�Ģ̵u̵ŭƑƙóĞ�ðŽùŋŽóĤóĞ�
zamĄstnavatelƏ.

Jak vypadá dnešní datový vĄdec?
Role datového vĄdce mƏƣā�Ƒ̵ĴÖƣùĂ�fi rmĄ 
õi organizaci znamenat nĄco jiného. Pro 
drtivou vĄtšinu spoleõłŋŭŶĤ�ıā�ùÖŶŋƑƙ�ƑĄdec 

 A P L I K A C E
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Univerzity jsou pro nás velice dơńĈƵĭƇĉɚ�
Sice pźes nċ asi nikdy nevydċláme 
ŕùŸŕƣžŀĉ�ŴĈōįƳĈɕ�ÝńĈ�ŀāƪƵ�žĈ�žƇƍāĈōƇĭ�ōÝƍýį�
bċĩĈŋ�žƇƍāĭÝ�ŴŕƍƵįƣÝƇ�(ĈĈŴōŕƇĈɕ�
pravdċpodobnċ�ōÞž�ùƍāŕƍ�ûĩƇįƇ�ŴŕƍƵįƣÝƇ�
iɺuɺžƣƫûĩ�ùƍāŕƍûįûĩ�ƳÝŋċstnavatelơ.  
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v̵podstatĄ�ŶÖĴŋƑƙ�ÖłÖķƘŶĢĴ̇�ĴŶāũƙ�ùĄķ×���d�
ùŋŶÖơƘ̇�ÖłÖķƙơƘ�Ö̵píše reporty. A̵potom je 
zde druhá strana spektra, která ūeší tvorbu 
machine learning modelƏ, jak je nasazo-
vat, sledovat a̵podobnĄ̍�pā�ƑůāóĞłƘ�fi rmy 
budou mít tyto vysoce specializované dato-
vé vĄùóā̇�Öķā�Žƣ�łƘłĤ�ŭā�ķĢùĂ�ŶŋĞŋŶŋ�ùũŽĞŽ�
rƏznĄ objevují s̵tím, jak tento obor prorƏs-
tá do̵ŭÖĿŋŶłƙóĞ�ťũŋùŽĴŶƏ̍��ƑĄt je postave-
łƙ�łÖ̵ÖłÖķƙơā�ùÖŶ̍

Jak se lišíte od̵ŭķŽƣāð�ŶƘťŽ�bÖėėķā̎
pāù×�ŭā�ūĤóĢ̇�ƣā�ðƘ�ùÖłŋŽ�ťũŋðķāĿÖŶĢĴŽ�
nikdo pūed námi neūešil, ale celá oblast je 
ŋťũÖƑùŽ�ĿķÖù×̍�1ƗĢŭŶŽıĤ�ơùā�ł×ŭŶũŋıā�ıÖĴŋ�
�ơŽũā�pŋŶāðŋŋĴŭ̇�Fŋŋėķā�!ŋķÖð�łāðŋ�ťũ×ƑĄ 
Kaggle. Ty ale mají rƏơłƙ�ƑƙƑŋı�Ö̵nejsou 
vhodné pro všechny. Colab napūíklad vznikl 
jako interní nástroj pro zamĄstnance 
FŋŋėķŽ̇�óŋƣ�ŭĢ�ŭ̵sebou nese své mezery. 
mƘ�óĞóāĿā�ðƙŶ�ŽłĢƑāũơ×ķłĤĿ�ł×ŭŶũŋıāĿ̍

#ást Deepnote jste postavili nad open 
ŭŋŽũóā�ŶāóĞłŋķŋėĢĤ�`ŽťƘŶāũ̇�ĴŶāũ×�ŭā�ĿāơĢ�
datovými vĄdci bĄƣłĄ�ťŋŽƣĤƑ×̍�!ŋ�Ƒ×ŭ�
k̵tomu vedlo?
Musíme vĄci dĄlat chytūā̍�`ŽťƘŶāũ�Žƣ�Ŀ×�
vybudovanou komunitu a̵ekosystém. 
Vznikl na̵univerzitĄ v̵Berkeley a̵postupnĄ 
se rozšíūil. Má ale limity. Jupyter je pro-
ùŽĴŶ̇�ĴŶāũƙ�ıā�łŽŶłĂ�ŭťŋŽůŶĄt na̵vlastním 
poõítaõi a̵dlouze ho nastavovat. Zaõalo 
proto vznikat hodnĄ pūístupƏ võetnĄ spou-
štĄní na̵serveru a̵ùĢŭŶũĢðŽŋƑ×łĤ�ĿāơĢ�ŶƙĿƘ̍�
Ale to je stále hodnĄ nepohodlné. A̵dĄlat 
v̵Jupyteru spolupráci v̵ũ×ĿóĢ�ŶƙĿŽ�ıā�ůĤķā̟
łĂ̍�mƘ�ıŭĿā�ŭĢ�ŶāùƘ�ƑơÖķĢ�ŭŶÖłùÖũù̇�ĴŶāũƙĿ�
Jupyter je, ale chceme ho pūevést do̵mo-
ùāũłĤ�óķŋŽùŋƑĂ�ťŋùŋðƘ̍��ÖĿĢ�ŭĢ�ťĤůāĿā�
Ŷŋ̇�ÖðƘ�ðƘķŋ�ĿŋƣłĂ�ŶāóĞłŋķŋėĢĢ�łÖŭÖơŋƑÖŶ�
v̵óķŋŽùŽ̍��ŶāıłĄ tak si vytváūíme komplet-
łĤ�ŽƣĢƑÖŶāķŭĴĂ�ũŋơĞũÖłĤ̇�Ƒ̵nĄĿƣ�ơ̵Jupyteru 
łāťŋŽƣĤƑ×Ŀā�Ƒ̵podstatĄ nic. 

!ŋ�ıŭŶā�ŶāùƘ�ơ̵`ŽťƘŶāũŽ�ťŋŽƣĢķĢ̎
�łÖƣĤĿā�ŭā�óŋ�łāıƑĤóā�ťŋŽƣĤƑÖŶ�ĴŋĿŽłĢ̟
kaõní protokoly. Chceme mít kompatibilitu. 
Ale tam to v̵podstatĄ konõí. Díky této kom-
patibilitĄ si lze pūenést projekty z̵Jupyteru 
k̵nám, díky õāĿŽƣ�ĿƏƣāĿā�ŋŭķŋƑĢŶ�Ģ̵sou-
õÖŭłĂ�ŽƣĢƑÖŶāķā̍�'ŋ̵ŋťāł�ŭŋŽũóā�ƑƙƑŋıā�
Jupyteru zároveń máme v̵plánu pūispívat.

JAN SEDLÁK 

Autor je kmenový reportér serveru Lupa.cz. 
Oɺtechnologiích píše také doɺzahraniýních médií.  ͻ

JAKUB JUROVÝCH, 
spoluzakladatel a CEO 
start-upu Deepnote.
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Metoda automatického 
rozpoznávání obliõeje 
na̵základĄ biometrických 
znakƏ budí celou ūadu kon-

ŶũŋƑāũơĤ̍��ũėŽĿāłŶƘ�ťũŋŶĢ�ƑƘŽƣĤ̟
vání této technologie ukazují õasto 
na̵#ínu, která má dlouhou tradici 
veūejné kontroly jednotlivcƏ. 

Ta spolu se všudypūítomnou totalit-
ní mocí a̵vyspĄlými technologiemi, 
vytváūí ideální prostūedí pro Vel-
kého bratra. PrávĄ všudypūítomné 
kamery navíc obohacené o̵systémy 
rozpoznávání obliõeje, ale i̵dalších 
biometrických charakteristik, byŸ 
ménĄ pūesných, jako je tūeba chƏze, 

jsou jakýmisi symboly tohoto celé-
ho totalitního sledovacího systému. 
Demonstranti v̵Hongkongu se kvƏli 
nasazení biometrických kamer 
stali prƏkopníky v̵hledání zpƏsobƏ 
efektivního maskování obliõejƏ.

`āłƣā�#ĤłÖ�Žƣ�ù×Ƒłŋ�łāťŋŽƣĤƑ×�
metody rozpoznávání obliõeje jen 
v̵boji proti politickým odpƏrcƏm 
nebo zloõinu. Kamery identifi kují 
hūíšníky pūecházející na̵õervenou 
a̵promítají jejich tváūe i̵s̵osobními 
údaji na̵velkoplošné obrazovky 
v̵õínských mĄstech, kamery rozpo-
znávají klimbající studenty v̵õín-
ských školách, nebo dokonce 
rozpoznávají tváūe na̵veūejných 
záchodcích, aby bránily pūíliš velké 
spotūebĄ toaletního papíru.

�ƣ�ðĢơÖũłĤ�ťūĤťÖùƘ�ƑƘŽƣĢŶĤ�ĴÖĿā̟
rových systémƏ na̵rozpoznávání 
obliõeje ale nenajdeme jen v̵#ínĄ. 
MƏƣāĿā�ĞķāùÖŶ�Ģ̵v̵kolébce evropské 
demokracie, ve̵Velké Británii. 
Staõí k̵tomu õasto jen pár nadšen-
cƏ, kteūĤ�ƑƣùƘ�ťūijdou s̵„dobrým“ 
nápadem, a̵mlõící spoleõłŋŭŶ̇�ıāƣ�
takovým nápadƏm zatleská, nebo 
õastĄji prostĄ jen nebrání.

PūĤĴķÖùāĿ�ðŽùĢƣ�łāù×Ƒłƙ�ťūí-
klad ze Skotska, kde devĄt škol za-
õÖķŋ�ƑƘŽƣĤƑÖŶ�ũŋơťŋơł×Ƒ×łĤ�ŋðķĢ̟
õeje tisícƏ�ƣ×ĴƏ ve̵školní jídelnĄ. 
A̵dƏvod? Prý jsou pak kratší fronty 

KONTROVERZE SOUVISEJÍCÍ SɺPLOŠNÝM SLEDOVÁNÍM VE EJNÉHO 
PROSTORU ZAɺÉÐ³ÛUW�³q4LÉ INTELIGENCE SE $ÍM DÁL VÍC TÝKAJÍ IɺEVROPSKÉ 
UNIE, Aɺ³(WÛ�Uɺ$ESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍK NEZISKOVÉ ORGANIZACE IURIDIUM 
REMEDIUM JAN VOBO IL ROZEBÍRÁ, JAK NAɺTOM NYNÍ JSME, POKUD JDE 
OɺKAMEROVÉ SYSTÉMY SɺFUNKCÍ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLI$EJE.

ROZPOZNÁVÁNÍ 
OBLI!EJE NA"PAPÍ#E 
A"V"PRAXI
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a̵také systém lépe chrání pūed šíūe-
ním covidu-19. Podobný systém je 
ale v̵EvropĄ stále celkem výjimeõ-
ný, na̵rozdíl od̵kamerových systé-
mƏ s̵rozpoznáváním tváūe na̵letiš-
tích nebo fotbalových stadionech.

Evropská regulace
PrávĄ téma plošného sledování 
veūejného prostoru se objevuje ale 
stále õastĄji i̵na̵úrovni EU. Zejmé-
na v̵souvislosti s̵formulací pravi-
ùāķ�ťũŋ�ƑƘŽƣĢŶĤ�ŽĿĄlé inteligence. 
V̵tĄchto debatách se logicky kūĤƣĤ�
snahy o̵posílení inovací a̵uvolnĄní 
pravidel, která by je svazovala prá-
vĄ s̵odkazem na̵nutnost podpory 
konkurenceschopnosti na̵stranĄ 
jedné a̵obavy z̵tĄƣĴŋ�ťūedvídatel-
ných dopadƏ�ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ŽĿĄlé inte-
ligence na̵lidská práva na̵stranĄ 
druhé. 

Pokud zƏstaneme u̵kamero-
vých systémƏ s̵funkcí rozpozná-
vání obliõeje a̵jejich nasazová-
ní ve̵veūejném prostoru, alespoń 
ťũŋơÖŶĤĿ�ŭā�ơù×̇�ƣā�ŋðÖƑƘ�ơ̵tĄchto 
technologií pūāƑ×ƣĤ̍�`ā�Ŷŋ�Ģ̵dƏsledek 
probíhající celoevropské kampanĄ 
Reclaim Your Face, která se sna-
ƣĤ�ťũŋŭÖùĢŶ�ơ×ĴÖơ�ťķŋůłĂĞŋ�ðĢŋ̟
metrického sledování. Upozorńuje 
se na̵rizika diskriminace, sociál-
łĤĞŋ�ĢłƣāłƙũŭŶƑĤ̇�āķĢĿĢłÖóĢ�ťũ×ƑÖ�
na̵soukromí ve̵veūejném prosto-
ru, ale i̵autoregulaci pūi výkonu 
dalších práv a̵o̵ūadĄ dalších rizik, 
která mohou být s̵biometrickou 
identifi kací spojena.

V̵dubnu tohoto roku pūedsta-
vila Evropská komise návrh naūí-
zení o̵umĄlé inteligenci (Artifi cial 
Intelligence Act). SmĄrnice se 

vĄnuje široce právĄ i̵systémƏm 
ŽĿŋƣńujícím biometrickou identi-
fi kaci, zejména rozpoznávání tváūí. 
bÖƣùƙ�ŭƘŭŶĂĿ�ŽĿŋƣńující v̵reál-
ném õase biometrickou identifi ka-
ci na̵ù×ķĴŽ�ıā�ťŋƑÖƣŋƑ×ł�ơÖ̵vysoce 
rizikový. Typicky jde o̵kamero-
vé systémy s̵funkcí rozpoznává-
ní obliõeje. Provozování takového 
ŭƘŭŶĂĿŽ�ıā�ťŋƑÖƣŋƑ×łŋ�ơÖ̵zvláš-
tĄ rušivý zásah do̵práv a̵svobod 
dotõených osob, neboŸ mƏƣā�ŭķŋƑƘ�
návrhu naūízení: „Ovlivnit sou-
ĴũŋĿƙ�ƣĢƑŋŶ�ƑāķĴĂ�õásti populace, 
vyvolávat pocit neustálého sledo-
vání a̵nepūímo odrazovat od̵ƑƘŽƣĤ̟
Ƒ×łĤ�ŭƑŋðŋùƘ�ŭĞũŋĿÖƣûování a̵dal-
ších základních práv.“ 

Tyto biometrické systémy by 
podle návrhu naūízení mĄly být 
ơÖĴ×ơ×łƘ�Öƣ�łÖ̵tūi výjimky, z̵łĢóĞƣ�
všechny spadají do̵sféry bezpeõ-
łŋŭŶłĤóĞ�ŭķŋƣāĴ�̞�ƑƘĞķāù×Ƒ×łĤ�
pachatelƏ õi podezūelých z̵trest-
ných õinƏ, hledání potenciálních 
obĄtí trestných õinƏ a̵naposle-

dy i̵pūĤťÖùƘ�ĴŋłĴũĂŶłĤóĞ�ŋĞũŋƣāłĤ�
ƣĢƑŋŶÖ�ĕƘơĢóĴƙóĞ�ŋŭŋð�ƑõetnĄ hro-
zeb teroristických útokƏ̍�bÖƣ̟
ùĂ�ťŋŽƣĢŶĤ�ŭƘŭŶĂĿŽ�ðĢŋĿāŶũĢóĴĂ�
identifi kace na̵dálku „v̵reálném 
õase“ pak má podléhat konkrét-
nímu povolení justiõního orgánu 
nebo nezávislého správního orgá-
nu õlenského státu. Systémy by 
tedy pūedevším nemĄly fungovat 
nepūāŶũƣĢŶĄ, jak se to dnes bĄƣ̟
nĄ dĄje. 

Na̵návrh naūízení navazuje 
zpráva pūijatá Evropským parla-
mentem v̵polovinĄ ūíjna. PūāŭŶŋƣā�
bĄhem jejího pūijímání byly ve̵hūe 
i̵návrhy na̵vĄtší benevolenci vƏõi 
biometrice ve̵veūejném prosto-
ru, nakonec zpráva spíše pūitvrzu-
je pƏvodní návrh Komise. Poslanci 
ve̵zprávĄ volají napūíklad po̵záka-
ơŽ�ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ũƏzných pololegálních 
biometrických databází bezpeõ-
łŋŭŶłĤĿĢ�ŭķŋƣĴÖĿĢ̍

Jmenována je pūímo databá-
ze Clearview AI, která obsahuje tūi 
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miliardy snímkƏ tváūí získaných 
zejména ze sociálních sítí. Parla-
ment volá rovnĄƣ�ťŋ̵moratoriu 
na̵zavádĄní nových biometrických 

systémƏ, dokud nebudou rozptý-
leny pochybnosti o̵technických 
nedostatcích a̵pūijata dostateõ-
ł×�ťũ×ƑłĤ�žťũÖƑÖ�ðũ×łĤóĤ�ơłāŽƣĢŶĤ�
a̵óĞũ×łĤóĤ�ķĢùŭĴ×�ťũ×ƑÖ̍�Ó×ù×�ŶÖĴĂ�
ukonõení fi nancování biometrické-
ho výzkumu nebo zavádĄní pro-
gramƏ̇�ıāƣ�ðƘ�ĿŋĞķƘ�ƑĂŭŶ�Ĵ̵neroz-
lišujícímu hromadnému sledování 
ve̵veūejných prostorách. 

Rozpoznávání obli%ej& 
v"!eské republice
Legislativa je jedna vĄc a̵praxe 
ùũŽĞ×̍�`āŭŶķĢƣā�ŭā�ơ̵výše uvedených 
legislativních návrhƏ mƏƣāĿā�

ùŋĿłĤƑÖŶ̇�ƣā�ĿāŶŋùƘ�ũŋơťŋơł×̟
vání obliõeje budou v̵budoucnu 
naprosto výjimeõnĄ�ťŋŽƣĢŶāķłƙĿĢ�
nástroji pro vyhledávání konkrét-
ních osob a̵nikoli plošné sledování 
spoleõnosti, vývoj v̵praxi jde opaõ-
ným smĄrem. TĄƣĴŋ�Ŷŋ�ķơā�ťūitom 
akceptovat s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ŭā�ķāėĢŭķÖŶĢƑÖ�
v̵EU teprve chystá a̵vlastnĄ nic 
nebrání rozvoji tĄchto technologií. 
Není tomu tak.

ZƏstańme u̵popisu situace 
v̵#eské republice. Metody rozpo-
znávání obliõeje ve̵veūejném pro-
storu v̵reálném õase se dnes podle 
ƑůāĞŋ�ƑƘŽƣĤƑÖıĤ�ťŋŽơā�łÖ̵ťũÖƣŭĴĂĿ�
dāŶĢůŶĢ�Á×óķÖƑÖ�NÖƑķÖ̍��ŋŽƣĤƑ×łĤ�
obdobných systémƏ schválila vláda 

i̵pro další õtyūi mezinárodní letištĄ 
v̵#eské republice. Máme za̵sebou 
i̵dva zatím neúspĄšné pokusy 
o̵zavedení nových kamer na̵roz-
poznávání tváūí, a̵to v̵roce 2019, 
kdy nápad identifi kovat pomocí 
tĄchto kamer problémové fotbalové 
fanoušky odmítl Úūad pro ochra-
nu osobních údajƏ, v̵ŶĂĿƣā�ũŋóā�
pak politické vedení Prahy odmít-
ķŋ�ƣ×ùŋŭŶ��ŋķĢóĢā�#R o̵rozšíūení 
ťũÖƣŭĴĂĞŋ�ĴÖĿāũŋƑĂĞŋ�ŭƘŭŶĂĿŽ�
o̵kamery s̵funkcí rozpoznávání 
obliõeje umístĄné v̵centru Prahy 
s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ťŋķĢóĢā�łāùŋùÖķÖ�ơĞŋùłŋ̟
cení dopadƏ na̵soukromí. To poli-

cie nedoplnila ani dodateõnĄ, 
a̵jak uvidíme dále, nejde o̵situa-
ci ojedinĄlou.

Speciální kamerový systém 
ťũÖƣŭĴĂĞŋ�ķāŶĢůŶĄ je instalován 
vedle klasického kamerového 
systému a̵ıā�ŭťũÖƑŋƑ×ł��ķŽƣðŋŽ�
cizinecké policie. Má celkem 145 
kamer, z̵łĢóĞƣ�ːˏˏ�ıā�ŽĿĤŭŶĄno 
od̵roku 2018 v̵tranzitním prosto-
ru a̵45 od̵roku 2019 v̵prostoru 
veūejnĄ pūístupném, tedy ještĄ 
pūed odbavením cestujících. 

�ƘŭŶĂĿ�ŽĿŋƣńuje jak vyhle-
dávání v̵reálném õase, na̵nĄƣ�ŭā�
v̵budoucnu bude vztahovat naūíze-
ní o̵umĄlé inteligenci, tak ex post 
dohledávání. K̵ŶŋĿŽ�ŭķŋŽƣĤ�ùÖŶÖ̟
báze biometrických charakteris-
tik obliõejƏ osob, které kamerový 
systém zachytil v̵posledních tūiceti 
dnech. Obrazy zachycené v̵reál-
ném õase i̵tyto ukládané záznamy 
jsou pak porovnávány s̵databází 
PATROS, kde jsou vedeny hledané 
a̵pohūešované osoby. 

'ŋðũ×�ơťũ×ƑÖ�ıā̇�ƣā�ŭƘŭŶĂĿ�ŭā�
ƑƘŽƣĤƑ×�ıÖĴŋ�ùāŶāĴõní, veškerá roz-
hodnutí podle vyjádūení zástupcƏ 
Policie #R õiní õlovĄk. S̵tím sou-
visí dƏķāƣĢŶ×�ŋŶ×ơĴÖ̍�!ŋ�ơłÖĿā̟
ná pro õlovĄĴÖ�óĞƘðłĂ�ơŶŋŶŋƣłĄ-
łĤ̎�bÖƣùƙ�ðĢŋĿāŶũĢóĴƙ�ŭƘŭŶĂĿ�ŶŋŶĢƣ�
pracuje s̵mírou pravdĄpodobnosti 
shody a̵je tūāðÖ�ƑƘƑ×ƣĢŶ�ťŋŶūebu, 
aby identifi koval co nejvíce hleda-
ných osob, s̵potūebou, aby hlásil 
co nejménĄ falešných shod. V̵praxi 
letištĄ bylo identifi kováno v̵letech 
ˑˏː˗̞ˑˏˑˏ�ˑˏ˕�ĞķāùÖłƙóĞ�ŋŭŋð̍�
SouõasnĄ došlo od̵spuštĄní provo-
zu do̵kvĄtna 2021 k̵8̵973 faleš-
ným identifi kacím. Podle policie 

 Téma plošného sledování veźejného 
prostoru se objevuje stále ýastċji iɺnaɺúrovni 
EU. Zejména vɺsouvislosti sɺformulací pravidel 
ŴŸŕ�ƣƪƍƵĭƇį�ƍŋċlé inteligence. 
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jde ovšem v̵drtivé vĄtšinĄ o̵pūípa-
dy, kdy falešný poplach byl odhalen 
ķĢùŭĴŋŽ�ŋðŭķŽĞŋŽ�ðāơ�ŶŋĞŋ̇�ÖłĢƣ�ðƘķ�
falešnĄ identifi kovaný kontaktován 
a̵ovĄūena jeho identita. 

`āŭŶķĢƣā�ùƏraz na̵lidský faktor 
lze u̵ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ŶāóĞłŋķŋėĢā�ťŋķĢ̟
cii pochválit, právní základ a̵plnĄ-
łĤ�ơ×ĴŋłłƙóĞ�ťŋƑĢłłŋŭŶĤ�Žƣ�łŋŶłĄ 
skūípe. Policie celý provoz tak-
to invazivního systému, kdy se 
ukládají biometrické specifi kace 
obliõejƏ desítek milionƏ lidí, kteūí 
za̵bĄƣłĂĞŋ�ťũŋƑŋơŽ�ťũŋıùŋŽ�ķāŶĢů̟
tĄm, zakládá na̵obecných oprávnĄ-
ních monitorovat veūejný prostor 
a̵pracovat s̵rƏznými druhy infor-
mací a̵tyto spojovat.

K̵tomu pak v̵souvislosti s̵pūi-
jetím zákona o̵zpracování osob-

ních údajƏ pūibylo právo stahovat 
ze̵státních databází fotografi e 
ƑƘŽƣĢŶāķłĂ�ťũŋ�ðĢŋĿāŶũĢóĴŋŽ�Ģùāł̟
tifi kaci a̵agendové identifi kátory, 
které pak mƏƣā�ťŋŽƣĤƑÖŶ�ťũŋ�ðĢŋ̟
metrickou identifi kaci. 

Samotný provoz kamerových 
systémƏ s̵funkcí rozpoznávání 
obliõeje tedy nikde výslovnĄ upra-
ven není. SmĄrnice o̵ochranĄ údajƏ 
v̵oblasti prosazování práva i̵její 
implementace v̵zákonĄ o̵zpraco-
vání osobních údajƏ navíc v̵obdob-
ných pūĤťÖùāóĞ�ťŋƣÖùŽıĤ�ƑƘťũÖ̟

cování tzv. posouzení vlivu zpra-
cování na̵ochranu osobních údajƏ 
(DPIA), a̵to ještĄ pūed spuštĄním 
systému, respektive pūed zaõátkem 
zpracování údajƏ. PūípadnĄ má 
být takové zpracování projednáno 

podle výsledkƏ posouzení i̵s̵ÚOOÚ. 
Nic takového ale policie pūed spuš-
tĄním ani pūi rozšiūování systému 
neudĄlala, õĤĿƣ�ùŋŭŶ�ťũÖƑùĄpodob-
nĄ porušila zákon. 

PrávĄ chybĄjící podrobnĄj-
ůĤ�ơ×Ĵŋłł×�ťũÖƑĢùķÖ�ťũŋ�ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�
nových technologií ze strany bez-
peõłŋŭŶłĤóĞ�ŭķŋƣāĴ�ıŭŋŽ�ùķŋŽĞŋ̟
dobým problémem. �adu let takto 
v̵#eské republice funguje systém 
automatické kontroly vozidel, kdy 
ıŭŋŽ�ƑůāóĞłÖ�ÖŽŶÖ�ťũŋıĤƣùĄjící kon-
trolními body vyfocena a̵podle 

automaticky rozpoznané SPZ je 
ŭłĤĿāĴ�Žķŋƣāł�ùŋ̵policejní data-
báze. RovnĄƣ�ðāơ�łĄjakého jedno-
znaõného oprávnĄní vƏbec takové 
ùÖŶÖð×ơā�ťũŋıĤƣùĄjících aut a̵fotek 
ūidiõƏ, kteūí se niõeho nedopusti-
li, vytváūet. Systém na̵rozpozná-
vání obliõeje i̵vytváūená databá-
ze biometrických charakteristik 
tváūí všech cestujících je další, ještĄ 
invazivnĄıůĤ�ƑÖũĢÖóĤ�ŶĂĞŋƣ̍�pāłĤ�Ŷūe-
ba õekat na̵evropskou regulaci.

`ā�ơÖıĤĿÖƑĂ̇�ƣā�ĴùƘƣ�ŭā�ťūijí-
mala pūed šestnácti lety smĄrnice 
o̵plošném sledování elektronic-
kých komunikací, #R ji implemen-
tovala ještĄ pūāùŶĤĿ̇�łāƣ�ƑƏbec byla 
schválena, aby se mohl co nejdūíve 
spustit masivní šmírovací systém, 
který zde máme dodnes. Bylo by 
pĄkné, aby #R naopak teû pūedbĄh-
la schválení legislativy upravující 
umĄlou inteligenci a̵pūijala pūís-
łŋŽ�ũāėŽķÖóĢ�ƑƘŽƣĤƑ×łĤ�ðĢŋĿāŶũĢ̟
ky s̵cílem chránit základní práva 
svých obõanƏ. Anebo alespoń aby se 
ùŋùũƣŋƑÖķƘ�ťũ×ƑłĤ�ťūedpisy, které 
ťķÖŶĤ�Žƣ�ùłāŭ̍

#lánek vznikl v̵rámci projektu 
Digitální watchdog organizace Iuri-
dicum Remedium. Projekt podpoūila 
Nadace OSF v̵rámci programu Active 
!ĢŶĢơāłŭ�DŽłù̇�ıāĞŋƣ�óĤķāĿ�ıā�ťŋùťŋũÖ�
obõanské spoleõnosti a̵posílení kapa-
cit obõanských organizací. Program je 
fi nancován z̵FondƏ EHP a̵Norska.

JAN VOBO#IL  

Advokát, výkonný źeditel nevládní neziskové 
organizace Iuridicum Remedium. Specializuje 
se naɺvztah lidských práv aɺnových techno-
logií, zejména pak naɺproblematiku ochrany 
soukromí.  ͻ

 Chybċjící podrobnċjší zákonná pravidla 
ŴŸŕ�ƣƪƍƵįƣÞōį�ōŕƣƫûĩ�ƇĈûĩōŕńŕġĭį�ƳĈ�žƇŸÝōƪ�
bezpeýōŕžƇōįûĩ�žńŕƵĈŀ�Ľžŕƍ�āńŕƍĩŕāŕùƫŋ�
problémem.  
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D íky specializaci na̵cloudo-
vou platformu ServiceNow 
se GuideVision dostala 
do̵mimoūádné pozice. 

MomentálnĄ nenajdete v̵EvropĄ 
moc dalších fi rem, které by mĄly 
experty s̵tak detailním know-how 
pro tuto platformu a̵obecnĄ pro 
oblast digitalizace fi remních pro-
cesƏ a̵ŭķŽƣāð̍��̵ùĤĴƘ�ŶŋĿŽ̇�ƣā�ıā�
nyní souõástí Infosysu, mƏƣā�Ŷŋ�
GuideVision uplatnit u̵ťũāŭŶĢƣłĤóĞ�
zakázek.

Pūíkladem mƏƣā�ðƙŶ�ťũ×óā�ťũŋ�
nĄĿāóĴĂĞŋ�Ƒƙũŋðóā�ķŽƗŽŭłĤóĞ�ÖŽŶŋ̟
mobilƏ Daimler, která pūedstavuje 
jeden z̵nejvĄtších projektƏ v̵histo-
rii Infosysu. GuideVision zde zajiš-
ŸŽıā�ĢłŶāėũÖóĢ�ėķŋð×ķłĤóĞ�R¦�ŭķŽƣāð�
Daimleru se ServiceNow a̵nahraze-
ní nĄĴŶāũƙóĞ�ơÖŭŶÖũÖķƙóĞ�ŭƘŭŶĂĿƏ 
touto platformou. V̵#esku se fi rma 
podílela tūeba na̵digitální trans-
formaci #SOB, kdy ServiceNow po-
ŭķŋŽƣĢķÖ�ıÖĴŋ�ť×Ŷāū�ıāıĤóĞ�R¦�ŭķŽƣāð̍�

V!hodné spojení
Spoleõné projekty s̵Infosysem 
dnes zabírají asi õtvrtinu fi remních 
kapacit a̵podíl má dál rƏst. BĄhem 

roõní spolupráce bylo zahájeno 
sedmnáct spoleõłƙóĞ�ťũŋıāĴŶƏ 
a̵obĄ strany se spolu starají o̵dva-
náct klientƏ (kromĄ širokého port-
folia dalších zákazníkƏ). Mezi další 
pūínosy spojení patūí zaõlenĄní 
produktu GuideVision SnowMirror 
do̵balíõĴŽ�ŭķŽƣāð�RłĕŋŭƘŭ�1�m�!ÖĕĂ̍�
Díky tomu se poõet jeho pūedplati-
telƏ meziroõnĄ zvedl o̵pĄtinu.

„V̵rapidním rƏstu chceme 
pokraõovat. Naším cílem je stát se 
do̵roku 2025 pūedním konzultaõ-
ním partnerem ServiceNow 

v̵EvropĄ a̵etablovat se jako vlajko-
vá loû�RłĕŋŭƘŭŽ�ťũŋ�ŭķŽƣðƘ�łÖù�ŶŋŽ̟
to platformou,“ má jasno Radovan 
KrejõĤ̇�!1z̵GuideVision.̵

Revoluce v"korporacích
Digitalizace fi remních procesƏ 
a̵zamĄstnanecká zkušenost patūí 
mezi hlavní strategické cíle dneš-
ních korporací. ZpƏŭŋð̇�ıÖĴƙĿ�ķĢùĂ�
pracují ve̵fi rmách, v̵souõasnosti 
ťũŋóĞ×ơĤ�ŋðũŋƑŭĴŋŽ�ũāƑŋķŽóĤ̇�óŋƣ�
pūāùŭŶÖƑŽıā�ťũŋ�FŽĢùāÁĢŭĢŋł�ƑāķĴƙ�
potenciál dalšího rƏstu. Díky Servi-
ceNow mƏƣŋŽ�ŋũėÖłĢơÖóā�ťūejít 
na̵inteligentní a̵automatizované 
ūízení práce, vytvoūit si chytūejší 
a̵propojenĄjší pracovní prostūedí. 
¦ĤĿ�ơĤŭĴ×ƑÖıĤ�ƑƙũÖơłŋŽ�ĴŋłĴŽũāłõ-
łĤ�ƑƙĞŋùŽ̍

S̵plány na̵další rƏst úzce sou-
visejí investice do̵rozvoje zamĄst-
nancƏ GuideVision. VzdĄlávání 
a̵profesní rƏst jsou tu nejvyšší 
prioritou. Ve̵fi rmĄ bĄƣĤ�ūada vzdĄ-
lávacích programƏ, samozūejmostí 
jsou technické kurzy zamĄūené 
na̵ServiceNow. 

„Najdete u̵nás pestrou smĄs 
lidí, od̵ƑāķĿĢ�ơĴŽůāłƙóĞ�ťŋ̵mladé, 
nicménĄ všichni se tu uõí ode všech. 
PūāŭŶŋƣā�ıŭĿā�Žƣ�ťūes rok souõástí 
nadnárodní korporace, atmosféra 
je poūád spíš rodinná,“ uzavírá 
Jiūí Skála, jeden z̵klíõŋƑƙóĞ�ơÖĿĄst-
nancƏ GuideVision a̵õeská legenda 
ITIL. ̳ͻ

GuideVision
ServiceNow Elite Partner

ÙÝńŕƵĈōÝ�ɀȾȿɂ�sŕŸùĈŸƇĈŋ�sÝġƪŋ�
aɺ�ÝƣńĈŋ�qƓńńĈŸĈŋɕ�ŀƇĈźį�žƇŕĽį�ĭɺzaɺŴŕŸƇÞɫ
ńĈŋ�QĭƇQĭƇɚ�{āɺŸŕŀƍ�ɀȾɀȾ�žŕƍýÞžƇį�Uōğŕžƪž
Poboýky:��ŸÝĩÝɕ�ÉÝŸƀÝƣÝɕ� ƍāÝŴĈƀƉɕ�
QĈńžĭōŀƪɕ�qōĭûĩŕƣɕ�iŕōāƫōɕ�¤Ƈŕûŀĩŕńŋ
ɀɇȾ�ƳÝŋċžƇōÝōûơ
Prơmċrné hodnocení odɺzákazníkơ:�
ɂɕɇ�ƳɺɃ�
www.guidevision.cz
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S ociální sítĄ byly celé roky 
ťŋƑÖƣŋƑ×łƘ�ơÖ̵nejvĄtšího 
ƣũŋŽŶÖ�ƑŋķłĂĞŋ�õÖŭŽ̍�'ÖŶÖ�
o̵ıāıĢóĞ�ťŋŽƣĤƑ×łĤ�łÖơłÖ̟

õŽıĤ̇�ƣā�ŭā�ŭŶÖķƘ�ũŽŶĢłłĤ�ŭŋŽõástí 
łÖůĢóĞ�ƣĢƑŋŶƏ a̵ovlivńŽıĤ�õím dál 
vĄtší õ×ŭŶ�łÖůāĞŋ�óĞŋƑ×łĤ̍�!ĞóāĿā�
na̵nich vidĄt co nejvĄŶůĤ�Ŀłŋƣ̟
ŭŶƑĤ�ŋðŭÖĞŽ̇�óĞóāĿā�Ƒā̵ơł×ĿĂĿ�
prostūāùĤ�ơÖūídit co nejvíc bĄƣ̟
łƙóĞ�ƣĢƑŋŶłĤóĞ�ŭĢŶŽÖóĤ̍��ũŋŶŋ�ıŭŋŽ�
ĞĢŶāĿ�Ĵũ×ŶĴĂ�ƑĢùāŋĕŋũĿ×ŶƘ�̛¦ĢĴ̟
¦ŋĴ̇��āāķŭ�łÖ̵RłŭŶÖėũÖĿŽ̇��ĞŋũŶŭ�
na̵ÈŋŽ¦Žðā̜̍��̵proto se v̵prostūedí 
sociálních sítí õĤĿ�ù×ķ�ƑĤó�łÖĴŽťŽıā�
̛ŭŋóĢÖķ�ŭāķķĢłė̜̍�'ŋ̵toho pūibývají 
ĕŽłĴóā�ƑƘŽƣĤƑÖıĤóĤ�ũŋơůĤūāłŋŽ�ũāÖ̟
ķĢŶŽ̍��̵ŋðķĢðŋŽ�ťķÖŶĕŋũāĿ̇�ıÖĴŋ�ıŭŋŽ�
DÖóāðŋŋĴ̇�RłŭŶÖėũÖĿ�łāðŋ�¦ĢĴ¦ŋĴ̇�
łāơÖĞƙðÖķƘ�ÖłĢ�ŶāóĞłĢóĴĂ�ƑƙťÖù̟
ĴƘ̇�ÖłĢ�ŭĴÖłù×ķƘ�ŭ̵únikem dat nebo 
obavy o̵Ŷŋ̇�Ĵùŋ�ƑůāóĞłŋ�ŭĢ�Ƒ̵#ínĄ 
mƏƣā�ťũŋĞķĤƣāŶ�ŽƣĢƑÖŶāķŭĴ×�ùÖŶÖ̍�

Na̵DÖóāðŋŋĴ�ŭŶ×ķā�ơÖƑĤŶÖıĤ�ŭĴŋ̟
ro dvĄ miliardy lidí dennĄ̇�Ƒ̵prƏ̟
mĄũŽ�łÖ̵nĄĿ�ŭŶũ×ƑĤ�ơĞũŽðÖ�ĞŋùĢłŽ�
õÖŭŽ̍�`ÖĴ�ƑāķĴƙ�ıā�Ŷŋ�ťũŋƑŋơ�̛Ö̵s̵tím 
ŭŋŽƑĢŭāıĤóĤ�ðƘơłƘŭ̜̇�Ŷŋ�ŽĴ×ơÖķ�ūĤıłŋ̟
Ƒƙ�ƑƙťÖùāĴ�DÖóāðŋŋĴŽ̇�RłŭŶÖėũÖĿŽ�
a̵ÂĞÖŶŭ�ťťŽ�ĴƑƏli chybné konfi�̟

ėŽũÖóĢ�Ƒ̵ùÖŶŋƑĂĿ�óāłŶũŽ̍�ÁůāóĞ̟
ny tūi platformy se tehdy odmlõely 
na̵ơĞũŽðÖ�ůāŭŶ�Öƣ�ŭāùĿ�ĞŋùĢł�
a̵mÖũĴ�ÑŽóĴāũðāũė̇�ĴŶāũƙ�ıā�ƑķÖŭŶłĤ̇�
ơÖ̵ŶŽ�ùŋðŽ�ťūišel o̵pūĢðķĢƣłĄ sedm 
miliard dolarƏ̍�

�ũŋ�ĢłơāũāłŶƘ�ıā�ƑůÖĴ�õím dál 
ŭķŋƣĢŶĄjší efektivnĄ�ŋŭķŋƑĢŶ�ŽƣĢƑÖŶāķā�
ŭŋóĢ×ķłĤóĞ�ŭĤŶĤ̍�zðŭÖĞŽ�ıā�ıāùłŋùŽůā�
pūíliš mnoho a̵kromĄ toho nĄkteré 
operaõní systémy a̵ťũŋĞķĤƣāõā�ơÖõÖ̟
ly striktnĄ�ŋĿāơŋƑÖŶ̇�Ĵ̵jakým datƏm 
o̵ŽƣĢƑÖŶāķĤóĞ�ŭā�ŭŋóĢ×ķłĤ�ŭĤŶĄ�ùŋŭŶÖ̟
łŋŽ̍�Á̵#āŭĴĂ�ũāťŽðķĢóā�łÖùŶŋ�ơÖõłŋŽ�
od̵ː̍�ķāùłÖ�ˑˏˑˑ�ťķÖŶĢŶ�ơťūísnĄná 
pravidla pro cookies a̵ķơā�ťūāùťŋ̟
Ĵķ×ùÖŶ̇�ƣā�ŽƣĢƑÖŶāķĂ�ðŽùŋŽ�Ƒā̵vĄtší 
míūā�ŋùĿĤŶÖŶ�ŭùĤķāłĤ�ĿÖũĴāŶĢłėŋ̟
vých údajƏ̍��ŋơŋũłŋŭŶ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ je 
také vydatnĄ�ũŋơŶūíštĄná a̵ŭłĢƣŽıā�ŭā�
ıāıĢóĞ�ơÖŽıāŶĤ�ŋðŭÖĞāĿ�Ö̵ĿĤũÖ�ĢłŶāũ̟
akce s̵ĢłơāũŋƑÖłƙĿĢ�ťūíspĄƑĴƘ̍

Vít!z TikTok 
a"p#ekvapení z"Twitteru
Á̵dƏŭķāùĴŽ�óāķŋŭƑĄŶŋƑĂ�ĴŋũŋłÖ̟
ƑĢũŋƑĂ�ťÖłùāĿĢā�ŭā�ơ×ũŋƑāń lidé 
łÖŽõĢķĢ�ĿłŋĞāĿ�ƑĤó�ĴŋłơŽĿŋ̟
ƑÖŶ�ÖŽùĢŋƑĢơŽ×ķłĤ�ŋðŭÖĞ�Ö̵ĴŋĿŽłĢ̟
kovat prostūāùłĢóŶƑĤĿ�ƑĢùāÖ̍�

¦ŋ�ƑůāóĞłŋ�ơƑƙůĢķŋ�ơ×ŶĄƣ�ŶāķāĴŋ̟
ĿŽłĢĴÖõłĤ�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũƘ�Ö̵objem 
pūāłāŭāłƙóĞ�ùÖŶ̍�Áơ×ıāĿłĄ si 
ĴŋłĴŽũŽıĤóĤóĞ�ŋðũÖơŋƑāĴ�Ö̵ơùũŋ̟
jƏ�ơ×ðÖƑƘ�̛łāðŋ�ťũ×óā̜�ıā�ơĴũ×ŶĴÖ�
ŶŋķĢĴ̇�ƣā�ŭā�ťŋơŋũłŋŭŶ�ķĢùĤ�ĿĄūí 
sotva na̵ŭāĴŽłùƘ̍

Marketéūi fi� ũāĿ�ŭā�ơ̵ŋðóĞŋù̟
ních dƏvodƏ�ķŋėĢóĴƘ�ơÖıĤĿÖıĤ�ŋ̵Ŷŋ̇�

SOCIÁLNÍ SÍT$ 2021: 
RYCHLEJI, AGRESIVN$JI, %IV$JI

KORONAVIROVÁ PANDEMIE M4LA VÝRAZNÝ VLIV NAɺTO, JAK SE CHOVÁME 
NAɺINTERNETU. UɺMONITORÇ SVÝCH PO$ÍTA$Ç TRÁVÍME $ÍM DÁL VÍC 
$ASU. JAK SE VɺTOMTO OHLEDU ZM4NIL VɺROCE 2021 SV4T FACEBOOKU, 
TIKTOKU AɺDALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?
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na̵ıÖĴĂ�ŭŋóĢ×ķłĤ�ŭĤŶĢ�ıŭŋŽ�łāıÖĴŶĢƑ̟
nĄjší konkrétní vĄĴŋƑĂ�ŭĴŽťĢłƘ̍�
�ŋĞķāù�ùŋ̵statistik pūináší nĄĴŶā̟
rá pūāĴƑÖťāłĤ̍�pÖťūíklad Twitter je 
ùķŋŽĞŋùŋðĄ�ťŋƑÖƣŋƑÖłƙ�ťūedevším 
ơÖ̵ťķÖŶĕŋũĿŽ�ťũŋ�łŋƑĢł×ūā̇�ŋùðŋũ̟
níky a̵ơ×ıāĿóā�ŋ̵ũƘóĞķĂ�ơťũÖƑŋùÖı̟
ŭŶƑĤ̍�¦ÖŶŋ�ŭŋóĢ×ķłĤ�ŭĤŸ však ve̵své 
ofi� óĢ×ķłĤ�ŭŶÖŶĢŭŶĢóā�ŋùĞÖķĢķÖ̇�ƣā�ŭĴŋ̟
ũŋ�ťŋķŋƑĢłŽ�ŶƒāāŶƏ�ơƑāūejnĄných 
v̵období od̵kvĄŶłÖ�ˑˏˑˏ�ùŋ̵kvĄŶ̟
łÖ�ˑˏˑː�ŋùāŭķÖķĢ�ŽƣĢƑÖŶāķĂ�Ƒā̵vĄĴŽ�
ĿāơĢ�ː˕�Ö̵ˑ˓�ķāŶƘ̍�ÑÖťŋıŽıĤ�ŭā�ťūitom 
do̵ĴŋłƑāũơÖóĤ�ŋ̵ťũŋùŽĴŶāóĞ�Ö̵ơłÖõ̟
Ĵ×óĞ̇�Öķā�ŶÖĴĂ�ŭťŋķāõāłŭĴƙóĞ�ĕāłŋ̟
ĿĂłāóĞ̍�

zðāółĄ nejmladší sociální sítí 
ƑůÖĴ�ơƏŭŶ×Ƒ×�¦ĢĴ¦ŋĴ̇�łÖ̵nĄĿƣ�ıā�
(nelegálnĄ̜�ūada dĄŶĤ̍��ũƏơĴŽĿ�ťũŋ�
õāŭĴŋŽ��ÖùŽ�ťũŋ�ũŋơĞķÖŭŋƑĂ�Ö̵Ŷāķā̟
ƑĢơłĤ�ƑƘŭĤķ×łĤ̇�ŽŭĴŽŶāõnĄłƙ�łĢƑāũ̟
ơĢŶŋŽ��ÖķÖóĴĂĞŋ̇�łÖťūĤĴķÖù�ŋùĞÖ̟
ķĢķ̇�ƣā�łÖ̵¦ĢĴ¦ŋĴŽ�ıŭŋŽ�ùĄti bĄƣłĄ 
pūítomné od̵ŭƑƙóĞ�ŋŭĿĢ�ķāŶ̍��̵nejen 
ıÖĴŋ�ťÖŭĢƑłĤ�ĴŋłơŽĿāłŶĢ�̞�ĿÖķĤ�
ŽƣĢƑÖŶāķĂ�ùŋĴŋłóā�ŭÖĿĢ�ÖĴŶĢƑłĄ 
vytváūāıĤ�ƑĢùāŋŋðŭÖĞ�Öłāðŋ�ŭķāùŽıĤ�
své pūĤðŽơłĂ̍��ŋõāŶ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ této 
sociální sítĄ se v̵#āŭĴŽ�ŋùĞÖùŽıā�
na̵ơĞũŽðÖ�ː̇˔�ĿĢķĢŋłŽ̍�̥�ũÖƑĢùāķłĄ 
ji navštĄƑŽıā�˒ˑ�ťũŋóāłŶ�ķĢùĤ�Ƒā̵vĄĴŽ�
ː˔�Öƣ�ˑ˘�ķāŶ̍�mķÖùůĤ�ũāŭťŋłùāłŶƘ�

náš prƏơĴŽĿ�łāŭķāùŽıā̇�Öķā�ũā×ķłĄ 
ŶÖĿ�ðŽùā�¦ĢĴ¦ŋĴ�ıāůŶĄ�ťŋťŽķ×ũłĄıůĤ̍�
pÖŋťÖĴ�Ž̵starší õ×ŭŶĢ�ťŋťŽķÖóā�ıŭŋŽ�
Ŷŋ�ťŋŽơā�ıāùłŋŶĴƘ�ťũŋóāłŶ̦̇�ťūĢ̟
ðķĢƣŽıā�ūāùĢŶāķ�ÖėāłŶŽũƘ��mR�'ĢėĢŶÖķ�
ÁķÖùÖł�!ũĞÖ̍

'ķŋŽĞŋùŋðĄ�łāıťŋťŽķ×ũłĄıůĤ̟
mi sociálními sítĄĿĢ�ŋƑůāĿ�Ž̵nás 
ơƏŭŶ×ƑÖıĤ�ÈŋŽ¦Žðā�Ö̵DÖóāðŋŋĴ̍�
NĄıÖĴŋŽ�ơĴŽůāłŋŭŶ�ŭ̵nimi má devĄt 
ơ̵deseti #echƏ�ŭŶÖũůĤóĞ�ː˔�ķāŶ̍�

�ŋŶƑũơŽıā�ŭā̇�ƣā�ĿķÖùĤ�ơ̵DÖóāðŋŋĴŽ�
ťŋơƑŋķłÖ�ŽŶĤĴÖıĤ�Ö̵dávají pūednost 
ıĢłƙĿ�ťķÖŶĕŋũĿ×Ŀ̇�ıÖĴŋ�ıā�RłŭŶÖ̟
ėũÖĿ̍�pÖ̵Facebook chodí aspoń 
ıāùłŋŽ�ơÖ̵Ŷƙùāł�˒˕�ťũŋóāłŶ�#echƏ 
od̵˓˔�ùŋ̵˕ˏ�ķāŶ̍

!ŋ�ŭā�Ŷƙõe pūíspĄvkƏ̇�ťŋťŽķ×ũ̟
łĤ�ıŭŋŽ�ĿĢơāıĤóĤ�ŭŶŋũĢāŭ̇�ĴŶāũĂ�ıŭŋŽ�
ùŋŭŶŽťłĂ�ťŋŽĞƙóĞ�ˑ˓�ĞŋùĢł�ŋù̵ơƑā̟
ūejnĄłĤ̍�pÖ̵DÖóāðŋŋĴŽ�ŶÖĴŶŋ�Ĵŋł̟
ơŽĿŽıā�ŋðŭÖĞ�˖ː�ťũŋóāłŶ�ĿķÖùƙóĞ̇�
na̵RłŭŶÖėũÖĿŽ�ùŋĴŋłóā�˗˗̵ťũŋ̟
óāłŶ̍�ƣ�ː˕�ťũŋóāłŶ�#echƏ�ŽƑ×ùĤ̇�
ƣā�ðũŋŽơù×łĤĿ�ťŋ̵sociálních sítích 
Ŷũ×ƑĤ�ƑĤóā�łāƣ�õtyūi hodiny õÖŭŽ�
ơÖ̵ùāł̍

�ƏơłĂ�ĕŽłĴóā�ŋù̵sebe sociální 
sítĄ�ũƘóĞķā�ĴŋťĤũŽıĤ̍�Á̵ũŋóā�ˑˏˑˏ�
Ŷŋ�ƑƘťÖùÖķŋ̇�ƣā�ƑāķĴƙĿ�ėķŋð×ķłĤĿ�

 ³Ƶ�ȿɄ�ŴŸŕûĈōƇ�
$Ĉûĩơ uvádí, 
ƵĈ�ùŸŕƍƳāÞōįŋ�
ŴŕɺžŕûĭÞńōįûĩ�žįƇįûĩ�
ƇŸÞƣį�ƣįûĈ�ōĈƵ�
ýƇƪźĭ�ĩŕāĭōƪ�ýasu 
ƳÝɺāĈōɚ�
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ĕāłŋĿĂłāĿ�ðŽùā�ÖťķĢĴÖóā�!ķŽð̟
ĞŋŽŭā̇�ơÖķŋƣāł×�łÖ̵povídání pūes 
mikrofon v̵reálném õase v̵ĿĤŭŶ̟
nostech na̵ĴŋłĴũĂŶłĤ�ŶĂĿÖ̍��ũŋŶŋ�
ŭā�ťŋùŋðł×�ĕŽłĴóā�ơÖõala objevovat 
i̵na̵¦ƒĢŶŶāũŽ�ŋù̵kvĄŶłÖ�ˑˏˑː̇�ŶÖĿ�
ťŋù�ł×ơƑāĿ��ťÖóāŭ̍�ƣ�ơĿĤłĄłŋŽ�
ŋðķĢðŽ�ŭŶŋũĢāŭ�ơÖŭā�óĞŶĄķÖ�ƑƘŽƣĤŶ�
i̵pracovní sociální síŸ�dĢłĴāùRł̍�
¦ÖĿłĤ�ŽƣĢƑÖŶāķā�ŋƑůāĿ�łĄóŋ�ŶÖĴŋ̟
ƑĂĞŋ�łāơÖŽıÖķŋ̇�ŶÖĴƣā�ŭā�łŋƑĄ�ơÖƑā̟
ùāłŋŽ�ĕŽłĴóĢ�ũŋơĞŋùķÖ�ơÖŭā�ơũŽůĢŶ̍

DÖóāðŋŋĴ�ŭā�ơÖŶĤĿ�łāƑơù×Ƒ×�
ĿƘůķāłĴƘ�ĿĤŶ�ŭƑŋıĢ�ŋðùŋðŽ�!ķŽð̟
ĞŋŽŭā̍�ÁāūejnĄ�ơł×ĿƙĿ�ŋŭŋðłŋŭ̟

ŶāĿ�ơťūĤŭŶŽťłĤ�łŋƑŋŽ�ƑƘóĞƘŶ×ƑĴŽ�
ťŋù�ł×ơƑāĿ�dĢƑā��ŽùĢŋ��ŋŋĿŭ̍�
�ũŋŶŋƣā�ıĢ�ðŽùā�ĿŋóĢ�ťŋŽƣĤƑÖŶ�ıāł�
ŋĿāơāłƙ�ŋĴũŽĞ�ķĢùĤ̇�Ŀ×�ơ̵toho 
ðƙŶ�ĴŋłĴŽũāłõłĤ�ƑƙĞŋùÖ̍�pÖ̵!ķŽð̟
ĞŋŽŭā�ŶŋŶĢƣ�ĿƏƣā�ơƑŽĴŋƑŋŽ�ĿĤŭŶ̟
łŋŭŶ�ơÖķŋƣĢŶ�ĴÖƣùƙ�Ö̵ťŋŭķŋŽóĞÖŶ�
mƏƣā�ŶÖĴĂ�ĴÖƣùƙ�̞�ŶÖĴƣā�ĿĤŭŶłŋŭŶĤ�
je pūíliš mnoho a̵ũƘóĞķā�ơÖťÖùłŋŽ̍�
'āłłĄ jich o̵ťŋơŋũłŋŭŶ�ł×ƑůŶĄvníkƏ 
ðŋıŽıā�Ƒ̵prƏmĄũŽ�Öƣ�˖ˏˏ�ŶĢŭĤó̍

P#ísn!j(í pravidla pro 
politickou inzerci
�ŋĴŽù�łāóĞ×Ŀā�ŭŶũÖłŋŽ�ĿÖũĴā̟
tingové a̵technologické aspekty 
ŭŋóĢ×ķłĤóĞ�ŭĤŶĤ̇�ůĢũŋóā�ùĢŭĴŽŶŋƑÖłŋŽ�
ŋŶ×ơĴŋŽ�ơƏstává jejich spoleõenský 
ùŋťÖù̍�'ŋ̵ðāơťũāóāùāłŶłĤ�ŭĢŶŽÖ̟
óā�ŭā�ķāŶŋŭ�ùŋŭŶÖķƘ�ťŋŶĂ̇�óŋ�'ŋłÖķù�
¦ũŽĿť�ťũŋĞũ×ķ�ÖĿāũĢóĴĂ�ťũāơĢ̟
dentské volby a̵jeho pūĤƑũƣāłóĢ�ŭā�
ťŋĴŽŭĢķĢ�ùŋðƙŶ�bÖťĢŶŋķ̍�Á̵dƏŭķāùĴŽ�
tĄóĞŶŋ�Žù×ķŋŭŶĤ�ťūĢůāķ�¦ũŽĿť�ŋ̵svƏj 
úõet na̵¦ƒĢŶŶāũŽ̇�Öƣ�ùŋ̵ơÖõ×ŶĴŽ�ķāù̟
łÖ�ˑˏˑ˒�ðƘķ�ƑƘĴ×ơ×ł�ơ̵DÖóāðŋŋĴŽ̇�
ŭĿÖơ×ł�ðƘķ�ıāĞŋ�žõet na̵RłŭŶÖėũÖ̟
ĿŽ̇�ťūĤŭŶŽť�ĿŽ�ơÖðķŋĴŋƑÖķ�ƑĢùāŋ̟
ŭāũƑāũ�ÈŋŽ¦Žðā�Ö̵łāƣ×ùŋŽóĤ�ŭā�ŭŶÖķ�
dokonce i̵na̵�łÖťóĞÖŶŽ̍�

bŋłŶũŋƑāũơłĤ�ŋťÖŶūāłĤ̇�ĴùƘ�ťũŋ̟
ƑŋơŋƑÖŶāķĂ�ŶāóĞłŋķŋėĢóĴƙóĞ�fi rem 
pūāĴÖơĢķĢ�ĴŋĿŽłĢĴÖóĢ�Ƒ̵té dobĄ�ŭŶ×̟
le úūÖùŽıĤóĤ�ĞķÖƑƘ�ŭŶ×ŶŽ̇�ƑƘƑŋķÖķŋ�
ùĢŭĴŽơā�ŋ̵óāłơŽūā̍��ƑůÖĴ�ơ×ũŋƑāń 
ŭā�ŽĴ×ơÖķŋ̇�ƣā�¦ũŽĿťŋƑƘ�žõty byly 
klíõŋƑŋŽ�óāŭŶŋŽ̇�ĴŽùƘ�ŭā�ůĤūĢķƘ�łāı̟
rƏơłĄıůĤ�ùāơĢłĕŋũĿÖóā�Ö̵ťŋùƑũÖŶ̟
ł×�ŶƑũơāłĤ�ŋ̵ơĿÖłĢťŽķŋƑ×łĤ�Ƒŋķāð̍�
�ŶÖŶĢŭŶĢĴƘ�ŽĴ×ơÖķƘ̇�ƣā�Ƒā̵óĞƑĤķĢ̇�
ĴùƘ�¦ũŽĿť�łāĿŋĞķ�ÖĴŶĢƑĢơŋƑÖŶ�ŭƑĂ�
ťŽðķĢĴŽĿ̇�ťŋĴķāŭķŋ�ůĤūení volebních 
hoaxƏ o̵˖˔�ťũŋóāłŶ̍�

¦ũŽĿť�ŭ×Ŀ�ơĴŽŭĢķ�ťũŋƑŋơŋƑÖŶ�
ƒāðŋƑŋŽ�ŭŶũ×łĴŽ̇�łÖ̵łĤƣ�ơƑāūejńŋ̟
val krátká sdĄlení ve̵twitterovém 
ŭŶƘķŽ̍�R̵ŶāłŶŋ�ťŋĴŽŭ�Öķā�ťŋŶƑũùĢķ̇�
ƣā�ðāơ�ŭŋóĢ×ķłĤóĞ�ŭĤŶĤ�łĢĴŋĞŋ�Ŀŋó�
łāơÖıĤĿ×̍�Âāð�ĿĄķ�ŶÖĴ�ŭķÖðŋŽ�
návštĄƑłŋŭŶ̇�ƣā�łāƑƘùũƣāķ�Ƒ̵ťũŋ̟
ƑŋơŽ�ÖłĢ�ĿĄŭĤó̍

Také v̵dƏŭķāùĴŽ�¦ũŽĿťŋƑÖ�óĞŋ̟
vání pūijaly sociální sítĄ pūísnĄjší 
opatūení pūi šíūāłĤ�ťŋķĢŶĢóĴĂ�Ģłơāũóā̍�
Zároveń je na̵tom ale vidĄŶ̇�ƣā�ĞÖŭĤ�
jen dílõí problémy a̵neūāůĤ�ťŋù̟
ŭŶÖŶŽ�ƑĄóĢ̍�ÑÖŶĤĿóŋ�ťŋķĢŶĢĴƘ�ŭā�ıÖĴƣ�
ŶÖĴƣ�ťŋƑāùķŋ�ùŋŭŶÖŶ�ťŋù�ĴŋłŶũŋ̟
ķŽ̇�łāùÖūí se dostateõnĄ efektivnĄ 
potlaõĢŶ�ťŋùƑŋùłĂ�Ģłơāũ×ŶƘ̇�ĕÖķāůłĂ�
úõty lákající na̵investice do̵ĴũƘťŶŋ̟
mĄł�ÖłĢ�ŭóÖĿĿāũƘ̇�ĴŶāūí s̵pomocí 
ĕÖķāůłƙóĞ�ĕŋŶāĴ�ŋĴŋťĤũŽıĤ�óĢơĤ�Ģùāł̟
ŶĢŶŽ�Ö̵ťŋŶĂ�ķ×ĴÖıĤ�ťāłĤơā�ơ̵dƏvĄūĢ̟
vĄıůĤóĞ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ̍

�Ŷ×ķā�ťķÖŶĤ̆�ŭŋóĢ×ķłĤ�ŭĤŶĄ�ıŭŋŽ�
ùŋðũƙ�ŭķŽĞÖ̇�Öķā�ơķƙ�ť×ł̍��̵ũŋĴ�ˑˏˑˑ�
ðŽùā�Ƒā̵ơłÖĿāłĤ�ŶŋĞŋ̇�ıÖĴĂ�ơ×ĴŋłƘ�
pūijme tūāðÖ�1ƑũŋťŭĴ×�ŽłĢā̍�

FILIP RO%ÁNEK 

Reportér serveruɺLupa.cz.ɺDlouholetý úýastník 
iɺpozorovatel ýeského mediálního cirkusu.  ͻ

 
�ŕŀƍā�ōĈûĩÞŋĈ�
žƇŸÝōŕƍ�ŋÝŸŀĈƇĭōġŕƣĉ�
aɺƇĈûĩōŕńŕġĭûŀĉ�
ÝžŴĈŀƇƪ�žŕûĭÞńōįûĩ�žįƇįɕ�
ƀĭŸŕûĈ�āĭžŀƍƇŕƣÝōŕƍ�
ŕƇÞƳŀŕƍ�ƳơžƇÞƣÞ�ĽĈĽĭûĩ�
žŴŕńĈýĈōžŀƫ�āŕŴÝāɚ�
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$āŭĴĂ�ŭŶÖũŶ̟ŽťƘ�ơÖƣĤƑÖıĤ�ơķÖŶĂ�õÖŭƘ̍�`āł�ķŋłĢ�ùŋůķŋ�
k̵nĄĴŋķĢĴÖ�ťũŋùāıƏĿ̇�ĴŶāũĂ�ùŋ̵#eska pūĢłāŭķƘ�
ĿĢķĢÖũùƘ�ĴŋũŽł̍�'ÖķůĤ�ƑƘŭŋĴĂ�õástky pūĢŶāĴķƘ�ùĤĴƘ�
ĢłƑāŭŶĢóĤĿ�ũĢơĢĴŋƑĂĞŋ�ĴÖťĢŶ×ķŽ̍�DĢũĿƘ�ıÖĴŋ��ũŋ̟

ùŽóŶðŋÖũù�ıŭŋŽ�łÖ̵łāıķāťůĤ�óāŭŶĄ�ŭŶ×Ŷ�ŭā�ıāùłŋũŋƣóāĿ̇�
ŶāùƘ�fi� ũĿŋŽ�ŭ̵ĞŋùłŋŶŋŽ�ıāùłĂ�ĿĢķĢÖũùƘ�ùŋķÖũƏ a̵ƑĤóā̍�
ÁƘðũÖķĢ�ıŭĿā�ťĄt start-upƏ̇�ĴŶāũĂ�ŭĢóā�ıāůŶĄ�łāıŭŋŽ�ŶÖĴŶŋ�
ƑāķĢĴĂ̇�ıŭŋŽ�Öķā�ŽłĢĴ×ŶłĤ̇�ĿÖıĤ�ƑƙðŋũłŋŽ�ŶāóĞłŋķŋėĢĢ̇�
ũŋơıĤƣùĤ�ŭā�ıĢĿ�ŋðóĞŋù�Ö̵ĿÖıĤ�ơłÖõłƙ�ťŋŶāłóĢ×ķ̍

GOODACCESS 
Fŋŋù�óóāŭŭ�ĕŽłėŽıā�ŶāťũƑā�ÖŭĢ�ũŋĴ̇�Žƣ�Ŀ×�Öķā�ťūāŭ�ŶĢŭĤó�
ơ×ĴÖơłĤĴƏ̍�`ùā�ŋ̵ıāùāł�ơ̵ťũŋùŽĴŶƏ�ƑơāůķƙóĞ�ơ̵óŋƑĢùŽ̍�
Za̵ŭķŽƣðŋŽ�ŭŶŋıĤ�žŭŶāóĴ×�fi� ũĿÖ��ÖĿŋĞƘð̇�ıāƣ�ŭā�Žƣ�łĄıÖ̟
ĴŋŽ�ùŋðŽ�ƑĄłŽıā�ðāơťāõłŋŭŶĢ�Ƒā̵fi� ũāĿłĤóĞ�ŭĤŶĤóĞ̍�Á̵®ŭŶĤ�
łÖù�dÖðāĿ�łÖũÖơĢķĢ�łÖ̵ťũŋðķĂĿ�łāùŋŭŶÖŶĴŽ�ķāƑłƙóĞ�
a̵ùŋŭŶŽťłƙóĞ�Á�p�ŭĤŶĤ̇�ťŋĿŋóĤ�ĴŶāũƙóĞ�ķơā�Ƒơù×ķāłĄ 
pūĢŭŶŽťŋƑÖŶ�ŶūāðÖ�Ĵ̵fi� ũāĿłĤĿ�ŭƘŭŶĂĿƏm.

̥pÖ̵ŶũĞŽ�Öķā�łāðƘķŋ�ťũŋ�ĿāłůĤ�Ö̵stūāùłĤ�fi� ũĿƘ̇�ıÖĴŋ�
ıŭĿā�ĿƘ̇�ūāůāłĤ̇�ĴŶāũĂ�ðƘ�Ŷŋ�ŽĿŋƣłĢķŋ̇�ÖłĢƣ�ðƘóĞŋĿ�
ĿŽŭāķĢ�ł×ĴķÖùłĄ�ðŽùŋƑÖŶ�ĞÖũùƒÖũŋƑŋŽ�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũŽ̍�
ZaõÖķĢ�ıŭĿā�ŶāùƘ�ƑƘƑĤıāŶ�ƑķÖŭŶłĤ�ūāůāłĤ̇�ıāƣ�ðƘ�ðƘķŋ�fl� āƗĢ̟
ðĢķłĤ̇�ĿĂłĄ�ł×ĴķÖùłĂ�Ö̵ŭłÖùłŋ�ŭā�ťŋŽƣĤƑÖķŋ̦̇�ťŋťĢŭŽıā�

ŭťŋķŽơÖĴķÖùÖŶāķ�Fŋŋù�óóāŭŭ�mĢóĞÖķ�#ĤƣāĴ̍�ÁơłĢĴķÖ�ŶÖĴ�
óķŋŽùŋƑ×�Á�ṗ�ĴŶāũŋŽ�ŭĢ�ķơā�ťũŋłÖıĿŋŽŶ�Ö̵u̵łĤƣ�łāłĤ�
tūāðÖ�ĴŽťŋƑÖŶ�ƑķÖŭŶłĤ�ĞÖũùƒÖũā̍

māơĢ�ĴŋłĴŽũāłŶƘ�Fŋŋù�óóāŭŭ�ıā�ĿĢĿŋ�ıĢłĂ�!Ģŭóŋ̇�
Ŷŋ�ŭā�Öķā�ŭŋŽŭŶūāùĤ�łÖ̵ƑāķĴĂ�ŭťŋķāõłŋŭŶĢ̍�#āŭĴƙ�ťũŋùŽĴŶ�
ŭā�ũƘóĞķā�ůĤūĤ�Ģ̵ťũŋŶŋ̇�ƣā�łÖðĤơĤ�ðāơťķÖŶłŋŽ�ŶāŭŶŋƑÖóĤ�
ƑāũơĢ̍�zðóĞŋù�Žƣ�ùĄķ×�Ƒā̵ːˑˏ�ơāĿĤóĞ̍��ĿðĢóā�ıŭŋŽ�ťŋùķā�
ơÖĴķÖùÖŶāķƏ�ťŋùŋðłĂ��ƑÖŭŶŽ�łāðŋ�1ŭāŶŽ̍

WHALEBONE
bùƘƣ�ťŋŽƣĢıāĿā�ŶũŋóĞŽ�łÖùŭ×ơĴƘ̇�ķơā�ÂĞÖķāðŋłā�ŋơłÖ̟
õĢŶ�ıÖĴŋ�̥ÖłŶĢƑĢũ�ðāơ�ÖłŶĢƑĢũŽ̦̍�¦āóĞłŋķŋėĢā�ơ̵�ũłÖ�ŽĿĤ�
ĴŋłŶũŋķŋƑÖŶ�ŭĤŸŋƑĂ�žùÖıā�łÖ̵žũŋƑłĢ�'p��Ö̵ťŋùķā�ŶŋĞŋ�
pak fi� ķŶũŋƑÖŶ�łāðāơťāõłƙ�ťũŋƑŋơ̇�ĴŶāũƙ�ĿƏƣā�ŋĞũŋơĢŶ�
ŽƣĢƑÖŶāķā̍�¦Ģ�łÖƑĤó�łāĿŽŭāıĤ�ĿĤŶ�łÖĢłŭŶÖķŋƑÖłŋŽ�ƣ×ù̟
łŋŽ�ÖťķĢĴÖóĢ̍�māơĢ�ơ×ĴÖơłĤĴƘ�ťũŋŶŋ�ťÖŶūĤ�ơāıĿĂłÖ�
ŶāķāĴŋĿŽłĢĴÖõłĤ�ŋťāũ×ŶŋūĢ�Ö̵ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶāķĂ�ĢłŶāũłāŶŽ̇�
ıāƣ�ĿŋĞŋŽ�łÖðĤơāŶ�ðāơťāõłŋŭŶ�ıÖĴŋ�ťūĢùÖłŋŽ�ŭķŽƣðŽ�
łÖù�ŶũÖùĢõłĤĿ�ťūĢťŋıāłĤĿ̍

̥¦ŋ�Ŀ×�Ƒā̵ƑƙŭķāùĴŽ�ıāùāł�ơ×ŭÖùłĤ�āĕāĴŶ̍�¦āłŶŋ�ŶƘť�
ŋóĞũÖłƘ�ŭĢ�ťŋūĤùĤ�ơĞũŽðÖ�ùāŭāŶĴũ×Ŷ�ƑĤóā�ķĢùĤ̇�łāƣ�ĴùƘƣ�
ĿŽŭāıĤ�łĄóŋ�ĢłŭŶÖķŋƑÖŶ̇�ũāėĢŭŶũŋƑÖŶ�Ö̵ťŋùŋðłĄ̦̇�ťŋõĤŶ×�
ƑƙĴŋłłƙ�ūāùĢŶāķ�ÂĞÖķāðŋłā��ĢóĞÖũù�mÖķŋƑĢõ.

#āŭĴƙ�ŭŶÖũŶ̟Žť�Žƣ�óĞũ×łĤ�łĄĴŋķĢĴ�ĿĢķĢŋłƏ�ŽƣĢƑÖŶā̟
ķƏ u̵ơĞũŽðÖ�ùƑŋŽ�ŭŶŋƑāĴ�ơ×ĴÖơłĤĴƏ. V̵ł×ŭķāùŽıĤóĤóĞ�ťĄŶĢ�
ķāŶāóĞ�ŭā�óĞóā�ùŋŭŶÖŶ�Ĵ̵ū×ùŋƑĄ�ŭŶŋƑĴ×Ŀ�ĿĢķĢŋłƏ�ŽƣĢ̟
ƑÖŶāķƏ s̵ũŋõłĤĿĢ�ƑƙłŋŭƘ�ŭŶŋ�ĿĢķĢŋłƏ�āŽũ̍�pÖŭÖơāł�ðƘķ�
tūāðÖ�Ž̵ũÖĴŋŽŭĴĂĞŋ�ŋťāũ×ŶŋũÖ��ː�¦āķāĴŋĿ̇�Ƒ̵zˑ�łāðŋ�
u̵ıÖťŋłŭĴĂĞŋ�p¦¦̍��ŋŭķāùłĤ�ĢłƑāŭŶĢóĢ�ˑ̇˔�ĿĢķĢŋłŽ�āŽũ�
ĿĢĿŋ�ıĢłĂ�ťŋŭĴƘŶķĢ�mÖûaūĢ�ơ̵'ÖƘ�złā�!ÖťĢŶÖķ̇�ĿāơĢ�ĴŶā̟
ũƙĿĢ�ıŭŋŽ�Ģ̵ðƙƑÖķĤ�ĿÖłÖƣāūĢ�ĿÖûÖũŭĴĂĞŋ�¦āķāĴŋĿŽ̍
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IP FABRIC
mÖıŋũ�dāÖėŽā��ÖŭāðÖķķ̇��ĢũðŽŭ̇����̇�'Nd�łāðŋ�FķŋðŽŭ̍�
¦ŋ�ıŭŋŽ�ıāùłĢ�ơ̵ėķŋð×ķłĤóĞ�ơ×ĴÖơłĤĴƏ fi� ũĿƘ�R��DÖðũĢó̍�
ÑÖķŋƣĢķĢ�ıĢ�ðƙƑÖķĤ�ŭťũ×ƑóĢ�ũŋơŭ×ĞķƙóĞ�ĿāơĢł×ũŋùłĤóĞ�
ĴŋĿŽłĢĴÖõłĤóĞ�ŭĤŶĤ�ŭ̵ŶĤĿ̇�ƣā�ıā�ŶūāðÖ�ƑƘūāůĢŶ�ťũŋðķĂĿ�
ùũÖĞĂĞŋ�Ö̵ł×ũŋõłĂĞŋ�ĿŋłĢŶŋũĢłėŽ̍�R��DÖðũĢó�ùŋĴ×ƣā�
ťũŋŭĴāłŋƑÖŶ�óāķŋŽ�ŭĤŸ̇�ĢłĕũÖŭŶũŽĴŶŽũŽ�ơĿÖťŽıā�ùŋ̵ĕŋũ̟
ĿƘ�ùÖŶÖð×ơā̇�ŭ̵õĤĿƣ�ķơā�ù×ķā�ťūāĞķāùłĄ a̵ũƘóĞķā�ťũÖóŋ̟
ƑÖŶ̍��ŶÖũŶ̟Žť�ơÖŶĤĿ�ƑƘðũÖķ�˕̇ː�ĿĢķĢŋłŽ�āŽũ̇�ĿĢĿŋ�ıĢłĂ�
ŋù̵nĄĿāóĴĂĞŋ�ĕŋłùŽ��āłŋƑŋ̍

pāıƑĄŶůĤ�ŭĤŶĄ̇�ŭā�ĴŶāũƙĿĢ�#āůĢ�ťũÖóŽıĤ̇�ĿÖıĤ�ĴŋķāĿ�
ťÖùāŭ×ŶĢ�ŶĢŭĤó�ŭĤŸŋƑƙóĞ�ťũƑĴƏ a̵ƑĤóā̍�ÑÖ̵ıāùāł�ŶÖĴŋƑƙ�
ťũƑāĴ�ŭā�žõŶŽıā�ķĢóāłóā�Ƒ̵ū×ùāóĞ�ùāŭĤŶāĴ�āŽũ̍��ŋ̵ťũƑłĤóĞ�
žŭťĄůĤóĞ�Ƒ̵1ƑũŋťĄ�ŭā�łƘłĤ�óĞƘŭŶÖıĤ�ťũŋũÖơĢŶ�Ƒā̵�ťŋıāłƙóĞ�
ŭŶ×ŶāóĞ̍�¦ÖĿ�ĿÖıĤ�ť×ũ�ťŋùŋðłƙóĞ�ĴŋłĴŽũāł̟
tƏ, ten õāŭĴƙ�ŭā�Öķā�ıāƑĤ�ŶāóĞłĢóĴƘ�ƑƘŭťĄķāı̟
ůĤĿ̍�zðóĞŋù�Öķā��ĿāũĢõané õÖŭŶŋ�ŽĿĄıĤ�ķĂťā̍

„V̵#āŭĴŽ�ıā�Ŷŋ�ƑĄŶůĢłŋŽ�ŶÖĴ̇�ƣā�ŭŶÖũŶ̟ŽťƘ�
ĿÖıĤ�ƑƙðŋũłĂ�ŶāóĞłŋķŋėĢā̇�Öķā�łāŽĿĄıĤ�ùĄ-
ķÖŶ�ŋðóĞŋù�Ö̵ĿÖũĴāŶĢłė̍�`ā�Ŷŋ�łÖťũŋŭŶƙ�ťũŋŶĢ̟
ťŌķ�ƑƏõĢ��ťŋıāłƙĿ�ŭŶ×ŶƏĿ̍�pÖťūĤĴķÖù�ťũƑłĤ̟
Ğŋ�õķŋƑĄĴÖ�ùŋ̵ĿÖũĴāŶĢłėŽ�ıŭĿā�łÖıÖķĢ�ŶāťũƑā�
łāù×Ƒłŋ̇�Ŷāû�ĿŽ�ĴŋłõĤ�ơĴŽůāðłĤ�ùŋðÖ̍�¦ŋ�ıā�
óĞƘðÖ̇�ĴŶāũŋŽ�ðƘóĞ�ơłŋƑŽ�łāŋťÖĴŋƑÖķ̦̇�łÖŭŶĢńŽıā�ůĂĕ�
R��DÖðũĢó��ÖƑāķ��ƘĴŋƑ�ťũŋðķĂĿƘ̇�ĴŶāũĂ�ĿŽŭĤ�ūāůĢŶ̍

SUPERFACE
�ŋõĤŶÖõŋƑƙ�ŭƑĄŶ�ùłāŭ�ĴŋĿŽłĢĴŽıā�ťŋĿŋóĤ�ÖťķĢĴÖõ-
łĤóĞ�ũŋơĞũÖłĤ̍��ťķĢĴÖóā�Ö̵ŭķŽƣðƘ�ŭĢ�ŭĴũơā���R�̥ťŋƑĤùÖ̟
ıĤ̦�Ö̵ƑƘĿĄńŽıĤ�ĢłĕŋũĿÖóā̍�zƑůāĿ�ŽùũƣŋƑÖŶ�ťūĢťŋıŋƑ×łĤ�
tĄóĞŶŋ�ÖťťāĴ�ùŋ̵ūÖùƘ�ũƏơłƙóĞ���R�ıā�ťũŋ�ƑƙƑŋı×ūe õÖŭŋƑĄ 
ł×ũŋõłĂ̍�pÖƑĤó�ŭā�ťŋťĢŭƘ���R�ƑāķĢóā�õÖŭŶŋ�ĿĄłĤ̍��Žťāũ̟
ĕÖóā�ıā�õāŭĴƙ�ťũŋıāĴŶ̇�ĴŶāũƙ�óĞóā�Ƒůā�ơÖŽŶŋĿÖŶĢơŋƑÖŶ̍���R�
ŭā�ťŋùķā�fi� ũĿƘ�ŭŶÖłā�ĿĢłŽķŋŭŶĤ̍

̥pÖůĤ�ƑĢơĤ�ıā�ƑƘŶƑŋūĢŶ�ùĢėĢŶ×ķłĤ�ŶũƣĢůŶĄ�ťũŋ��Ṙ�ĴŶāũ×�
ťŋùķā�ŭŶÖłŋƑāłƙóĞ�ťÖũÖĿāŶũƏ�ĴŋłĴũĂŶłĤ�ŭķŽƣðŽ�ƑƘðā̟
ũā̇�ťũŋťŋıĤ�Ö̵Ƒ̵pūĤťÖùĄ�ƑƙťÖùĴŽ�ÖŽŶŋĿÖŶĢóĴƘ�ƑƘĿĄłĤ�
za̵ıĢłĂĞŋ�ƑĞŋùłĂĞŋ�ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶāķā̦̇�ƑƘŭƑĄŶķŽıā�ŭťŋ̟
ķŽơÖĴķÖùÖŶāķ�Ö̵ŶāóĞłĢóĴƙ�ĿŋơāĴ��ŽťāũĕÖóā�ÑùāłĄk 
pĄĿāó̍��ŽťāũĕÖóā�ơÖŶĤĿ�łÖ̵ŭƑŋıĢ�ƑĢơĢ�ƑƘðũÖķÖ�ː̇˒�ĿĢķĢŋ̟
nu eur z̵pĄĿāóĴÖ�Ö̵#eska.

̦�Ŷũŋı�õĢ�ÖťķĢĴÖóā�ŭĢ�ðŽùā�ĿŋóĢ�ŭÖĿÖ�ŽũõĢŶ̇�ıÖĴ×�ùÖŶÖ�
ťŋŶūāðŽıā̇�łÖķāơłā�ıā̇�ŭ̵ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶāķāĿ�ŭķŽƣðƘ�õĢ�ùÖŶ�

ŽùĄķ×�ĴŋłŶũÖĴŶ�Ö̵sama se pūĢťŋıĤ̍�¦ŋĞķā�ŭā�łƘłĤ�ùĄķ×�
ruõnĄ̍��ŽùāŶā�ŶāùƘ�ĿŋóĢ�ŭŶũŋıĢ�ŶūāðÖ�ơÖùÖŶ̇�ƣā�óĞóāŶā�
Ƒ̵ÖťķĢĴÖóĢ�ĿĤŶ�ĢłĕŋũĿÖóĢ�ŋ̵ŶŋĿ̇�ıÖĴĂ�ðŽùā�ťŋõÖŭĤ̍�
V̵łŋƑĂĿ�ŭƑĄtĄ�ÖŽŶŋłŋĿłĤóĞ���R�ŭĢ�ÖťķĢĴÖóā�ŭÖĿÖ�
ƑƘðāũā�ťŋŭĴƘŶŋƑÖŶāķā�ĢłĕŋũĿÖóĤ�ŋ̵ťŋõÖŭĤ�Ö̵ơĤŭĴ×�ùÖŶÖ̍�
¦āû�Ŷŋ�óĞŋùĤ�ŶÖĴ̇�ƣā�ťũŋùŽĴŶŋƑƙ�ĿÖłÖƣāũ�łÖıùā�ťŋŭĴƘ̟
ŶŋƑÖŶāķā̇�ơĤŭĴ×�ĴŋłŶũÖĴŶ�Ö̵ƑƘūāůĤ�ŭā�łÖťŋıāłĤ�ťūāŭ���Ṙ̦�
ùŋťķńŽıā�ùũŽĞƙ�ŭťŋķŽơÖĴķÖùÖŶāķ̇��ÖùāĴ�pŋƑŋŶłƙ̍

RESISTANT AI
�ťŋķŽơÖĴķÖùÖŶāķ��āŭĢŭŶÖłŶ��R�mÖũŶĢł��āĞ×Ĵ�Žƣ�ıāùāł�
žŭťĄůłƙ�ŭŶÖũŶ̟Žť�ƑƘðŽùŋƑÖķ̍��̵mĢóĞÖķāĿ��ĄóĞŋŽõek 
ũŋơıāķ�!ŋėłĢŶĢƑā��āóŽũĢŶƘ̇�ıāĞŋƣ�ŶāóĞłŋķŋėĢā�ŽĿĤ�ťŋĿŋ̟
óĤ�ťũƑĴƏ umĄķĂ�ĢłŶāķĢėāłóā�ũŋơāơł×ƑÖŶ�ĞũŋơðƘ�Ƒ̵ŭĤŶĤóĞ̍�

¦ŋ�ơÖŽıÖķŋ�!Ģŭóŋ̇�ĴŶāũĂ�õāŭĴƙ�ťũŋıāĴŶ�ĴŋŽťĢķŋ�Ö̵Ƒ̵�ũÖơā�
ùĤĴƘ�ŶŋĿŽ�ƑƘðŽùŋƑÖķŋ�ƑƙơĴŽĿłĂ�Ö̵ƑƙƑŋıŋƑĂ�óāłŶũŽĿ̍�
�āĞ×Ĵ�łƘłĤ�ťũÖóŽıā�łÖ̵ùÖķůĤ�ĴƘðāũðāơťāõłŋŭŶłĤ�ŶāóĞ̟
łŋķŋėĢĢ�ƑƘŽƣĤƑÖıĤóĤ��R̍

�āŭĢŭŶÖłŶ��R�ıā�ơıāùłŋùŽůāłĄ ūeõāłŋ�ŽĿĄķ×�ĢłŶāķĢ̟
ėāłóā̇�ĴŶāũ×�ĞķĤù×�ıĢłĂ�ÖŽŶŋłŋĿłĤ�ŭƘŭŶĂĿƘ�Ö̵ŋƑĄūŽıā̇�ıÖĴ�
ŭā�ũŋơĞŋùŽıĤ�Ö̵ơùÖ�ŭā�ıā�łĄĴùŋ�łāŭłÖƣĤ�ŋů×ķĢŶ̍�̥Á̵ùłāů̟
łĤĿ�ŭŶÖƑŽ�ƑĄùƘ�Ö̵ťŋơł×łĤ�ŭā�ıāƑĤ̇�ƣā�ƑāķĴ×�õ×ŭŶ�ũŋơĞŋù̟
łŽŶĤ�ŽĿĄķĂ�ĢłŶāķĢėāłóā̇�ÖõĴŋķĢƑ�ıā�ðāơťāõł×�Ƒ̵prƏmĄr-
ném pūĤťÖùĄ̇�ŭā�łāŽĿĤ�žõĢłłĄ�ðũ×łĢŶ�óĤķāłĂ�ĿÖłĢťŽķÖ̟
óĢ̍�¦ŋ�ıā�ťūesnĄ�Ŷāł�ťũŋðķĂĿ̇�ĴŶāũƙ�ūāůĤĿā̦̇�ƑƘŭƑĄŶķŽıā�
�āĞ×Ĵ̍�¦ƘťĢóĴƙĿĢ�ĴķĢāłŶƘ�ıŭŋŽ�fi nanõłĤ�ĢłŭŶĢŶŽóā̍

�āŭĢŭŶÖłŶ��R�ťūāŭƑĄùõĢķ�ťũāŭŶĢƣłĤ�ĢłƑāŭŶŋũƘ̍�Á�ũ×ĿóĢ�
ŭĂũĢā���ơĤŭĴÖķ�ĢłƑāŭŶĢóĢ�ː˕̇˕�ĿĢķĢŋłŽ�ùŋķÖũƏ̇�ŶāùƘ�ťūes 
˒˕ˏ�ĿĢķĢŋłƏ�ĴŋũŽł̍��āłĤơā�ùŋ�łĄı�ƑķŋƣĢķ�Ģ�ĕŋłù�FÁ̇�ĴŶāũƙ�
ŭťÖù×�ťŋù�ŭťŋķāõłŋŭŶ��ķťĞÖðāŶ̍

JAN SEDLÁK 

Autor je kmenový reportér serveru Lupa.cz. Oɺtechnologiích píše 
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Nástroj na̵chytré pūivolání 
pomoci Záchranka funguje 
v̵#āŭĴŽ�Žƣ�ƑĤóā�łāƣ�ťĄt let. 
Ze studentského projektu se 

postupnĄ vyvinul̵v̵platformu, která 
ŽĿŋƣńuje videopūenosy z̵místa 
nehody, automatizaci záchranných 
procesƏ, rychlejší pūenos údajƏ 
o̵ŽƣĢƑÖŶāķĢ�Ƒ̵nouzi a̵hlavnĄ pūenos 
tĄchto informací mezi rƏznými 

záchrannými aplikacemi v̵ūadĄ ze-
mí. I̵proto se õeský neziskový pro-
jekt postupnĄ rozšíūil do̵Rakous-
ka a̵Maûarska a̵spolupracuje 
s̵ním i̵ŭķŋƑāłŭĴ×�ĞŋũŭĴ×�ŭķŽƣðÖ̍�
Nadace Vodafone, která fi nancuje 
vývoj a̵provoz Záchranky v̵#es-
ku a̵v̵Maûarsku, navíc pūĢŭķĤðĢķÖ�
fi nance na̵expanzi do̵všech zemí, 
v̵łĢóĞƣ�ÁŋùÖĕŋłā�ĕŽłėŽıā�Ö̵které 

o̵propojení s̵õeskou záchrannou 
ťķÖŶĕŋũĿŋŽ�ðŽùŋŽ�ĿĤŶ�ơ×ıāĿ̍

„V̵#āŭĴĂ�ũāťŽðķĢóā�Ŀ×�Ñ×óĞũÖł̟
ka dnes nĄco pūes 1̵755̵ˏˏˏ�ŭŶÖƣāłĤ̍�
Za̵ùŋðŽ�ĕŽłėŋƑ×łĤ�ÖťķĢĴÖóā̇�ŶāùƘ�
od̵˗̍�ðūezna 2016, ji pro tísńové 
Ƒŋķ×łĤ�ťŋŽƣĢķŋ�ƑĤóā�łāƣ�˖˔�ŶĢŭĤó�ķĢùĤ̍�
V̵rámci srovnatelných evropských 
aplikací nikdo takového výsledku 
nedosáhl. U̵aplikací v̵jiných stá-
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tech je hodnĄ̇�ĴùƘƣ�łĄkdo zavo-
ķ×�ıāùłŋŽ�łāðŋ�ùƑÖĴũ×Ŷ�ơÖ̵den. My 
máme dnes ve̵špiõkách i̵ŭŶŋ�ƑƘŽƣĢŶĤ�
aplikace dennĄ,“ vysvĄtluje zakla-
datel Záchranky Filip Maleńák. 
'ŋù×Ƒ×̇�ƣā�ŭŶŋ�ĞŋƑŋũƏ pūes aplikaci 
dennĄ pūedstavuje stále jen zlomek 
veškerých volání na̵tísńovou linku 
155, ale zájem stále roste.

„Zatímco v̵lońském roce jsme 
mĄli 19̵300 volání za̵ũŋĴ̇�ķāŶŋŭ�Žƣ�
máme pūes 20 tisíc volání, a̵to je 
teprve podzim. A̵musím dodat, 
ƣā�ĞŋƑŋũƘ�ơ̵aplikace jsou pūāƑ×ƣ̟
nĄ v̵situacích, kdy je to skuteõnĄ 
potūāðÖ̦̇�ùŋù×Ƒ×�mÖķāńák.

Aplikace navíc umí rozesílat 
i̵varování, a̵to formou notifi kací. 
Ty má dnes v̵Záchrance aktivován 
ÖŭĢ�ĿĢķĢŋł�ŽƣĢƑÖŶāķƏ. „BĄhem covi-
du jsme tak v̵rámci notifi� ĴÖóĤ�ðƘķĢ�
ŭóĞŋťłĤ�ťŋŭķÖŶ�ƑĤóā�łāƣ�ĿĢķĢŋłŽ�ķĢùĤ�
informace o̵vládních opatūeních, 
a̵Ŷŋ�ðĄhem dvou minut,“ podotý-
ká Maleńák s̵ŶĤĿ̇�ƣā�ÖťķĢĴÖóā�ŽĿĤ�
najít i̵łāıðķĢƣůĤ�ùāfi� ðũĢķ×Ŷŋũ̍�Á̵data-
ð×ơĢ�ıĢóĞ�Ŀ×�ùłāŭ�ˑ̵300.

Bude Záchranka globální?
Nadace Vodafone pūĢŭķĤðĢķÖ�ơÖŶĤĿ�
tūi miliony eur na̵dokonõení vývoje 
aplikace a̵její rozšíūení do̵všech 
zemí, ve̵kterých telekomunikaõní 
fi rma Vodafone pƏŭŋðĤ̍�zơłÖõení 
̥ėķŋð×ķłĤ�ÖťķĢĴÖóā̦�ŭā�Öķā�mÖķāńák 
ðũ×łĤ̍�1ƗťÖłơā�ıā�ŶāťũƑā�łÖ̵zaõátku.

̥ÑÖŶĤĿ�ðƘóĞ�Ŷŋ�łÖơƑÖķ�ũÖĴŋŽŭ̟
Ĵŋ̟ŽĞāũŭĴ×�ÖťķĢĴÖóā̦̍��ķā�ĴùƘƣ�
jsme Záchranku zakládali, nena-
ťÖùķŋ�ł×ŭ̇�ƣā�ðƘ�ĿŋĞķÖ�ĕŽłėŋƑÖŶ�
i̵ıĢłùā�łāƣ�Ƒ̵#āŭĴŽ̍��ťťĴÖ�ðƘķÖ�
vytváūena s̵cílem vyūešit nĄjaký 
ĴŋłĴũĂŶłĤ�ťũŋðķĂĿ̇�łÖ̵který jsme 

tehdy narazili. Já jako student jsem 
zkusil navrhnout ūešení a̵mĄl jsem 
hroznou kliku v̵ŶŋĿ̇�ƣā�ıŭāĿ�ŭā�
dostal k̵lidem, kteūí mĄ�ŋùðŋũłĄ 
i̵fi nanõnĄ podpoūili a̵chtĄli v̵#esku 
udĄlat to samé, tedy vylepšit pro-
ces pūivolání pomoci,“ vzpomíná 
Maleńák. 

Projekt v̵rámci #eska funguje 
jako zapsaný ústav, tedy nezisková 
ŋũėÖłĢơÖóā̇�ĴŶāũ×�ƑůāóĞłƘ�ŽŶũƣāłĂ�
peníze investuje do̵provozu a̵roz-
voje platformy. „Jako student jsem 
Ŷŋ�ðũÖķ�ıÖĴŋ�óāŭŶŽ�ťũŋĕāŭłĤĞŋ�ũƏstu 
a̵ðŽùŋƑ×łĤ�ıĿĂłÖ̍��āơ�ŭťŋķŽťũ×óā�
s̵Alfa Helicopter, Generali #eskou 
pojišŸovnou a̵následnĄ s̵Nadací 
ÁŋùÖĕŋłā�ðƘ�ÖťķĢĴÖóā�łāĿĄla šanci 
uspĄt a̵fungovat jako dnes,“̵kon-
statuje Maleńák.

Zároveń si ale všímá rozdílƏ 
v̵pūístupu ke̵zdravotní péõi v̵zá-
ťÖùłĤ�1ƑũŋťĄ a̵u̵nás, respektive 
dále na̵východ. „Na̵ZápadĄ jsou 
informaõní projekty v̵ŋðķÖŭŶĢ�ơùũÖƑĤ�
łŋũĿ×ķłĤ�ŋðóĞŋùłĤ�ÖĴŶĢƑĢŶŋŽ̇�ťũŋ̟
Ŷŋƣā�ıā�ıÖŭłĂ̇�ƣā�Ŷŋ�ðŽùā�łĄco stát. 
Zatímco u̵nás a̵dál na̵východ se 
Ŷŋ�ðāũā�ŶÖĴ̇�ƣā�óŋ�ŶƙĴ×�ơùũÖƑĤ̇�ðƙƑ×�
v̵oõích veūejnosti prezentováno 
zdarma. I̵ťũŋŶŋ̇�ƣā�Ƒ̵rámci #eska 
jsou našimi partnery nadace, kraje 
łāðŋ�ŭÖĿĢ�ŽƣĢƑÖŶāķĂ̇�ıā�łāơĢŭĴŋƑƙ�
princip provozu jediným veūejnĄ 
pūijatelným. Pravidelné pūedkládání 
veškerých nákladƏ a̵výnosƏ spoje-
ných s̵provozem aplikace je samo-
zūejmostí,“ dodává.

Autoūi aplikace ale zatím pūes-
nĄ nevĄdí, kam dál se podaūí 
Záchranku rozšíūĢŶ̍��×ùĢ�ðƘ�ŭā�Öķā�
pro zaõátek dostali do̵NĄmecka, 
RũŭĴÖ�łāðŋ��ķð×łĢā̍�̥mƘŭķĤĿ̇�ƣā�
ĴùƘðƘ�ŭā�ơā̵Záchranky podaūilo 
udĄķÖŶ�ŋťũÖƑùŽ�ėķŋð×ķłĤ�ťũŋıāĴŶ̇�
minimálnĄ evropského charakte-
ũŽ̇�ðƘķŋ�ðƘ�Ŷŋ�ŭĴƑĄlé. UrõitĄ je 
k̵tomu dlouhá cesta, ale ne nereál-
ł×̍�¦āóĞłŋķŋėĢóĴƘ�Ŷŋ�ťũŋðķĂĿ�łāłĤ̍�
�ũŋðķĂĿ�ıā�ŭťĤůā�ùŋĿķŽƑĢŶ�ŭťŋķŽ̟
práci s̵dalšími zemĄmi. NĄco jiného 
ıā̇�ĴùƘƣ�ƑƘƑĤıĤŶā�ÖťķĢĴÖóĢ�ťũŋ�ŶÖƗĢ̟
ŭķŽƣðŽ̇�ĴùƘ�ıĢ�ıāł�ù×Ŷā�ơ×ĴÖơłĤĴƏm 
a̵taxikáūƏm, a̵nĄco jiného je apli-
kovat takovéto technologie do̵sys-
ŶĂĿŽ�ĕŽłėŋƑ×łĤ�ơ×óĞũÖłłĂ�ŭķŽƣðƘ�
v̵daném státĄ,“ ūíká Maleńák.

„Velkou roli samozūejmĄ hra-
je i̵štĄstí a̵ł×ĞŋùÖ̍��ŋĴŽù�ðŽùāĿā�
ĿĤŶ�ĴķĢĴŽ̇�Ñ×óĞũÖłĴÖ�ðŽùā�ƑůŽùā̇�
kde pƏŭŋðĤ�ÁŋùÖĕŋłā̍�bùƘƣ�ðŽùā̟
me mít ménĄ štĄstí, dostaneme se 
tūāðÖ�ùŋ̵ťŋķŋƑĢłƘ�ơāĿĤ̍��ķā�ĴùƘƣ�ŭā�
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Zatímco vɺloŐském 
roce jsme mċli 
19ɺ300 volání zaɺrok, 
ńĈƇŕž�ƍƵ�ŋÞŋĈ�Ŵźes 
20 tisíc volání, aɺto je 
ƇĈŴŸƣĈ�ŴŕāƳĭŋɚ
 FILIP MALEvÁK, ZAKLADATEL ZÁCHRANKY
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āƗťÖłơā�łāťŋƑāùā̇�ðŽùāĿā�ơĴũ×ŶĴÖ�
ù×ķ�ðŽùŋƑÖŶ�ÖťķĢĴÖóĢ�Ƒ̵tĄch zemích, 
ve̵kterých jsme dnes, a̵ùŋŽĕÖŶ̇�ƣā�
tūāðÖ�õasem další zemĄ pūesvĄdõí-
me o̵pūĤłŋŭŽ�ŶĂŶŋ�ŭķŽƣðƘ̦̇�ùŋťķńuje 
Maleńák.

N$co programování 
a%hodn$ diplomacie
Tým Záchranky teû pracuje na̵do-
ŶÖƣāłĤ�ŶāóĞłŋķŋėĢóĴĂ�ŭŶũ×łĴƘ�ÖťķĢ̟
ĴÖóā̇�ÖðƘ�ıĢ�ŋù ı̵ÖũÖ�ðƘķŋ�ĿŋƣłĂ�łÖŭÖ̟
dit v̵podstatĄ kdekoliv. Do̵toho 
autoūi neustále pūidávají nové funk-
ce, jako je volání pomoci pūes hlaso-
ƑĂĞŋ�ÖŭĢŭŶāłŶÖ�łāðŋ�ùŋťķłĄní data-
ð×ơā�ùāfi� ðũĢķ×ŶŋũƏ i̵o̵ty zahraniõní.

„Technologicky jsme za̵ty roky 
v̵podstatĄ s̵niõĤĿ�Ŀŋó�łāðŋıŋƑÖķĢ̍�
Naopak u̵jednání se státními orgá-
łƘ�Ŷŋ�ŋðõÖŭ�ðƘķŋ�ŭķŋƣĢŶĄjší. NaštĄstí 
ıŭĿā�ƑƣùƘóĴƘ�łÖůķĢ�ŭĞŋùłŋŽ�óāŭ̟
ŶŽ̇�ťũŋŶŋƣā�ƑƣùƘ�ðƘķÖ�ŭťŋķāõná vƏle 
pomoci lidem. Ale samozūejmĄ 
sednout si k̵poõítaõi a̵nĄco napro-
ėũÖĿŋƑÖŶ�ıā�ŶũŋóĞŽ�ıĢł×�ťũ×óā�łāƣ�
vysvĄtlovat, pūesvĄdõovat, ukazo-
vat,“ dodává Maleńák.

Vyjednávání s̵novými zemĄ-
mi, do̵kterých se Záchranka mƏƣā�
rozšíūit, závisí napūíklad na̵tom, 
kdo provozuje místní záchrannou 
ŭķŽƣðŽ̇�ơùÖ�ťūímo stát, õi regionál-
łĤ�ŋũėÖłĢơÖóā̇�łāðŋ�ťūímo soukro-
mé fi rmy.

̥�łÖƣĤĿā�ŭā�ťũÖóŋƑÖŶ�ŭ̵konkrét-
ními operátory, s̵lidmi, kteūí na̵zá-
óĞũÖłłƙóĞ�ŭķŽƣð×óĞ�ťũÖóŽıĤ̇�Ö̵pro 
ƑůāóĞłƘ�ıā�ơóāķÖ�ðāơ�ùĢŭĴŽơā̇�ƣā�
technologie tady výraznĄ pomáhají. 
Ale tūāðÖ�Ƒ̵Chorvatsku jsme trošku 
łÖũÖơĢķĢ̇�ťũŋŶŋƣā�ơ×óĞũÖłł×�ŭķŽƣðÖ�
je tam pod õíslem 112, které provo-

zuje tamní ministerstvo vnitra, 
a̵soukromý projekt podporovaný 
telekomunikaõním operátorem 
neodpovídal jejich pūedstavĄ̇�ıÖĴ�ðƘ�
to mĄlo fungovat. Jsou toho názoru, 
ƣā�ĿĢłĢŭŶāũŭŶƑŋ�ƑłĢŶũÖ�ĿŽŭĤ�ĿĤŶ�
ƑķÖŭŶłĤ�ł×ŭŶũŋı̇�ĴŶāũƙ�ðŽùā�ŭÖĿŋ�
provozovat,“ ūíká Maleńák s̵tím, 
ƣā�Ģ̵ĴùƘƣ�ŭā�ŭŶ×Ŷ�ũŋơĞŋùłā�ƑƘŶƑŋūit 
vlastní aplikaci, najme na̵to zpra-
vidla soukromé dodavatele.

„Jde o̵to pūĢťŽŭŶĢŶ̇�ƣā�ŶÖĴŶŋ�ĴķĤ̟
õovou vĄc mƏƣā�ơÖıĢŭŶĢŶ�ŭŋŽĴũŋĿƙ�
łāðŋ�łāơĢŭĴŋƑƙ�ťÖũŶłāũ̍��ŋĴŽù�ŭĢ�
stát toto pūipustí, máme vyhráno. 
�ŋĴŽù�łā̇�ŭŶ×Ŷ�ŋðƑƘĴķā�ƑƘťĢŭŽıā�
ƑƙðĄrová ūízení a̵hledá nakonec fi r-
ĿŽ̇�ĴŶāũ×�ĿŽ�ŭķŽƣðŽ�ơÖıĢŭŶĤ̦̇�ùŋťķ̟
ńuje Maleńák.

Na̵druhou stranu, i̵ĴùƘƣ�ùÖł×�
zemĄ nepūevezme pūímo licen-
covanou technologii Záchranky, 
łāĿŽŭĤ�ðƙŶ�ťũŋ�õeskou aplikaci vše 
ơŶũÖóāłĂ̍�¦ÖŶŋ�ťķÖŶĕŋũĿÖ�ŽĿŋƣ̟
ńuje vzájemnou výmĄnu informací 
mezi rƏznými systémy. A̵ŶÖĴ�ĴùƘƣ�
se státy domluví alespoń na̵inte-

graci pūes API, õeský turista mƏƣā�
zavolat o̵pomoc z̵õeské aplikace 
tūāðÖ�Ƒ̵Rakousku a̵naopak Rakušan 
z̵rakouské aplikace pūi návštĄvĄ 
#eska. V̵ŋðŋŽ�ťūípadech dispeõink 
dostane všechny potūāðłĂ�Ģłĕŋũ̟
mace nehledĄ na̵to, jaký nástroj 
volání o̵pomoc zprostūedkovává.

Komer&ním aktivitám se 
Male'ák nebrání
Aõkoliv je Záchranka v̵#esku nezis-
kovým projektem, know-how zís-
ĴÖłĂ�ƑƙƑŋıāĿ�Žƣ�ŋŭķŋƑĢķŋ�Ģ̵komerõ-
ní partnery. MaleńákƏv tým se ale 
zamĄūuje õistĄ na̵vývoj aplikací pro 
pūivolání pomoci.

„Nejsme vývojové studio, náš 
tým je opravdu velmi úzce spe-
cializovaný. Vytvoūili jsme tūāðÖ�
ÖťķĢĴÖóĢ�`ÖðķŋŶũŋł��z��ťũŋ�ðāơťāõ-
nostní fi� ũĿŽ�`ÖðķŋŶũŋł̇�ĴŶāũ×�ŭā�
ơÖðƙƑ×�ơÖıĢůŶĄłĤĿ�ŋŭŋðłĤ�ðāơťāõ-
nosti. Aplikace vznikla mimo jiné 
i̵jako reakce na̵ťũŋŭðƘ�ŽƣĢƑÖŶāķƏ, aŸ 
dáme do̵Záchranky funkci na̵auto-
matické pūivolání pomoci v̵pūí-
padĄ̇�ĴùƘ�ŽƣĢƑÖŶāķā�ŶūāðÖ�łĄkdo 
pūepadne v̵ťÖũĴŽ̍�pāðŋ�ŭā�ŽƣĢƑÖŶāķ�
ðŽùā�ĿŽŭāŶ�ıāùłŋŽ�ơÖ̵õas ohlásit, 
ƣā�ıā�Ƒ̵poūádku, õi aplikace zavolá 
ťŋĿŋó̇�ĴùƘƣ�õlovĄk odejde z̵nĄja-
kého ohraniõeného území. To jsou 
Öķā�žĴŋķƘ�ŭťĤů�ťũŋ�ðāơťāõnostní 
ÖėāłŶŽũƘ�łāƣ�ðĄƣłĂ�ŶĤŭńové linky. 
¦ÖĴƣā�ıŭĿā�łÖťũŋėũÖĿŋƑÖķĢ�ŶŽŶŋ�
ťķÖóāłŋŽ�ÖťķĢĴÖóĢ̇�ıāıĤĿƣ�ĿÖıĢŶāķāĿ�
ıā�`ÖðķŋŶũŋł̦̇�ŽơÖƑĤũ×�mÖķāńák.
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Vezme! si modrou pilulku... p"íb#h kon$í, probudí! se ve své 
posteli a utrácí! peníze, za co chce! (imprese, kliky, sliby…). 
Vezme! si $ervenou pilulku... z%stane! v "í!i div%. Uká&u ti, jak 
hluboko králi$í nora vede. Reklamní prostor platí! pouze provizí 
za skute$né prodeje bez vratek a nep"evzatého zbo&í.
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