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Digitální ekonomika je recenzovaný populárně-vědecký časopis zabývající 
se nejnovějšími trendy v oblasti digitální ekonomiky, tedy zejména 
elektronických komunikací, e-commerce a podnikání na internetu s využitím 
moderních informačních a komunikačních technologií. Zveřejňovány jsou 
především ekonomické články, studie a analýzy, které souvisejí s těmito 
oblastmi. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro shromažďování 
vědeckých poznatků a originálních, dosud nepublikovaných textů z oblasti 
digitální ekonomiky. Kromě možnosti získávat a obohacovat své znalosti 
v této oblasti bude mít odborná veřejnost zároveň i příležitost publikovat 
a prezentovat výsledky svých výzkumů.

w w w . d e w o r l d . c z

Vážení a milí čtenáři,

rádi bychom Vám představili zcela nový 
populárně-vědecký časopis Digital Economy 
World. Časopis bude vycházet jako 
čtvrtletník a na jeho stránkách se dočtete 
o nejnovějších trendech v oblasti digitální 
ekonomiky, což znamená, že se zaměří 
na následující oblasti:
• Digitální agenda v Evropě
• Elektronické komunikace
• Digitální společnost a vzdělávání
• Digitální ekonomika a podnikání
• E-commerce a digitální média

Časopis bude přinášet informace 
o aktuálním vývoji ve výše uvedených 
oblastech, informace o nových produktech, 
technologiích a řešeních z pohledu firem 
i uživatelů. Nebudou chybět novinky 
z oblasti legislativy a regulace týkající se 
digitální ekonomiky. Prostor bude ovšem 
věnován také článkům ryze vědecky 
zaměřeným.

Věříme, že Vás časopis osloví a poskytne 
Vám kvalitní informace, ať už v oblasti 
digitální ekonomiky pracujete, vzděláváte, 
nebo je pouze vaším koníčkem.

Na závěr nám dovolte popřát Vám příjemné 
prožití vánočních svátků a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce.

 Kateřina Hamzová
 redaktorka časopisu 
 Digital Economy World
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Výkonnost email marketingu 
Jan Daniel | agentura Q2 Interactive 

Email marketing nelze chápat 
pouze jako rozesílání news-
letterů a reklamních nabídek. 

Současné možnosti posouvají hra-
nice dále a kladou velký důraz 
na personalizaci a automatizaci 
odesílaných emailů.

Uživatelé jsou v dnešní době 
zahlceni informacemi a reklama-
mi, které se na ně valí ze všech 
stran. Lidé tak nečtou veškerý ob-
sah, pouze „skenují“ základní in-
formace a následně si zvolí, jaký 
obsah je zaujme a který si přečtou. 
Pokud chcete být úspěšný, musíte 
v obrovské záplavě emailů vyniknout. Jen pro zajíma-
vost - podle výzkumu společnosti Symantec je každý 
druhý odeslaný email nevyžádaný, tedy spam. Pouze 
za červen 2015 bylo celosvětově rozesláno 353 miliard 
nevyžádaných emailů. 

Ale zpět k trendům. Personalizaci v emailovém 
marketingu si dnes umí představit skoro každý, většina 
newsletterů vás osloví jménem nebo příjmením. Tohle 
je ovšem pouze špička pověstného ledovce a za dobře 
udělaným personalizovaným emailem je spousta práce 
s analýzou dat a testováním. 

Klasickým příkladem jsou eshopové newslettery, 
které pracují nejen s demografickými údaji uživatele, 
ale například také s aktivitou na webu nebo s transakč-
ní historií. Každý uživatel tak může dostat unikátní 
newsletter s nabídkou zboží, které na webu prohlížel 
nebo již dříve nakoupil. 

Aby byl email úspěšný, musí (mimo jiné) obsaho-
vat relevantní data, která budou uživatele zajímat. Sta-
tistiky uvádějí, že segmentované emailové kampaně 
s relevantním obsahem jsou až 8krát úspěšnější než 
klasicky rozeslaný newsletter. 

Když mluvíme o úspěšnosti 
emailů, určitě stojí za zmínku au-
tomatizované kampaně, tzn. trig-
gery. Ty jsou oblíbeným nástrojem 
marketérů hlavně ze dvou důvodů 
– jsou výkonné a stačí je vytvořit 
pouze jednou, potom už fungují 
automaticky a vystačí si s průběž-
ným testováním a vylepšováním.

Příklady můžeme vzít opět 
z prostředí ecommerce, kde se 
dnes běžně setkáváme s automati-
zovanými zprávami, jako jsou uví-
tací email, přání k svátku, upozor-
nění na opuštěné zboží v nákupním 

košíku nebo připomínací emaily sloužící k reaktivaci 
zákazníka.

Současné trendy v online marketingu se mění takřka neustále. Marketéři se snaží posouvat 
hranice stále dále a  přinášet nové metody, jak dosáhnout svých cílů. Můžeme diskutovat 
o  tom, zda budoucnost spočívá v sociálních sítích, sofistikovanějším retargetingu, internetu 
věcí nebo rozšířené realitě. Jasné ale je, že emailový marketing se podle návratnosti investic 
stále drží na špici mezi nejvýkonnějšími zdroji.

„Dnešní emailový 
marketing spočívá  
v doručení správné 
informace správné 
osobě ve správný 

čas.“
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Honzo, jak jste se dostal k emailovému marketingu?
Emailový marketing vnímám jako součást funkční-

ho celku – online marketingu. Obecně se zaměřuji 
na aplikaci moderního marketingu do běhu společnos-
tí. Moje práce se tedy netýká jen emailového marketin-
gu jako takového, ale považuji ho aktuálně za velmi dů-
ležitou součást komunikační strategie společností 
a vidím v něm velký potenciál.

V čem vnímáte potenciál u českých společností?
Myslím, že je u nás zatím málo firem, které mají 

opravdu dotažený emailový marketing. Překvapilo by 
vás, kolik společností ještě dnes vůbec nevyužívá svá 
data a informace o zákaznících. Přitom je to leckdy pro 
firmu zlatý důl. Setkali jsme se i s tím, že klient rozesílal 
newslettery na stovky tisíc adres svých uživatelů, ale 
kampaně nijak neměřil. A v neposlední řadě se stále se-
tkáváme s poptávkou na rozesílku na koupené databáze, 
kdy nás čeká zdlouhavé vysvětlování, že tudy cesta 
opravdu nevede. 

Pro které firmy nebo podnikatele je vhodný emailový 
marketing?

My si myslíme, že zde nejsou žádné limity, pokud 
se týká velikosti společnosti nebo velikosti databáze 
uživatelů. Připravujeme kampaně jak pro místní firmy, 
tak pro velké reklamní agentury nebo korporátní znač-
ky. Připravovali jsme třeba kampaně pro značky Nestlé, 
Danone nebo pro jednu z fakult Univerzity Karlovy.

Jak se postupem času měnily požadavky zákazníků?
Trend je, alespoň pro nás, poměrně zřejmý. Zákaz-

níci se začínají v problematice lépe orientovat, a zatím-
co dříve se na nás obraceli kvůli rozeslání newsletteru, 
dnes chtějí nejprve vypracovat komunikační strategii. 
Tohle vnímám velice pozitivně.

Co plánujete s Posílátkem v roce 2016?
Byť připravujeme i kampaně v různých jazycích 

a pro různé země, působíme prozatím jen na českém 
a slovenském trhu. Objemově rosteme každým rokem 
o desítky procent a připravujeme novou verzi naší apli-
kace. Aktuálně dokončujeme několik strategií pro vý-
znamné klienty, takže nudit se určitě nebudeme.

Rozhovor s Janem Danielem,
spolumajitelem a výkonným ředitelem internetové agentury Q2 Interactive, která  
provozuje službu Posílátko zaměřenou na komplexní zajištění emailového marketingu.

Posílátko.cz – posíláme s láskou
První dotaz nebo poznámka provázená úsměvem od našich 
klientů směřuje vždy k názvu služby. Dlouho jsme si lámali 
hlavu s názvem pro emailingovou službu a chtěli jsme se 
odlišit. Potřebovali jsme něco jednoduchého a zapamatova-
telného. Vzniklo tak Posílátko. Někteří kolegové oponovali, 
že název je hloupý a infantilní, ale dnes už bychom neměnili.
Prvním impulzem pro vznik služby byly požadavky našich 
klientů, kteří potřebovali rozesílat newslettery. Bylo to 
v době, kdy většina současných služeb ještě neexistovala, 
a tak jsme se vydali cestou vlastního řešení. Od první verze 
aplikace, která umožňovala dávkově rozeslat desetitisíce 
emailů, jsme se dostali až k provozování služby se stabil-
ním týmem odborníků a vlastní serverovou infrastrukturou.
Oproti konkurenci volíme trochu jiný přístup ke klientům. 
Na  českém internetu najdete firmy, které poskytují služ-
by a aplikace pro rozesílku emailů. A na druhé straně jsou 
agentury, které připravují strategie a  kreativu. Posílátko 
spojuje vše dohromady a nabízí klientům komplexní zajiš-
tění emailového marketingu.
Našich služeb využívají menší zákazníci se stovkami kon-
taktů i  korporace s miliony rozeslaných emailů měsíčně. 
Významnou část tvoří také přední české digitální agentury. 
Nejvíce nás těší fakt, že se nám na doporučení stále ozývají 
noví klienti, aniž bychom investovali do reklamy. 

Ing. Jan Daniel
Spolumajitel a výkonný ředitel ve společnostech Q2 Inte-
ractive, getOne a RedCat. 
Jan Daniel vystudoval Fakultu informatiky na MUNI v Brně 
a poté působil na MZLU v Brně a UK v Praze. V roce 2000 
začal podnikat a  založil společnost RedCat zabývající se 
specializovanými dodávkami hardwaru a správou sítí.
Nedlouho poté založil internetovou agenturu Q2 Interac-
tive, která se zabývá realizací webových řešení na míru 
a  online marketingem. Agentura má aktuálně přes  
30 zaměstnanců a mezi její klienty patří nadnárodní spo-
lečnosti, české hvězdy i státní správa. Spolupracujeme se 
skupinou Heineken, Nestlé, Mercedes Benz, AVG Techno-
logies, Webnode, Kentico, Koh-i-noor Hardtmuth, město 
Praha, město Arosa, VIDA science centrum, Karlova uni-
verzita, Masarykova univerzita a s mnoha dalšími.
Q2 Interactive provozuje i  několik dalších služeb, jako 
jsou Qfaktury.cz, Qaukce.cz, Socialfarm.cz a aktuálně se 
velmi dynamicky rozvíjející Posilatko.cz.
Honzu jste mohli v  roce 2015 potkat jako přednášející-
ho například na  eCommerce fóru, v  lednu se představí 
na akci One man show v Golem klubu.
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Roaming v EU

26. listopadu 2015 Evropský parla-
ment dokončil proces přijetí nové-
ho nařízení, které zruší poplatky 
za roaming při cestování v rámci 
EU s účinností od 15. června 2017. 
Aby k tomu mohlo dojít, musí být 
přijata, nejprve ze strany Komise 
a později Evropského parlamentu 
a Rady, řada technických opatření. 

Od 30. dubna 2016 se dle no-
vých pravidel EU o roamingu vý-
razně sníží cena mobilních roa-
mingových služeb v EU. Od tohoto 
data budou operátoři moci účto-
vat pouze dodatečnou částku v porovnání s cenami 
na domácím trhu až do výše 0,05 € za minutu odchozí-
ho hovoru, 0,02 € za odeslanou SMS a  0,05 € za MB dat 
(bez DPH).

Konec roamingu od června 2017 bude zajištěn 
prostřednictvím povinnosti uložené operátorům mobil-
ních telekomunikací nevybírat žádný příplatek navíc 
k domácí maloobchodní ceně roamingového zákazníka, 
a to v kterémkoli členském státě, pro všechny přijaté 
i odchozí hovory,  SMS zprávy a pro všechny datové roa-
mingové služby. (Z pohledu koncového uživatele, tech-
nicky bude služba roamingu fungovat stále stejně - 
pozn. redakce)

V tomto kontextu veřejná konzultace nabízí tři po-
měrně odlišné (ale vzájemně propojené) účely.

Za prvé, bude shromažďovat 
vstupy pro velkoobchodní revizi 
roamingových služeb s cílem po-
soudit fungování na roamingových 
trzích EU a současně bude regulo-
vat národní velkoobchodní roamin-
gové trhy v jednotlivých členských 
státech EU kvůli povinnosti nařízení 
zrušit maloobchodní roamingové 
přirážky od 15. června 2017. 

Za druhé, Komise musí stano-
vit detailní pravidla k výkonu poli-
tiky přiměřeného použití, tzv. fair 
user policy, do konce roku 2016. 

Prostřednictvím veřejné konzultace chce Komise zjistit, 
která pravidla je třeba stanovit, aby byla uplatněna po-
litika přiměřeného použití týkající se spotřeby roamin-
gových služeb v domácích cenách.

Zatřetí, Komise rovněž musí do konce roku 2016 
stanovit podrobná pravidla udržitelného mechanismu 
v kontextu roamingových služeb nabízených v domá-
cích cenách. Veřejná konzultace se snaží získat názory 
na nejvhodnější obsah a návrh metodiky pro posouze-
ní, zda by zrušení maloobchodních roamingových přirá-
žek narušilo udržitelnost domácího cenového modelu 
daného provozovatele.

red.

Komise právě zahájila veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory o technických opatřeních 
týkajících se konce poplatků za roaming v EU.

„Konec roamingu  
byl schválen,  

Komise nyní řeší,  
jak na to...“

Maximální tarify (bez DPH) za volání, SMS a stahování dat
1. července 2014 30. dubna 2016 15. června 2017

Odchozí hovory (za minutu) € 0.19
Domácí cena 

+ maximálně € 0.05
Roaming bez poplatku, 

stejně jako vnitrostátní sazba

Příchozí hovory (za minutu) € 0.05 1.14 € cent
Roaming bez poplatku, 

stejně jako vnitrostátní sazba 

Odeslaná SMS € 0.06
Domácí cena 

+ maximálně € 0.02
Roaming bez poplatku, 

stejně jako vnitrostátní sazba

Online (stažená data, za MB*) € 0.20
Domácí cena 

+ maximálně € 0.05
Roaming bez poplatku, 

stejně jako vnitrostátní sazba

*   Tarif je za megabyte stahovaných dat nebo prohlížení internetu na cestách do zahraničí.
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Přehled odborných akcí 2016
Akce Pořádá Termín Místo Země

IDC Predictions 2016 IDC 20. 1. 2016 Praha Česká republika

The Delivery Conference MetaPack 2. 2. 2016 Londýn Velká Británie

Traffic & Conversion Summit Digital Marketer 9.–11. 2. 2016 San Diego USA

Konference Security 2016 AEC 17. 2. 2016 Praha Česká republika

The Best of Global Digital 
Marketing

Top vision open 
events s.r.o. 23. 2. 2016 Praha Česká republika

Mobile World Congress GSMA 22.–25. 2. 2016 Barcelona Španělsko

Internet World 1.–2. 3. 2016 Mnichov Německo

10TH Annual User Conference Infusionsoft 2.–4. 3. 2016 Phoenix USA

CeBIT 2016 Deutsche Messe 
AG 14.–18. 3. 2016 Hannover Německo

Eshow Barcelona
Computer 
Hardware & 
Software industry

16.–17. 3. 2016 Barcelona Španělsko

Martech Third Door Media 
Inc. 21.–22. 3. 2016 San 

Francisco USA

5TH International Conference  
on Smart cities  
and Green ICT Systems

Insticc 23.–25. 4. 2016 Řím Itálie

Summit EMEA 2016 Adobe 11.–12. 5. 2016 Londýn Velká Británie

E-Commerce Netcomm Forum Netcomm 18.–19. 5. 2016 Miláno Itálie

Digital Travel Summit
Worldwide 
Business Research 
Ltd.

7.–8. 6. 2016 Londýn Velká Británie

29TH Bled eConference/ 
/Digital Economy

University of 
Maribor 19.–22. 6. 2016 Bled Slovinsko

UnGagged 2016 23.–24. 6. 2016 Londýn Velká Británie

Wireless Global Congress 2016 WBA 27.–30. 6. 2016 Liverpool Velká Británie

The Second International 
Conference on Big-data,  
Internet of things,  
and Zero-size intelligence (BIZ2016)

The Society of 
Digital Information 
and Wireless 
Communications

26.–28. 7. 2016 Manchester Velká Británie

Knowledge in Telecommunication 
Technologies and Optics 2016 VŠB 5.–7. 9. 2016 Malenovice Česká republika

CMWorld 2016
Marketing Institute, 
a Division  
of Z Squared Media

6.–9. 9. 2016 Cleveland USA

Social Media Week Crowdcentric 
Media, LLC. 12.–16. 9. 2016 Londýn Velká Británie

PUBCON Las Vegas 2016 Pubcon Inc. 10.–13. 10. 2016 Las Vegas USA

Digital Marketing Innovation 
Summit

Innovation 
Enterprise 19.–20. 10. 2016 Londýn Velká Británie

eMetrics Summit Rising Media 2.–3. 11. 2016 Londýn Velká Británie

eMetrics Summit Rising Media 8.–9. 11. 2016 Berlín Německo



FIRMY A JEJICH PŘÍSTUP K ONLINE KAMPANÍM
Pravidelně si procházím různé internetové verze mediál-
ních domů a nestačím se divit, jak některé firmy přistu-
pují k vlastní internetové reklamě. Jsou firmy, které si 
dávají hodně záležet a jejich kampaně dávají smysl, jsou 
perfektně provázané s offline světem a mají skvělou 
krea tivu. Na druhé straně jsou společnosti, které mají re-
lativně dobrý produkt za zajímavou cenu, ale neumějí ho 
efektivně prezentovat. Tyto firmy nevyužívají interneto-
vá média naplno, stejně tak ani svůj web. Dobrou a špat-
nou kampaň je snadné poznat.
Pojďme se podívat, jaké prvky by měla dobrá interneto-
vá kampaň obsahovat.

DOBRÁ ONLINE KAMPAŇ 
1) Koncept komunikační kampaně
Každá komunikační kampaň by měla mít jasně definova-
né cíle, plán proveditelnosti, rozpočet, očekávaný dopad 
a svůj harmonogram. Celá kampaň by měla být ideálně 
propojena i s offline světem a dobře informovanými za-
městnanci.
2) Afinitní médium a vhodný typ reklamního formátu
Média mix hraje velmi důležitou roli v celé kampani, pro-
tože díky dobře zvolenému médiu a reklamnímu formá-
tu můžete mnohem efektivněji a levněji oslovit svoji cílo-
vou skupinu. Vždy vyžadujte kompletní informace 
o cílové skupině zvoleného média, na základě vhodnosti 
se pak rozhodujte.
3) Vhodná kreativa a poutavý obsah sdělení
Nejde o to mít nejkrásnější banner, jde o to, aby konzu-
ment reklamy přesně pochopil, co jste chtěli reklamou 
říci, a abyste ho dokázali upoutat zajímavým obsahem 
a nějakou výzvou k akci. Bannerové sdělení je první krok, 
kdy oslovujete návštěvníka, a pokud ho nezaujmete, tak 
neklikne a nedostane se na váš web. Používejte slova, 
kterým cílová skupina média rozumí.
4) Dobře připravená landing page se všemi prvky
Landing page neboli přistávací stránka by měla být pře-

hledná a měla by podrobněji představit to, co jste slibo-
vali v banneru. Vizuálně by mělo jít o podobný styl, aby 
si návštěvník nemyslel, že se dostal na „nechtěnou” 
stránku. V rámci landing page byste měli mít dobře vidi-
telnou výzvu k akci, musíte motivovat návštěvníka, aby 
provedl další akci, a dostal se tak k dalšímu kroku (napří-
klad objednávka a registrace). Dobře připravené landing 
page mají většinou velké eshopy, které testují různé věci 
pomocí svých analytických nástrojů.
5) Nastavení detailního měření a vyhodnocení
Jelikož jste si dali tolik práce s přípravou celé kampaně, 
tak nesmíte polevit ani ve finální fázi, protože díky správ-
nému měření a vyhodnocení dokážete určit reálnou 
efektivitu a výkon celé kampaně. Váš web by měl být 
dobře nastavený a otestovaný z pohledu měřicích kódů 
a analytických nástrojů. V rámci definovaných cílů vám 
analytické nástroje ukáží, jak byla celá kampaň přínosná. 
U poslední fáze vyhodnocení postupujte dle čísel a vý-
stupů z kampaně, poučte se a pro příště naplánujte ještě 
výkonnější kampaň.
●  http://d.pr/i/1azgD - ukázka dobře připraveného  

banneru (obr. 1)
●  http://d.pr/i/1glKw - ukázka dobře připravené  

landing page
●  http://d.pr/i/11E83 - ukázka dobře připraveného  

banneru
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Jak přistupovat k online kampani
Jiří Svoboda |  Vysoká škola informační společnosti

V dnešní době, kdy internet hraje velmi důležitou roli v marketingovém mixu je více než důležité, 
aby zakoupené reklamní formáty byly co nejúčinnější a  přinášeli firmám ten správný užitek. 
Dokonalé měření efektivnosti a  výkonu kampaně nám nabízejí různé internetové nástroje 
napojené na webové stránky, proto je důležité nepodcenit výběr správných nástrojů a efektivních 
online reklamních formátů. I na internetu totiž lze vybrat neefektivní médium.

Obr. 1: Ukázka dobře připraveného banneru



●  http://d.pr/i/1etp6 - ukázka dobře připravené  
jednoduché landing page

ŠPATNÁ ONLINE KAMPAŇ
Je to již nějakou dobu, co jsem na úvodní straně iDnes na-
šel obrandovanou stránku od O2 a pak vpravo velmi dra-
hou bannerovou plochu ČSOB ve formátu 480 × 300 px.

1. CENY REKLAMNÍCH FORMÁTŮ
Zmíněná plocha, kterou si banka objednala, stojí řádově 
desítky tisíc korun na týden a je vhodná spíše na budová-
ní povědomí než na výkon. Je samozřejmě možné, že jim 
jejich mediální agentura v rámci několikamilionového 
marketingového mixu vyjednala speciální podmínky 
na iDnesu. Píši zde o ceníkových cenách a standardních 
slevách, které iDnes „maloodběratelům“ nabízí. ČSOB 
zvoleným formátem spíše buduje svoji značku, než že by 
hledala nové zákazníky. Nejvýhodnější je nakupovat mé-
dia a reklamní formáty, které se platí za akci, a ne za zob-
razení. Nejvýhodněji tak vycházejí PPC reklamy, Face-
book reklamy a podobné reklamní systémy. Velmi dobře 
může také fungovat partnerství s různými zájmovými 
weby, tedy využití affiliate marketingu.

 
2. NESPRÁVNÝ OBSAH BANNERU
Animovaný banner není leták, a tak by měl být:
1.  úderný a jednoduchý = méně textu, jen hesla, viditel-

né logo (nebo obličej), viditelné tlačítko (s CTA),
2.  kreativně výrazný, nejde o krásu (pokud jen nebuduje-

me značku), ale o účinnost,
3.  v banneru by mělo zaznít CTA (Call To Action) = co mají 

lidé udělat, vyvolat v nich nějakou reakci, kterou by 
mělo být kliknutí,

4.  spíše na méně oken než na více (tři okna jsou optimál-
ní), okno = sdělení v banneru, počet obrazovek,

5. trvat max. 10–15 s (u animovaných).
 

Chyby ČSOB v bannerech
Mnoho sdělení v jednom banneru, konkrétně sedm, ban-
ner tím pádem trvá neuvěřitelných cca 28 sekund (obr. 2).

Bannery jdou posloupně zleva doprava. Šesté okno 
je úplně špatně, za ty tři sekundy nemám šanci ani po-
řádně zaostřit na text. V banneru nemají dlouhé texty co 
dělat.

 
3. ŠPATNĚ PŘIPRAVENÁ LANDING PAGE
ČSOB je obrovská banka, určitě má v misi, že chce jít na-
proti zákazníkům a pomáhat jim. Což na landing page 
po prokliknutí banneru není vidět. Člověk, který přijde 
na takovouto stránku, může být zmatený. Hned vysvětlím 
proč, před tím se však musím zmínit ještě o jedné věci.

V Googlu jsem hledal: čsob vize a mise. Bez výsled-
ku. To je chyba! Vize a mise jsou součástí filosofie, kterou 
každá firma má (většinou jen ty větší), a já jako zákazník 

se s tím můžu ztotožnit, tím vzniká vztah mezi mnou  
(klientem) a firmou. 

Porovnával jsem s KB a Českou spořitelnu a obě 
banky to mají v pořádku. Každá velká korporace má mise 
a vize. Pokud nejsou dohledatelné na jejich webu, mají 
zvláštní přístup k zákazníkům. Mimochodem, pokud jde 
o Air bank, ta také nemá dohledatelné vize a mise přes 
Google, a to se hodně orientuje na zákazníka, aspoň 
podle svých osobitých reklam.
Chyby na „přistávacích stránkách“ (landing page)
Landing page (přistávací stránka = stránka, kam se dosta-
neme po kliknutí na banner) je velmi důležitá v celém 
obchodním procesu a nesmí být podceněna. Příprava 
takovéto stránky by měla být pořádná, mělo by být jas-
né, kdo tam přesně vstoupí a pro koho je ta stránka při-
pravena. Pokud bude stránka připravena přesně pro ty 
návštěvníky, pro které kampaň plánujeme, tak se zásad-
ně zvyšuje konverzní poměr, což vede k většímu počtu 
registrací a objednávek, a tudíž k většímu zisku.
Landing page, kterou připravila ČSOB, má chyby
• Stránka nese dvě sdělení, HYPOTÉKA a PŮJČKA, pro  
klienta je složitější si vybrat. Není tam vidět, v čem je roz-
díl, a tak se už v základním principu zákazník ztrácí, pro-
tože neví, co má vybrat a co má dělat; není tam jasná CTA 
(Call To Action).
• Co udělá? Pokud neopustí stránku, tak začne klikat 
na odkazy, které se tváří stejně. Pro hypotéku tam jsou 
dva odkazy. Jeden je několikakrokový a druhý je jen dlou-
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Obr. 2: Ukázka špatně připraveného banneru. 
Zdroj a umístění banneru: idnes.cz.
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hý formulář, který neobsahuje žádnou motivaci, proč ho 
vyplnit, ani informace, co se následně stane. To zname-
ná, že banka asi o zákazníka příliš nestojí, v opačném pří-
padě by mu přece lépe vysvětlila, co je půjčka a co hypo-
téka, a trošku lépe ho provedla „zanecháním“ kontaktu.
• Není tu jednoduchý sběrný formulář (jméno a email/
telefon) na sběr kontaktů, takže bance protékají mezi 
prsty desítky tisíc a jen menší procento potenciálních  
klientů vyplní formulář, který je schovaný za proklikem. 
Toto je jedna z hlavních chyb.
• Jsou zde čtyři tlačítka. To je zbytečně složité, stačí jed-
no s jednou CTA (motivace k nějaké akci, k tomu, co 
chceme, aby klienti udělali), lidé by nechali kontakt a pak 
s nimi zaměstnanci banky mohou pracovat dál v rámci 
komunikační mapy a další komunikace firmy.
• ČSOB nepoužívá remarketing, na stránce nemají sběr-
ný kód na označování návštěvníků, tzn. že nemůžou dále 
pracovat s potenciálními zákazníky (které si tvrdě zapla-
tili). Na stránce mají pouze Google Analytics kód.
• Máme vyzkoušené, že nezáleží na grafice stránky, ale 
na obsahu, který musí mít hlavu a patu. Tady je vidět, že 
napasovali dvě věci do jedné, a není to tak čisté, jak by 
mělo.
Shrnutí: Na stránce má být jen jedno sdělení s akčním 
tlačítkem a sběrným formulářem, případně objednáv-
kovým formulářem. Nekombinovat více produktů 
do jednoho, soustředit se jen na jeden. Budovat vztah.

4. MĚŘICÍ KÓDY PRO SPRÁVNÉ 
VYHODNOCENÍ KAMPANĚ
Tuto část má banka správně, měří pomocí UTM kódů 
přes Google Analytics nástroj. Každý z vás by to měl mít 
nasazené na svém webu, je to zdarma. UTM kódy určitě 
vkládejte do odkazů v bannerech, mailingu, Facebooku, 
tak můžete zjistit, jak byly kampaně úspěšné.

Rozebereme si strukturu kódu, která se ukazuje 
po prokliknutí na banner:

http://www.csob.cz/cz/HP/Stranky/vyhodne-hypo-
teky-a-pujcky-na-bydleni.aspx?utm_source=idnes-lidov-
ky&utm_medium=banner&utm_content=480×300 
&utm_campaign=hypoteky
•  source = zdroj, kde je banner umístěn = iDnes a Lidovky
•  médium = jaký je zvolen formát reklamy, v tomto pří-

padě je to banner
•  content = o jaký jde konkrétně formát, co je obsahem 

banneru, aby se poznalo, jaký konkrétně banner ne/
funguje = velikost 480 × 300

• campaign = název celé kampaně = hypotéky

5. CHYBY KLIENTA A CHYBY AGENTUR
Jedna věc je něco se učit a dělat to poprvé, ale druhá věc 
je věnovat se tomu profesionálně a být na to odborní-
kem. Na třetí úrovni je externí firma, která radí a úplně jí 
nezáleží na výsledku kampaní, hlavně že za to dostane 

zaplaceno. Každý, a je opravdu jedno, na jaké je úrovni, 
by se měl ptát, co mu peníze vynaložené na kampaň při-
nesou. Zadavateli i agentuře by mělo záležet na výsled-
ku. S postupem doby se to již děje, jen je potřeba se 
na tu otázku ptát a poctivě si odpovídat.

Pokud ČSOB má (a ona určitě má) svoji reklamní 
a mediální agenturu, tak by tato agentura rozhodně 
měla zapracovat na detailech. Jde přeci o blaho klienta, 
když budou dobré výsledky, tak bude více práce.

Vím, že to někdy nefunguje úplně ideálně. Uvědo-
muji si, že agentury mají někdy velmi těžkou pozici,  
klient moc neposlouchá a nedá se s tím moc dělat. Ne-
vím, jak to v tomto případě přesně je, a tak to nechci 
dále rozebírat. Mluvím o obecných principech, nemusí to 
platit přímo v tomto konkrétním případě.

To, co jsem v tomto článku popsal, není jen vyšší 
hra pro velké a bohaté firmy, měli by si z toho vzít po-
naučení i malé firmy a živnostníci. Dnešní formy mar-
ketingu jsou různé, s klienty lze komunikovat mnoha 
způsoby, jde jen o to, kolik máte peněz, trpělivosti, 
píle, ale co je nejdůležitější, jakým chytrým způsobem 
to děláte.

Co je to landing page?
Jedná se o stránku, kam se dostane 
uživatel po kliknutí na nějaký banner. 

Landing page = přistávací stránka.
Co je to konverzní poměr?
Konverzní poměr je údaj v procentech, který 
nám ukazuje, kolik lidí průměrně udělá 
nějakou akci, kterou po nich vyžadujeme. 
Například zanechání kontaktu, vyplnění 
formuláře, provedení objednávky apod.
Co je to remarketing?
Remarketing je opětovné zmarketování již 
osloveného uživatele. Příklad: oslovili jsme 
uživatele nějakou svou reklamou, přišel tedy 
na náš web, ale neprovedl žádnou akci, 
protože neměl čas, nic ho nezaujalo nebo to 
bylo drahé, a pak právě přichází fáze remar-
ketingu. Takovéhoto uživatele/návštěvníka si 
označíme a pak mu v rámci Google reklam 
nabízíme třeba zvýhodněnou nebo jinak 
upravenou nabídku na náš sortiment nebo 
služby. Můžeme regulovat intenzitu a formu 
sdělení. Remarketing lze dělat jak na webu, 
ve videu, tak i v emailingu. Je to velmi účinný 
nástroj.

!
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Peníze získané zpět přes cashback portál si může 
zákazník nechat zaslat na svůj bankovní účet. 
Princip je takto jednoduchý a není v něm další 

překážka. To dává jasnou odpověď na otázku, proč jsou 
cashback portály v posledních letech mezi lidmi tak po-
pulární. „Za uplynulých 18 měsíců začalo využívat onli-
ne cashback portál PlnaPenezenka.cz více než 100 000 
nových uživatelů, celkem využívá cashback portály 
na tuzemském internetu asi čtvrt milionu lidí,” říká Mi-
chal Hardyn z cashback portálu PlnaPenezenka.cz.

Jak však tento marketingový kanál vnímají samot-
né internetové obchody? A které cashback portály mají 
na trhu jasnou pozici?

Výhody pro prodejce
Budování brandu, zvýšení návštěvnosti a samotných tr-
žeb či příliv nových zákazníků, kteří jsou na internetu 
zvyklí nakupovat a dokáží za zboží či služby utratit nad-
průměrné částky. To jsou zřejmě nejdůležitější výhody, 
které cashback portály e-shopům přinášejí. Také proto 
berou internetové obchody tento nový marketingový 
kanál, který se vyvinul z provizního affiliate marketingu, 
velice vážně. Většina e-shopů se chce chopit šance 
k získání pravidelných nakupujících a dostat jim svou 
značku, produkt či službu do podvědomí. 

Cashback portály fungují na byznys modelu affiliate 
marketingu, tedy provizního prodeje. Pokud se e-shop 
rozhodne pro spolupráci s cashback portály, prvním 
krokem je spuštění affiliate kampaně v některé affiliate 
síti. Mezi největší affiliate sítě na českém internetu pat-
ří AffiliateClub.cz a CJ.com. Tyto sítě zajišťují technickou 
část spolupráce a potvrzování realizovaných nákupů 
mezi cashback portály a e-shopy. 

Mezi nejúspěšnější kategorie na cashback portá-
lech patří móda, elektronika, cestování, nábytek 
a nově i obor zdraví a drogerie. Pokud přejdeme 
ke konkrétním e-shopům, mezi nejoblíbenější patří 

obchody AliExpress, DámeJídlo, Zoohit, Bonprix, Kasa 
či Tchibo. 

Přehled nejúspěšnějších cashback portálů
PlnáPeněženka.cz
Mezi nejsilnější hráče můžeme řadit portál PlnáPeně-
ženka.cz (zřejmě již jedničku na trhu). Portál funguje 
přes čtyři roky a do vedoucí pozice se dostal usilovnou 
prací po úspěšném redesignu před dvěma lety. Tento 
portál podle dostupných statistik využívá přes 100 000 
uživatelů a zhruba pětina uživatelů nakupuje přes por-
tál pravidelně a opakovaně. Portál se odlišuje od kon-
kurence vstřícným přístupem k zákazníkům, nabízí na-
příklad výplaty získaných peněz již od 1 Kč. Přes portál 
je možné nakupit s cashbackem ve více než 250 obcho-
dech, u některých z nich je možné získat zpět z nákupu 
až 15 % hodnoty nákupu.

VratnéPeníze.cz
Mezi nejdéle fungující portály patří VratnéPeníze.cz, 
které se mohou opřít o silné zázemí mediální skupiny 
MAFRA. I zde mohou uživatelé nakupovat ve více než 
240 obchodech a získat peníze z nákupu zpět. Podle od-
hadů má portál 93 tisíc uživatelů, což jej řadí na druhé 
místo na trhu. Uživatele mimo jiné lákají na speciální 
bonusy při nákupech za vyšší částky či dodatečné slevy 
prostřednictvím kupónů.

Refundo.cz
Zástupce menších cashback portálů najdete na adrese 
Refundo.cz. Podobně jako konkurence nabízí Refundo 
novým uživatelům uvítací bonus 50 Kč. Uživatelská zá-
kladna se pohybuje v nižších desítkách tisíc. Refundo.cz 
funguje jako cashback portál a zároveň uživatelům 
umožňuje porovnávat zboží v e-shopech. Portál má 
také fungující slovenskou verzi webu.

Cashback portály vrací peníze 
z nákupů na internetu
Michal Hardyn | 5DM.cz, s.r.o. 

Stále častěji můžeme slyšet o fenoménu cashback portálů. Oč se vůbec jedná? Pokud zákazník 
na internetu nakoupí v jednom ze stovek e-shopů, kteří podporují cashback, získá část peněz 
z nákupu zpět. Jde o provizi získanou zpět z hodnoty uskutečněné útraty.
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We‘ve come a long way from tape-based bac-
kup and recovery. Today backup solutions 
offers much more than just baked up data. 

Vendors integrate a whole host of functionality such as 
continuous data protection, snapshot, data deduplica-
tion, replication, versioning, compression, data retenti-
on and archiving. Backup has also become more effici-
ent and easily managed.

If data protection technologies are insufficient, bu-
sinesses can lose everything, wasting any progress they 
have made. Implementation of backup policy is a crucial 
step for business continuity. When data loss happen, the 
company must have a solution that allows a quick and 
complete recovery. There is many ways to achieve that. 
The introduction of cloud computing has changed the 
way businesses manage their whole tech infrastructu-
res, so it is not at all strange that disaster recovery and 

data protection tactics have gone in this direction. In the 
public cloud model there is an external hosting or servi-
ce provider. Getting data offsite is a good idea due to the 
mere fact that losing headquarters data centers to 
a disaster should not spell total destruction for a compa-
ny‘s IT. But companies can and should go further. Private 
cloud is completely different infrastructure. You can 
build it and start backed up data from users devices to 
your own servers. It mean also that every single file stays 
under your control and protection. 

Just few years back there was opinion in IT indust-
ry, that the time of appliances has ended. Today many 

Data protection solutions: 
What the future holds?
Łukasz Jesis | Xopero.com

There is no such things like a worthless data for business. The biggest problem is that we are 
producting more and more of it. In 2020 there will be about 40 ZB, stored on 25 billion devices. 
Even now, their effective protection becomes a challange. Business needs technologies that 
can offer a comprehensive protection, which will enable a fast recovery of key information.

DATA PROTECTION

12



ROČNÍK 1 | PROSINEC 2015 13

of the leading backup providers included them back 
into their offer. In first half of 2015 vendors shipped 
647 PB of purpose-built backup appliance. Factory re-
venues jumped 6.9 percent, totaling $719.3 million. 
Also sales increased of 7.2 percent for a total of $651 
million while the market for mainframe backup appli-
ances saw a 4.1 percent bump in demand. 

The growth of the IT industry has created an incre-
asing demand for data storage capacity and con-
sequently, better data backup services. A private cloud 
is cost-effective option, gives sufficient elasticity and is 
more flexible in serving unique needs. God backup so-
lution/policy must guarantee continuous access to data 
and have full strategy how to restore data in case of an 
system failure or data disaster. Business industry unde-
rstand that data is extremely valuable. Losing it for 
even a short time can negatively impact on their work, 
production and clients trust.  

Therefore, right backup policy and implementati-
on of a comprehensive disaster recovery is the key to 
success. The time that elapses between data loss and 
recovery depend of/on the implemented backup solu-
tions. So how to improve data security?

Complexity. Workstations and laptops are our ba-
sic tools on which we create and store more and more 
key data. Therefore, we also must think about their 
proper protection. It‘s worth to invest in a solution that 
allows to backup the entire business environment - to 
perform backup and data restoration of endpoints, 
servers, databases, mailboxes and virtual machines. 
The chosen solution should also offer fast and easy de-
ployment process. Thanks to it the company can gain 
quicly ability to fully protect all critical data. In additi-
on, the ability to centrally manage the entire backup 
environment is import ant as well: to create schedules 

and monitor the progress of all backup processes. Ad-
ditionally, full automation is also important because it 
allows all  backups take place without any employees 
involvement.

Hybrid backup allows to send local copy of the 
data to the cloud. So it offers the best features of both 
solutions – fast recovery in the case of a local backup 
and a guarantee of a second localisation.

After great come back of appliance backup solu-
tions it very likely that both local and online data bac-
kup is a future for not only business sector but perso-
nal users as well. In the end, there is no worthless 
data and all of as are looking for a fast and reliable 
backup solutions.

Łukasz Jesis
Founder and Managing Di-
rector of XOPERO BACKUP, 
the largest Polish producer of 
solutions for backup and re-
covery. Associated with the IT 
industry for nearly 12 years. 
He has extensive experien-
ce in the development of IT 
products. So far, successfully 
launched four advanced backup solutions: Xopero 
QNAP Appliance, Xopero Backup & Restore, Xopero 
Cloud and Backup eXpert. 

XOPERO’s technology is used by leading Polish com-
pany, service provider including Czech T-Mobile and 
the Polish and Slovak Orange, as well as data cen-
ters, IT service providers and hosters.

DATA PROTECTION



Introduction
Diagnostics is understood as identification of machine‘s 
faults on the basis of symptoms. Diagnosis requires 
a skill in identifying a machine‘s condition from symp-
toms. It is generally thought that vibration is a symp-
tom of a machine condition. Vibrations generated by 
any machine are complicated in their structure. They 
give a lot of information and there is a database of dia-
gnostic signals for diagnosis. It is much needed when 
we want to design an automatic diagnostic system. The 
paper shows advanced methods of identification of 
machine fault conditions by signal analyses. The 
method of neural networks is applied. The time do-
main signals were obtained from a computer fan by 
a piezoelectric accelerometer and acquisition instru-
ments. The acquisition instruments the USB digital os-
cilloscope were used.

1. Methods of signal analyses
In technical praxis, a large number of signal analyses 
methods can be used to extract interesting defect in-
formation from a measured vibration signal. The goal is 
to extract a state feature, i.e. a single parameter, value 
of which gives us information of the state of the moni-
tored machine components. The following sections 
briefly describe used methods of signal analyses. A ma-
jor challenge of condition monitoring is to find a tech-
nique which is best suited for the each specific task. 
Combinations of several techniques can also be useful 
in many cases [1].

Spectral analyses
The frequency domain spectrum can give valuable 
clues about potential defects and its position. The 

application of the fast Fourier transform (FFT) is nume-
rically efficient and it is a common method to calculate 
the frequency spectrum of a sampled time. All digital 
Fourier transform methods assume stationary signals 
periodic in the time window. The discrete Fourier is in-
troduced when the Fourier transform of a function is to 
be calculated using a digital computer. Then the discre-
te Fourier transform of signal s(n) is defined as follows 
[1].
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for k = 0,1,2, ..., N-1 and N is dimension of Fourier 
transform.

The practical use of the frequency spectrum in 
fault detection often includes a comparison of a mea-
sured spectrum to a reference spectrum measured 
from a healthy object. Different faults are manifested 
at different frequencies in the spectrum, and this infor-
mation can be used to diagnose a detected fault and to 
identify it [3]. The frequency spectrum from a compli-
cated machine is very complex. This makes it hard to 
apply automated methods to perform the analysis. 
However, the spectrum can be a useful tool for a tra-
ined expert [1]. The spectrum analyses have an impor-
tant role in the radar technique for filtering and identi-
fication of objects [4], [5].

Cepstral analyses
Cepstrum is a very interesting method for signal analy-
ses. The cepstrum have an important role in analyses of 
diagnostic signals of complicated machines. The appli-
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Identification of machine 
fault conditions
Jozef Tkáč | Yhman, s.r.o.

Vibration analysis has been used for the identification of machine fault conditions. The specific 
characteristics of the vibration spectrum are associated with common fault conditions. The 
spectral components reflect the rotational frequency in the spectrum and indicate the degree 
of imbalance and fault conditions. This paper demonstrates the presence of a machine defect 
and an identification of a vibration feature.

SIGNAL ANALYSES



cation of the cepstrum to machine diagnosis is mainly 
based on an ability to detect a periodic structure of 
signals. The cepstrum is proposed as a technique to aid 
detection and identification of anomalies of a diagno-
sed machine. 

A very similar reasoning is applicable to a gearbox 
diagnosis since tooth anomalies have a very similar in-
fluence on gearbox vibration signals as blading anoma-
lies do on turbine signals [2], [6]. In following sections 
there are analysed signals of a seven blade fan. 

 
The cepstrum is characterised by a sharp peak po-

sitioned on the period analysed signal and discrete 
signals are defined as
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where S(k) is defined according to (1).

2. Wavelet transform
Wavelet transform is widely used in many fields of signal 
processing, especially image compression, speech pro-
cessing, computer vision. The important characteristics 
of wavelets are time-frequency location. We may have 
noticed that wavelet analysis does not use a time-
-frequency region, but rather a time-scale region. The 
discrete wavelet transform of s(n) is defined [7] as
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where h(.) is discrete wavelet, a0 and b0 are the discrete 
scale and translation step sizes, respectively. Discrete 
wavelet transform can be calculated by Mallat’s pyra-
mid algorithm as shown Chyba! Nenalezen zdroj odka-
zů. [8]. 

There are LPF, HPF which represent a low-pass and 
a high-pass filter respectively decided by the wavelet 
basis separately, 2 means keeping one sample out of 
two. This very practical filtering algorithm yields a fast 
wavelet transform. The j-th high-pass filter’s output 
produces detail wavelet coefficients Dj(k), and the j-th 
low-pass filter’s output produces approximation wave-
let coefficients Aj(k). Note that the actual length of the 

detail and approximation coefficient vectors is slightly 
more than half the length of the original signal. The wa-
velet transform has an advantage for extraction of a fe-
ature vector. 

3. Identification by neural network
One stage of neural network fault condition identifica-
tion is the feature extraction. The purpose of the featu-
re extraction is to reduce the complexity of the input 
space by mapping raw inputs into feature vectors in 
a feature space. A feature vector of small dimensions is 
expected, and at the same time the feature vector 
must represent main properties of wavelet coefficients. 
The algorithm of a construction feature vector by wa-
velet transform is described in details e.g. in [8]. Featu-
re extraction, which generally may either be a linear or 
non-linear transformation, is designed to preserve do-
minant information about identification of diagnosed 
machine anomalies.

The objective of fault conditions identification is 
to assign the observed input vectors to one of fault cla-
sses. An output of the neural network (fig. 2) is an acti-
vated neuron on the output layer which is associated 
with one of fault condition machines.

For identification of fault conditions, the multi-
-layer feed-forward or backpropagation of neural 
network has been used. During training, an input 
vector is presented to the network and propagated to 
the final layer. Then the output is compared with the 
desired output and the error is back propagated so 
weights can be adjusted. The initialization of all wei-
ghts wij between node i and j is performed by using 
small random numbers from interval <-0.5, 0.5>. The 
Levenberg-Marquardt method of the learning has been 
used. The length of the input feature vector and output 
identification or classification vector is N and M, re-

SIGNAL ANALYSES
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Fig. 1: Mallat’s pyramid algorithm

Fig. 2: Backpropagation neural network
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spectively. Block diagram of fault condition identificati-
on by neural network is shown in fig. 3. 

4. Results of identification
Analyses of diagnostic signals on a computer fan with 
a diameter of 7,4 cm were realised. Output signals 
were acquired by a digital storage oscilloscope M574 
made by ETC s.r.o. Plot of an analysed signal on display 
M574 is depicted in fig. 3. The analysis can be realized 
on-line or off-line. Parameters of acquisition equip-
ment are in [9]. The piezoelectric sensor KD20 as a sen-
sing device was used. Length of the acquired signal 
with a digital oscilloscope 128 kS and 500 MS/s was 
used. The signals have been saved on a computer hard 
disc. The Matlab program for analyses and identificati-
on of fault conditions was used. There was a simulated 
fault condition on the evaluated computer fan. Nomi-
nal rotational speeds of fan have been 2450 rpm. This 
is an equal period of repetition 24,44 ms. An unbalance 
of the computer fan was simulated. The fan unbalance 
is depicted on the right side of fig. 4. Cepstrum contain 
sharp peaks which indicate abnormalities of rotation of 
the fan. These abnormalities are detected and sub-
sequently identified by a neural network. 

There are presented some methods of signals ana-
lyses of diagnostic signals on the computer fan. For 
identification of fault conditions of a diagnosed object, 

a neural network has been used. Pre-processing of an 
input vector by wavelet transform has been used for 
decreasing dimensions of the feature vector, which 
feeds the neural network. Those are very perspective 
and effective methods of diagnostic signals analyses. 
A user can get more information about the condition of 
the diagnostic equipment. The neural network gives in-
formation about classes of fault conditions of the dia-
gnosed objects. 
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Fig. 3: Block diagram of fault condition identification 
by neural network

Fig. 4: Display of digital storage oscilloscope M574

Fig. 4: Signal analyses of fan vibration
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1. Co je to otevřený internet, síťová neutralita 
a jaké jsou jejich cíle?
Existuje mnoho definic síťové neutrality a otevřeného 
přístupu k internetu. Otevřený internet je internet, 
na který mají rovný přístup poskytovatelé služeb, jsou 
zde hájena práva koncových uživatelů a díky tomu je 
takový internet zdrojem inovací. 

Dobrou představu toho, co znamená otevřený in-
ternet, dává preambule právě přijatého nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady, které má za úkol zajistit ote-
vřený internet a síťovou neutralitu v rámci EU:

„Účelem tohoto nařízení je stanovit společná pra-
vidla pro zajištění rovného a nediskriminačního naklá-
dání s provozem při poskytování služeb přístupu k inter-
netu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů. 
Jeho účelem je nejen chránit koncové uživatele, ale zá-
roveň zaručit trvalé fungování internetového ekosysté-
mu coby hnací síly pro inovace.“ [5]

Jak ovšem výstižně poznamenává zástupce rady 
Českého telekomunikačního úřadu v rozhovoru pro 
portál Lupa.cz, jedná se o komplexní téma, které zdale-
ka nemá jen technický, ale také obchodní a politický 
aspekt:

„Předně je třeba uvést, že síťová neutralita není 
jedna věc, ale celá skupina vzájemně souvisejících pro-
blémů, od ryze technologických až po problémy téměř 
politické. Proto máme tolik různých pohledů na to, o co 
vlastně jde, i názorů na to, jaké by mělo být řešení 
(a čeho). A také tolik lidí, kteří používají stejná slova, ale 
na mysli mají různé věci.

Mimochodem, když už jsme u těch slov: je docela 
příznačné, že na počátku se mluvilo o síťové neutralitě, 
ale výsledný dokument (nařízení Evropského parlamen-
tu) tento pojem vůbec nepoužívá. Místo toho se v něm 

píše o otevřeném přístupu k internetu či o přístupu 
k otevřenému internetu (podle toho, jak přeložíme an-
glické „open internet access“). Je to asi důsledek toho, 
jak se s postupem času posouvá náš pohled na to, co je 
nejpodstatnější — od technických aspektů (kdy se ještě 
hovořilo o síťové neutralitě) k aspektům jiného než 
technického charakteru. Konkrétně k otevřenosti jako 
protikladu toho, kdy někomu je (někým jiným) něco 
odepíráno, zakazováno, omezováno, či naopak vnuco-
váno, přikazováno až přímo diktováno.“

2. Regulační a právní stav zajištění 
otevřeného internetu
Do 27. října 2015, kdy bylo schváleno nařízení Rady 
a Evropského parlamentu vymezující pravidla pro ote-
vřený internet, nebyla tato oblast pokryta právně zá-
vazným dokumentem, ale pouze doporučením ČTÚ 
v podobě dokumentu „Obecná pravidla a doporučení 
pro využívání řízení datového provozu při poskytování 
služby přístupu k síti internet“.

Zajímavé je konstatování ČTÚ v úvodu dokumentu: 
„Z dosud prováděného sledování trhu poskytování da-
tových služeb Úřad neidentifikoval žádné stížnosti a zá-
sadní problémy s případnou degradací služby přístup 
k síti internet poskytované koncovým uživatelům, které 
by byly způsobeny nasazením metod řízení datového 
provozu při poskytování služby.“

Z tohoto vyjádření je zřejmé, že přijaté nařízení 
přichází ve chvíli, kdy reálně nedošlo k tržnímu selhání 
či jinému nežádoucímu stavu, pokud jde o otevřenost 
internetu.

Doporučení ČTÚ obsahuje principy nediskrimina-
ce datových toků a také výjimky, kdy je možné řízení 
provozu uplatnit. 

Síťová neutralita a otevřený internet  
– krok správným směrem?
David Spies | Vysoká škola informační společnosti

27. října 2015 bylo schváleno nařízení Rady a Evropského parlamentu vymezující pravidla pro 
otevřený přístup k  internetu. Iniciativa otevřeného přístupu k  internetu je součástí digitální 
agendy Evropské komise. 
Jedná se o zásadní dokument pro další vývoj poskytování služeb na internetu a z toho důvodu 
je jistě vhodné podívat se na problematiku otevřeného přístupu k internetu zevrubněji.
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Dokument ČTÚ se v hlavních principech nerozchází 
s přijatým nařízením Evropského parlamentu. Proto je 
možné očekávat, že po aplikaci nařízení nedojde k žád-
ným bezprostředním změnám na českém internetu.

Jak bylo řečeno, dne 27. října 2015 došlo ke schvá-
lení zásadního dokumentu, který stanovuje pravidla tý-
kající se síťové neutrality a otevřeného přístupu k inter-
netu v EU. Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady 
nabývá účinnosti 30. dubna 2016. Podstatná je také 
skutečnost, že dokument má přímou právní platnost 
v členských zemích EU.

Jaké jsou tedy základní teze a principy tohoto doku-
mentu?

Koncoví uživatelé a poskytovatelé služby přístupu 
k internetu se mohou dohodnout na podmínkách služ-
by, jako je rychlost, cena či objem dat. Tyto dohody ne-
mohou omezit práva uživatele vybrat si služby a aplika-
ce dle svého uvážení. 

Poznámka: Pokud je možné sjednat parametry 
služby, jako například rychlost, mělo by být možné sjed-
nat také parametr služby, jako je úroveň služby, tzv. 
service class. V mobilních sítích v principu není možné 
garantovat určitou rychlost, ale uživatel by mohl mít 
služby s vyšší prioritou přístupu k síťovým zdrojům.

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu nakláda-
jí při poskytování služeb přístupu k internetu s veške-
rým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo 
narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, 
na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, 

na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo 
na použité koncové zařízení.

Výše uvedená pravidla jsou obecným základem 
pro síťovou neutralitu. Jako taková jsou obecně přijí-
mána a nevyvolávají kontroverze. Z toho pohledu jsou 
zajímavá další ustanovení nařízení, která definují výjim-
ky z těchto obecným principů. Kromě legálních a bez-
pečnostních důvodů se jedná o následující výjimky:

a) Možnost přiměřeného řízení datového provozu. 
Aby mohla být tato opatření považována za přiměřená, 
musejí být transparentní, nediskriminační a přiměřená 
a nesmí být založena na obchodních cílech, nýbrž 
na objektivně odlišných požadavcích určitých kategorií 
provozu na technickou kvalitu služeb. 

V praxi se může jednat například o řízení provozu 
v období špičky, které zajistí přijatelnou kvalitu služeb cit-
livých na zpoždění (např. online gaming) na úkor služeb 
typu P2P, které takovou citlivost nemají. V takovém pří-
padě se jedná o opatření směřující k zajištění celkově vyš-
ší kvality a hodnoty poskytované koncovým uživatelům.

b) Zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění 
účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě 
za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi pro-
vozu nakládá stejně.

Na tomto ustanovení je zajímavá skutečnost, že po-
skytovatelé služeb mohou činit opatření už při hrozícím 
přetížení sítě, nikoli nutně až teprve poté, co nastane.

Podstatným ustanovením nařízení je možnost po-
skytovat i jiné typy služeb, než je obecná služba přístu-
pu k internetu, tedy speciální služby, které jsou optima-
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lizované pro daný obsah, a to z důvodu zajištění určité 
úrovně kvality.

Mezi příklady takovýchto speciálních služeb patří 
služby veřejného zájmu či komunikace mezi zařízeními. 

Poměrně podstatná role je v nařízení přisouzena 
národním regulačním orgánům, které mají dohlížet 
na dodržování principů otevřeného přístupu k interne-
tu a stanovují sankce.

3. Srovnání regulace otevřeného přístupu 
k internetu v EU a v USA
Evropská unie není jediným trhem, kde byla zavedena 
opatření na ochranu otevřeného přístupu k internetu. 
FCC (Federal Communications Commission) přijala pra-
vidla otevřeného internetu o pár měsíců dříve – 26. 
února 2015. 

Cíle a hlavní pilíře opatření FCC jsou obdobná jako 
v Evropě:
▪ Žádné blokování: poskytovatelé nesmějí blokovat žád-
ný legální obsah.
▪ Žádné omezování: poskytovatelé připojení nesmějí 
omezovat nebo degradovat provoz na základě typu ob-
sahu či služby. 
▪ Žádná placená prioritizace: poskytovatelé nesmějí 
upřednostňovat žádný provoz za jakoukoli protihodno-
tu. Jinými slovy žádné rychlé pruhy.

Na první pohled se liší jen málo – ovšem jak se 
říká, ďábel je někdy ukrytý v detailech. Podívejme se 
proto blíže na hlavní parametry regulace a jejich srov-
nání.

a. Specializované služby
Možnost speciálního zacházení (úrovně kvality) pro 
speciální služby připouští regulace v EU i USA. Podle ně-
kterých kritiků jsou pravidla FCC jednoznačnější, pokud 
jde o obcházení služby přístup k internetu pomocí spe-
ciálních služeb. Nicméně i evropské nařízení obsahuje 
celkem jasný požadavek nenahrazovat speciálními služ-
bami přístup k internetu. Z toho pohledu se jeví kritika 
jako zatím neopodstatněná.

b. Zero rating
Právní úprava v USA a EU se shoduje v tom, že takzvaný 
„zero rating“ (tedy nezapočítávání dat spotřebovaných 
určitou službou do datového limitu) nezakazuje. V obou 
případech se počítá s tím, že regulační orgány budou 
tuto problematiku sledovat a v případě problému při-
jmou opatření. Rozdíl je pouze v tom, že v USA jsou jas-
ně dané postupy, jak si mohou uživatelé či firmy stěžo-
vat, pokud by se jednáním poskytovatelů cítili 
poškozeni. Ve skutečnosti ovšem poskytovatelé přístu-
pu k internetu v USA „zero rating“ poskytují, a to včet-
ně společností T-Mobile a AT&T. Například AT&T účtuje 

firmám poplatek za to, že provoz jejich služby nebude 
počítán do datového limitu.

c. Třídy provozu
V obou regulacích je obsažena možnost přiměřeného 
(respektive rozumného), které má být ovšem vedeno 
technickými důvody, nikoli komerčními zájmy.

d. Hrozící přetížení sítě
V evropském nařízení je poskytovatelům přístupu k in-
ternetu umožněno využít řízení provozu v případě hro-
zícího přetížení sítě. V případě USA mohou poskytova-
telé sáhnout k řízení provozu až v okamžiku, kdy 
přetížení skutečně nastane.

Na závěr srovnání je možné shrnout, že ačkoliv se 
po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady objevi-
la kritika, že toto nařízení nezajišťuje obdobné podmínky 
pro otevřený přístup k internetu jako regulace v USA, 
ve skutečnosti jsou obě nařízení velmi podobná a až te-
prve praxe ukáže, nakolik se bude lišit aplikace těchto 
nařízení ze strany příslušných regulačních orgánů.

4. Zpětná vazba hráčů na českém trhu
V souvislosti s přijetím nařízení je jistě zajímavým 
aspektem to, jak bylo nařízení přijato jednotlivými hrá-
či na českém trhu internetových služeb. 

Portál Lupa.cz přinesl rozhovor se zástupci několi-
ka důležitých účastníků trhu. Zde je shrnutí jejich zpět-
né vazby:

Seznam.cz: nařízení považuje za velmi obecně for-
mulované, ponechávající značnou volnost výkladu ze 
strany regulátora. Zajímavé je, že vítá možnost nabízení 
tzv. zvláštních služeb, pokud nebudou negativně ovliv-
ňovat obecný přístup k internetu. Za přínos považuje 
síťovou neutralitu zejména z pohledu startupů. Naopak 
se obává problémů v případě, že v jednotlivých člen-
ských státech bude nařízení vykládáno různě.

T-Mobile: je toho názoru, že regulace není potře-
ba, protože nedošlo k porušení síťové neutrality. Naří-
zení tedy nebylo vůbec nutné přijímat. Nadbytečná re-
gulace může být spíše kontraproduktivní. Poukazuje 
také na to, že otázky konkurence či hospodářské soutě-
že řeší již existující legislativa. Odlišný výklad v jednotli-
vých členských zemích považuje za pravděpodobný.

O2 Czech Republic: uvádí, že fakticky už nyní plní 
všechna pravidla, která nové nařízení zavádí. Poukazuje 
na to, že nařízení se věnuje prakticky výlučně poskyto-
vatelům přístupu k internetu, nikoli například poskyto-
vatelům OTT služeb, provozovatelům portálů a dalších 
internetových služeb. 

CETIN: neočekává v krátkodobém horizontu žádný 
dopad plynoucí z nového nařízení. Jako pozitivní vidí 
možnost poskytovat některé služby s definovanou 
úrovní kvality, například videokonference. Celkově ov-
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šem nevidí důvod pro regulaci tam, kde nedošlo k tržní-
mu selhání.

ČTÚ: vítá přijetí nařízení, byť si je vědom toho, že 
výsledek je kompromisem mezi různými zájmy, a ne-
může tedy také všechny uspokojit. Úřad doufá, že ne-
bude mnoho důvodů k přímým zásahům regulátora. 
Zajímavou informací je jistě to, že ČTÚ by přivítal jasné 
ne tzv. „zero ratingu“ ze strany EU (tím ovšem současně 
regulátor potvrzuje, že zero rating není při současné 
právní úpravě zapovězený).

5. Shrnutí a zhodnocení
První podstatnou otázkou je, zda mělo či muselo být 
vůbec nařízení k ochraně otevřeného přístupu k inter-
netu nyní přijímáno.  Faktem je, že pokud budeme hod-
notit z pohledu českého trhu internetových služeb, pak 
zde nedošlo (a to i slovy ČTÚ) k žádným problémům či 
stížnostem, které by přímo souvisely se síťovou neutra-
litou. Po aplikaci nařízení také zřejmě nedojde k žád-
ným podstatným reálným změnám v chování jednotli-
vých subjektů na trhu. Z tohoto hlediska nic 
nenasvědčuje tomu, že by nařízení muselo být nyní při-
jímáno. Na druhou stranu zastánci otevřeného interne-
tu jistě namítnou, že není důvod nevymezit pravidla 
předem. 

V každém případě je otevřený přístup k internetu 
i politickým tématem a přijetí pravidel realitou. V tuto 
chvíli jde tedy zejména o to, aby tato pravidla nevedla 
k nezamýšleným nežádoucím dopadům na rozvoj inter-
netových služeb.

Z tohoto pohledu je možné nařízení hodnotit po-
měrně pozitivně, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je 
skutečnost, že je formulované poměrně obecně a za-
měřuje se spíše na principy než na konkrétní typy slu-
žeb apod. Přestože je právě tato obecnost zdrojem urči-
té kritiky, je možný i opačný pohled – při extrémně 
dynamickém vývoji služeb na internetu a naopak velmi 

dlouhém legislativním procesu (vždyť jen diskuse o na-
řízení trvala několik let) by snaha o definici a regulaci 
konkrétních služeb byla brzo překonána realitou a stala 
by se kontraproduktivní. V tomto případě má regulátor 
k dispozici obecné principy, a bude tedy záležet na kom-
petenci regulátora, zda se bude regulace ubírat vhod-
ným směrem, a nikoli k deformaci trhu či omezení efek-
tivity a investic.

Tím druhým důvodem pozitivního hodnocení je 
skutečnost, že nařízení nezasahuje do obchodních mo-
delů. I to je zdrojem kritiky ze strany ortodoxních advo-
kátů otevřeného internetu – zejména pokud jde o tzv. 
zero rating. Je ovšem potřeba mít na paměti, že existuje 
nekonečně mnoho podob obchodních dohod subjektů 
na trhu, kdy zero rating je jen jedním z modelů. Podob-
ného efektu by mohl poskytovatel služeb dosáhnout 
např. placením nějakého datového objemu za své zá-
kazníky. Pokud by neplatil poskytovateli přístupu k in-
ternetu, ale přímo za zákazníky, bylo by to už v pořád-
ku? Nebo kdyby místo toho zákazníkům poskytoval 
jinou protihodnotu? Je zřejmé, že zakazovat obchodní 
dohody znamená pohybovat se na tenkém ledě. Jde 
o extrémní regulaci, ke které by mělo být přistoupeno 
jen při zásadním tržním selhání. A na takové případy 
existuje také legislativa týkající se například ochrany 
hospodářské soutěže.

Zdroje:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření 
týkající se přístupu k otevřenému internetu
2. ČTÚ: Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového 
provozu při poskytování služby přístupu k síti internet
3. The Guardian: EU net neutrality laws fatally undermined by loopho-
les, critics say http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/
eu-net-neutrality-laws-fatally-undermined-by-loopholes-critics-say
4. Arstechnica: Why Europe‘s net neutrality plan is more controversial 
than us rules http://arstechnica.com/business/2015/10/why-europes-
-net-neutrality-plan-is-more-controversial-than-us-rules/
5. Lupa.cz: Hrozí nám dvourychlostní internet? http://www.lupa.cz/
clanky/sitova-neutralita-operatori-ctu-seznam-cz/



Omezenost přírodních zdrojů
Hlavním omezeným přírodním faktorem pro každého 
z nás je čas1 vyměřený nám pro pobyt na tomto světě. 
Pro odvětví elektronických komunikací z toho plyne 
hlavní úkol a hnací motiv jejich rozvoje – dopravovat 
informace pomocí telekomunikačních systémů stále 
vyšší rychlostí na potřebné vzdálenosti s cílem uspořit 
či umožnit lépe využít čas každému jedinci lidské spo-
lečnosti.

Nejdůležitějším omezeným přírodním zdrojem pro 
podnikatele v telekomunikacích, např. pro provozova-
tele rozhlasového či televizního vysílání, poskytovatele 
informačních služeb spočívajících v orientaci v území, 
ale především pro operátory mobilních sítí, je kmitoč-
tové spektrum vlnění elektromagnetického pole, vyme-
zené horní a dolní frekvencí daného pásma (kromě čí-
sel v roli adres koncových bodů sítě). Jeho omezenost 
spočívá v maximální možné rychlosti přenosu informací 
v komunikačních kanálech, na něž lze tento kmitočtový 
interval (pásmo) rozdělit v určitém místě (na určitém 
území) a v určitém čase (časovém intervalu). Řízení ko-
munikace v těchto kanálech umožňuje provozovat síť 
mobilních komunikací podobným způsobem jako pro-
voz pevné sítě, tzn. komunikace mezi dvojicemi konco-
vých bodů, s tím rozdílem (který znamená zvýšení užit-
né hodnoty pro účastníky oproti pevné síti), že koncové 
body = účastníci se mohou pohybovat bez přerušení 
komunikace po rozsáhlém území zemského povrchu 
neomezeným hranicemi států. 

Omezenost využití spočívá v tom, že pokud je prá-
vo užití kmitočtového intervalu uděleno určitému pod-

nikatelskému subjektu (operátorovi) pro zabezpečení 
provozu v jeho síti, nesmějí jiné operátorské subjekty 
(ani nikdo jiný) do toho intervalu zasáhnout svým pro-
vozem, jinak dojde ke vzájemnému škodlivému rušení 
a komunikace jako přenos informací tím bude znehod-
nocena.

Kmitočtové pásmo samo o sobě je přírodním zdro-
jem, jenž si nelze jako věc v právním smyslu přivlastnit, 
nelze se jej zmocnit, žádný subjekt jej nemůže ovlád-
nout, protože pokud by se o to pokusil, kdokoli jiný to 
může narušit škodlivým rušením a užitek z komunikace 
nebude mít nikdo. Všeobecným zájmem je tedy jej pro-
hlásit za všeužitečný přírodní zdroj a na jeho využívání 
se dohodnout. 

Kmitočtové pásmo tedy vlastnit nelze, právo na jeho 
používání však vlastnit lze. Toto právo používání je třeba 
pro držitele zajistit a pro toto zajištění má nejlepší pod-
mínky stát jako nástroj moci s donucovacími prostředky 
pro dodržování dohodnutých, resp. stanovených pravi-
del. Státy si pro tento účel zřizují specializované regulač-
ní úřady pro odvětví elektronických komunikací, které 
mají správu spektra ve své kompetenci. 

Zatím světově nejrozšířenější systém správy spekt-
ra je tzv. „command control system”, tedy systém pří-
dělový, kdy regulační úřad přiděluje právo použití urči-
tého pásma svým rozhodnutím, které respektuje 
mezinárodně přijatá pravidla a vnitrostátní zákony. 
Zpravidla je při tom deklarována jeho povinnost snažit 
se o optimální využití spektra ze společenského hledis-
ka, tedy přiděluje právo na využití těm podnikatelským 
a jiným subjektům, které pro to mají nejlepší technicko-
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Ekonomie jako věda zkoumá kromě jiného především problematiku optimálního hospodaření 
s omezenými zdroji tak, aby byly co nejvíce uspokojeny rostoucí potřeby lidské společnosti. 
Potřeby lidí jsou ve své podstatě neomezené, nicméně prostředky k jejich uspokojení omezeny 
jsou, a  proto je třeba s  nimi racionálně hospodařit, aby bylo možno výše zmíněné potřeby 
uspokojovat postupně na stále vyšší úrovni.

TELEKOMUNIKACE
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-ekonomické předpoklady a které jsou schopny zajistit 
tímto využitím informační služby co největšímu počtu 
uživatelů na přiměřené kvalitativní úrovni a za přiměře-
né ceny.

V určitém kmitočtovém intervalu je tedy omezený 
počet frekvenčních kanálů, které lze určitým subjektům 
přidělit. Podnikatelské subjekty přirozeně soutěží o prá-
vo užití, neboť toto právo jim umožňuje dosahovat eko-
nomického efektu, na jehož základě lze právo použití 
spektra ocenit. Nejlepším způsobem, jak zjistit cenu 
práva, je jeho dražba, protože jedině podnikatelské 
subjekty samé mají nejlepší informace, na jejichž zákla-
dě jsou ochotny zaplatit určitou cenu za získání určité-
ho práva za určitých podmínek. Další možností, jak určit 
hodnotu práva, je na základě dostupných ekonomic-
kých informací toto právo ocenit pomocí výpočtu ku-
mulovaného diskontovaného peněžního toku (čisté 
současné hodnoty), který lze předpokládat s určitou 
pravděpodobností za určitý počet let budoucího obdo-
bí, na nějž je právo udělováno. 

Právo na využití kmitočtového pásma tedy lze po-
važovat za nehmotné aktivum s určitou hodnotou, kte-
rá závisí na velikosti předpokládaného budoucího eko-
nomického efektu.

Výhodou kmitočtového spektra jako omezeného 
přírodního zdroje je to, že se používáním neopotřebová-
vá, tedy právo použití lze udělit v určitém časovém inter-
valu jednomu subjektu a v následujícím intervalu jinému 
subjektu, který má lepší předpoklady toto právo zhodno-
tit. Užitná hodnota rádiového spektra pro určitou formu 
komunikace je dána jeho fyzikálními vlastnostmi (způsob 
šíření v terénu a rychlost přenosu informací), tedy vhod-
ností pro ten který druh telekomunikační služby. 

Opotřebení však podléhají zařízení sítě, které toto 
spektrum využívají ke svému provozu. Fyzické opotře-
bení přitom není tak důležité jako opotřebení morální, 
spočívající ve vývoji nových a účinnějších prostředků, 
které mohou dané spektrum zužitkovat efektivněji. 
Proto je ze společenského hlediska důležité zabezpečit, 
aby práva na použití daného spektra mohl získat podni-
katelský či jiný subjekt s nejefektivnějším využitím to-
hoto omezeného přírodního zdroje.

Rádiové spektrum lze v tomto případě přirovnat 
k jinému základnímu přírodnímu zdroji, který lidstvo 
využívá, tj. k půdě na povrchu Země, ve smyslu jejího 
užití pro lov, zemědělství, těžbu surovin, stavbu bu-
dov, infrastrukturních sítí, rekreaci apod. Boje o nad-
vládu nad územím planety, umožňující uspokojení ži-
votních potřeb různých forem života, jsou vedeny 
těmito entitami od počátku jejich existence. Lidstvo je 
jen dalším stupněm vývoje těchto entit a v rozšiřování 
svého životního prostoru bude pravděpodobně postu-
povat (pokud dříve nezanikne) i dále do kosmického 
prostoru.

Náklady příležitosti (opportunity cost)
Náklady příležitosti jsou definovány jako výnos nejlepší 
nevyužité příležitosti, který ztrácíme, rozhodneme-li se 
pro jednu ze vzájemně se vylučujících alternativ. Příkla-
dem může být např. rozhodování se o investici určité 
částky peněz, kterou, pokud ji utratíme např. za poříze-
ní pozemku jako omezeného přírodního zdroje, již ne-
můžeme použít např. k uložení do banky na spořicí účet 
či k nákupu akcií určité firmy nebo jiného aktiva přiná-
šejícího nám budoucí výnosy, resp. přímé uspokojení 
našich životních potřeb.

Hodnotu spektra tedy můžeme odhadovat podob-
ně jako hodnotu pozemku (např. zemědělské půdy) 
na základě výnosu, který nám využívání daného přírod-
ního zdroje přináší. 

Tento výnos lze porovnat se střední hodnotou výno-
su investovaného kapitálu v ekonomice (s podobnou mí-
rou rizika). Přisoudíme mu pak stejnou základní hodnotu. 

Cena přírodního zdroje
Pokud zanedbáme rozdíl mezi přírodním zdrojem a ka-
pitálem (přírodní zdroj je dlouhodobě omezený 
a na rozdíl od kapitálu není výsledkem lidské práce) 
a budeme jej považovat za určitý druh kapitálu, lze po-
mocí výsledného výnosu, který nám periodicky posky-
tuje, stanovit jeho základní hodnotu pomocí srovnání 
s výnosem peněžního vkladu do banky (či jiného druhu 
podnikání s odpovídající mírou rizika).

Např. jestliže víme, že za určité delší období byla 
střední výnosnost obligací za rok na úrovni r = 5 %, lze 
pravidelný roční výnos jiného aktiva V (investice, kapi-
tálu), jehož výnosy jsou získávány s podobným rizikem, 
touto výnosovou mírou vydělit a získat příslušnou hod-
notu oceňovaného aktiva dle vzorce:

K V
r

=
 

(1),

kde je: 
K hodnota oceňovaného aktiva [PJ peněžní jednotka], 
V roční výnos oceňovaného aktiva [PJ],
r střední míra výnosu [-, %].

Pokud tedy budeme oceňovat např. nemovitost, 
jejíž pronájem po odpočtu nákladů pravidelně ročně 
vynáší 100 000 Kč, tak za výše uvedených předpo-
kladů by se hodnota této nemovitosti měla stanovit 
jako podíl výnosu děleného průměrnou výnosností  
100 000/0,05 = 2 000 000 Kč.

Cena přírodních zdrojů používaných 
mobilními operátory
Firma působící na trhu služeb elektronických komuni-
kací využívá pro svou činnost práci svých zaměstnanců, 
která je ohodnocena jejich mzdou.
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Dále pak používá kapitál v podobě zařízení sítě, je-
jímž prostřednictvím poskytuje služby.

Pokud je to síť mobilních komunikací, využívá 
ke své činnosti přírodní zdroj typu rádiového spektra 
a čísel v roli adres koncových bodů sítě.

Investorům (vlastníkům, akcionářům, společní-
kům…) jde především krátkodobě o zisk podniku 
a dlouhodobě o růst čistého obchodního jmění neboli 
vlastního kapitálu firmy, do které investovali své peníze 
v podobě základního kapitálu podniku. Jde jim tedy 
o dostatečně vysokou hodnotu ukazatele ROE – renta-
bility vlastního kapitálu jako poměru čistého zisku ku 
vlastnímu kapitálu firmy, která umožní případně i vyso-
kou hodnotu poměrné dividendy. 

Pro výše zmiňovaný účel – stanovení odhadu ceny 
práva užití rádiového spektra z celospolečenského hle-
diska, je však důležitější ukazatel ROA, tzn. poměr pro-
vozního zisku (hospodářského výsledku před zdaně-
ním a před úroky známý pod anglickou zkratkou EBIT) 
a celkových aktiv, resp. celkového kapitálu (celková 
čistá aktiva = celková pasiva = bilanční suma) použitého 
k hospodářské činnosti firmy. 

Bilanční hodnotu kapitálu firem lze zjistit díky zve-
řejňovaným účetním uzávěrkám ve výročních zprávách. 
Z těchto výročních zpráv lze zjistit i hodnoty provozního 
výsledku hospodaření. Pokud vydělíme provozní zisk 
firmy střední hodnotou bezrizikového výnosu v podobě 

úrokové míry u státních dluhopisů nebo diskontní mí-
rou, která je vyhlašovaná centrální bankou, můžeme 
zjistit teoretickou hodnotu potřebného kapitálu dané 
firmy, pokud by pracovala v bezrizikovém prostředí. 
Účetní hodnota vlastního kapitálu firmy je však menší, 
což ukazuje jednak atraktivnost investice, míru rizika 
a také to, že např. cena používaného přírodního zdroje 
není uvažovaná, resp. je podhodnocená. 

Pokud by bylo právo na použití určitého frekvenč-
ního pásma prodáváno „na věčné časy“, tedy na dobu 
neurčitou a byl by nastolen trh s právy (radiospectrum 
trading) místo přídělového systému (command cont-
rol), bylo by možné odvodit poměrně jednoduchou me-
todu odhadu ceny vycházející z principu nákladů příle-
žitosti pomocí velikosti výnosu, který díky jeho 
používání vzniká. Důležitým faktem přitom je neopo-
třebovatelnost pásma používání, tedy neodepisovatel-
nost tohoto dlouhodobého nehmotného majetku. Je to 
rozdíl od tzv. kmitočtového přídělu, který je udělován 
na určitou dobu, dle které se počítají odpisy, tudíž je 
nehmotným majetkem odepisovatelným. I jiná aktiva 
typu přírodních zdrojů se neodepisují, jako je tomu tře-
ba v případě pozemků, protože se používáním neopo-
třebovávají.

Pokud bychom tedy vydělili roční výnos operáto-
rů2 charakterizovaný např. provozním ziskem (součet 
EBIT mobilních operátorů) obvyklou výnosností aktiv 
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podniků fungujících na území ČR, charakterizovaných 
jejich průměrnou hodnotou ROA, vypočetli bychom 
teo retickou hodnotu potřebného celkového kapitálu 
pro dosažení ekvivalentního výnosu u standardní prů-
měrné firmy v ČR. Pokud se od této teoretické hodnoty 
kapitálu = aktiv pro daný výnos odečte skutečná účetní 
hodnota celkového kapitálu operátorů, obdrží se klad-
ný rozdíl3, který odpovídá maximální hodnotě přírod-
ních zdrojů používaných pro podnikání, tedy v našem 
konkrétním případě u mobilního operátora – hodnotu 
práva používání rádiového spektra4 dle vzorce:

CKS EBIT
ROA

A= −
ϕ  

(2),

kde je:
CKS hodnota práva použití přírodních zdrojů [PJ],
EBIT roční provozní zisk operátorů [PJ],
ROAØ průměrná rentabilita aktiv podniků v ČR [-],
A  celkový kapitál = čistá aktiva operátorů [PJ].

Problematika určení hodnoty dalšího 
používaného omezeného přírodního zdroje 
– číselného plánu (adres) 
Mobilní operátoři používají ke své činnosti kromě frek-
venčního pásma i další omezený přírodní zdroj, a tím 
jsou čísla pro účastníky telekomunikačního provozu, 
představující účastnickou adresu označující každý konco-

vý bod sítě. Bez této adresy by nebylo možno vyhledat 
koncové body, které poptávají spojení za účelem přeno-
su informací mezi nimi. S rostoucím počtem účastníků 
v sítích elektronických komunikací na světě, roste i délka 
čísla (adresy) účastníků (počet cifer čísla či počet znaků 
adresy). S rostoucí délkou čísla (adresy) roste složitost 
řídicích systémů, tedy jejich nákladnost. Především pak 
ale roste spotřeba času pro volbu čísel a vyhledání cíle. 
Přitom omezenost času života každého jedince je ten zá-
kladní omezený přírodní faktor, z jehož omezenosti plyne 
omezenost i dalších přírodních faktorů.

 Otázkou je, v jakém poměru se podílí přírodní 
zdroj typu účastnických čísel (adres) na celkových eko-
nomických výsledcích mobilních operátorů a kolik zbý-
vá na přírodní zdroj typu frekvence. Pro odhad tohoto 
podílu lze využít porovnání výsledků mobilních operá-
torů s operátory pevných sítí. Operátoři pevných sítí 
používají jako hlavní přírodní zdroj totiž pouze čísla. 
Tedy kromě přírodního zdroje typu pozemků, do kte-
rých ukládají (či po kterých vedou) spojovací vedení. 
Za použití těchto pozemků ale platí v podobě platby 
za věcná břemena, anebo nájemné, takže odměnu 
vlastníkům za použití tohoto přírodního zdroje mají 
v nákladech. Také mobilní operátoři používají pozemky 
a evidují náklady za jejich použití. Pro zjištění hodnoty 
přírodního zdroje typu čísla lze využít podíl součtu di-
skontovaných peněžních toků. Pro účely ocenění spekt-
ra není třeba zjišťovat absolutní hodnotu čísel, jde jen 

Tabulka 1: Stanovení maximální hodnoty ocenění práva používání přírodních zdrojů 
pro české mobilní operátory na dobu neurčitou pomocí průměrné výnosnosti aktiv podniků v ČR
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 průměr

ROA podniků v ČR [%] 8,11 6,23 9,65 7,16 6,08 6,12 7,23

EBIT [mld. Kč]
O2 mobilní síť
T-Mobil
Vodafone

11,9
11,2
3,1

 
10,9
11,6
2,9

9,8
10,8
2,8

 
9,4
9,3
2,4

6,3
8,9
1,6

6,0
7,4
0,7

 
9,7

10,3
2,6

Celkem EBIT 26,2 25,4 23,5 21,0 16,9 14,1 22,6

Aktiva [mld. Kč]
O2 mobilní síť
T-Mobil
Vodafone

64,1
32,8
31,7

 
43,6
32,9
16,7

43,7
33,3
18,5

 
50,6
33,2
14,4

42,4
32,9
14,4

41,9
32,4
17,0

 
47,7
32,9
18,8

Celkem Aktiva 128,5 93,1 95,4 98,2 89,8 91,3 99

ROA mob. operátorů [%]
teoretická velikost potřebných aktiv [mld. Kč]

20,38
323

27,23
407

24,58
243

21,39
293

18,79
277

15,41
230

22,71
312

rozdíl = max. možný odhad ceny  
přírodních zdrojů [mld. Kč]

194 314 148 195 188 139 213

koeficient podílu čísel (adres) na celku 0,888

hodnota spektra mobilních operátorů 189
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o poměr, v jakém přispívají k tvorbě volného peněžního 
toku.

Pokud bude uvažováno dostatečně dlouhé období 
(více než deset let), lze zanedbat rozdíl mezi volným pe-
něžním tokem a provozním ziskem a použít ke stanove-
ní poměru průměrného zisku za segmenty odvětví elek-
tronických komunikací dle vzorce:

p

EBIT
q

EBIT
q

f

Ft

F
t

t T

Mt

M
t

t T

= − =−

=−

∑

∑
1

0

0

 
(3),

kde je:
pf   podíl přírodního zdroje typu frekvenčního pás-

ma na celkovém přínosu přírodních zdrojů pro 
mobilního operátora,

EBITFt  provozní zisk fixních operátorů v roce t  
[mil. Kč],

EBITMt   provozní zisk mobilních operátorů v roce t  
[mil. Kč],

qF    diskont před zdaněním (q=1+r) v segmentu fix-
ních operátorů,

qM   diskont před zdaněním v segmentu mobilních 
operátorů, 

-T   pořadové číslo nejvzdálenějšího roku v minu-
losti, od kterého sčítáme provozní zisky v úloze 
volných peněžních toků před zdaněním.

Tímto poměrem lze vynásobit čistou současnou 
hodnotu budoucích peněžních toků a tento součin po-
užít k ocenění používaného frekvenčního pásma mobil-
ními operátory. Pokud se do výše uvedeného vzorce 
dosadí provozní zisky od roku 2002 do 2013, poměr 
součtu provozních zisků fixních k mobilním operátorům 
vychází 0,112. Čistá současná hodnota volných peněž-
ních toků mobilních operátorů jako základ pro ocenění 
nehmotného aktiva v podobě práva na použití frek-
venčního spektra by se měla snížit koeficientem: 

1 - 0,112 = 0,888 

tedy zhruba 11,2 % přisoudit ocenění čísel a 88,8 % pro 
ocenění používaných frekvencí.

 
Z tabulky 1 je zřejmá odhadovaná hodnota spektra 

používaného mobilními operátory v ČR, a to ve výši cca 
189 mld. Kč, což by bylo při kurzu 27 Kč/euro 7 mld. eur. 
Tabulka ukazuje kolísavou hodnotu přírodních zdrojů 
v návaznosti na rentabilitu mobilních operátorů oproti 
průměrné rentabilitě firem v ČR v minulých šesti letech. 

Nevýhodou nastíněné metody je používání minu-
lých účetních provozních zisků místo budoucích peněž-
ních toků, což není zcela korektní. Také by musel být vý-
hled hospodaření podniků sektoru mobilních komunikací 
stabilní a předpokládané výsledky standardní a málo ko-

lísavé, což bohužel není možné v nejbližší budoucnosti 
očekávat, neboť hospodářské výsledky mobilních operá-
torů v posledních letech stále klesají a v budoucnosti ješ-
tě pravděpodobně nadále klesat budou.

Výše nastíněný odhad hodnoty kmitočtového pás-
ma včetně hodnoty čísel v roli adres provedený kompa-
rací výnosnosti jednoho segmentu elektronických ko-
munikací (právě nejvýnosnějšího) oproti průměru 
národního hospodářství je tedy velmi hrubý a nepřes-
ný. Představuje tak pouze jakousi horní hranici odhadu 
hodnoty přírodních zdrojů používaných výše zmíněný-
mi podnikatelskými subjekty (mobilními operátory) 
za předpokladu, že je právo na používání kmitočtů 
(kmitočtový příděl) udělováno na dobu neurčitou, což 
by v podstatě předpokládalo uvolnění trhu s těmito 
právy. Právo by pak tedy bylo možno prodat či prona-
jmout jinému subjektu, pochopitelně za dodržení urči-
tých pravidel předepsaných regulačním orgánem.

Pznámky:
1Resp. časoprostor. Prostor je také pro nás omezeným přírodním zdro-
jem, nicméně omezení prostoru vyplývá z omezení času života každého 
z nás.
2Průměrný roční výnos za víceleté období.
3Záporný rozdíl by znamenal určité znehodnocení přírodního zdroje či 
určitou formu státní podpory firmě, která rádiové spektrum využívá.
4Včetně hodnoty používaných čísel účastníků (adres), kterážto jsou také 
omezeným přírodním zdrojem.
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Klíčové oblasti lidských zdrojů
Magdaléna Divišová | Online People s.r.o.

Je to důležité
Klíčovými stavebními kameny úspěchu v podnikání jsou 
lidé, produkt a peníze. Firma roste či padá se svými za-
městnanci, a proto je třeba věnovat adekvátní čas je-
jich vyhledávání a následnému rozvoji. Přestože jde 
o aktivitu, která standardně patří do kategorie back-
-office, tedy činností spíše podpůrných, má naprosto 
zásadní vliv na hospodářské výsledky společnosti. 

Personalista, HR oddělení či externí konzultant, 
který s touto problematikou pomáhá, je důležitým fak-
torem, který doslova tvaruje společnost. Jejich práce 
ale vždy musí začínat jednoznačným zformulováním 
vize od samotných zakladatelů. Jen skutečně úzká 
a funkční vazba na nejvyšší vedení je zárukou předávání 
hodnotového žebříčku dané firmy a jeho dobré prezen-
tace navenek. 

Nejasná formulace firemní vize nebo přidané hod-
noty pro nově nabírané kolegy zpravidla ukazuje na ne-
jednoznačnou prezentaci produktu směrem ke konco-
vým zákazníkům. Problematika náboru nových lidí 
do týmu se tak velmi úzce dotýká debaty o samotném 
produktu a jeho přidané hodnotě, kterou společnost 
trhu nabízí. Hlavními drivery přidané hodnoty musejí 
být sami zakladatelé, bez ohledu na to, jakou oficiální 
funkci v daném týmu zastávají. Směřování společnosti, 
formování produktů a vlastní přidané hodnoty je jejich 
klíčovou kompetencí, kterou by neměli outsourcovat. 

Jak získávat kvalitní lidi
Prostým faktem zůstává, že kvalitní lidi do týmu potře-
buje malá začínající firma i velká zavedená společnost. 
Tyto dvě vývojové fáze můžeme také parafrázovat jako 
a) nikdo vás nezná a nikdo k vám ani nechce, následo-
váno v ideálním případě fází b) všichni vás znají a všich-
ni chtějí vaše lidi. Těžištěm personální práce v první vý-

vojové fázi je vyhledávání nových kolegů, zatímco 
v druhé fázi, kdy interní tým už funguje jako velká firma 
pro jiné subjekty na trhu, je důležitější činností perso-
nalisty dobré kolegy v týmu udržet.

Pro každou fázi vývoje firmy (pro zjednodušení 
uvedeme jen dvě základní) potřebujete trochu jiný typ 
lidí – často např. dochází k obměně kolektivu při pře-
chodu ze start-upové fáze o jednotkách lidí, kdy se in-
formace sdílí kolem jednoho stolu, CRM a obchodní 
reporty se řeší pomocí excelu a všechny obchodní akti-
vity firmy jsou vlastně jedním velkým teambuildingem, 
na firmu s menšími desítkami lidí, kdy už musíte vytvo-
řit střední management, lidé se mezi sebou přestávají 
osobně znát a pracovní postupy a směrnice už musejí 
být někým jasně definovány a především vyžadovány. 
Dynamika týmu se významně mění, a ne každý zaměst-

Ať jste malý podnik, nebo velká korporace, klíčovým faktorem vašeho úspěchu jsou lidé. 
Pro každou fázi růstu potřebujete specifické typy kolegů, takže práce na  lidských zdrojích 
nikdy nekončí. Naopak stojí před rozdílnými úkoly: jak přitáhnout zaměstnance, když jste malí 
a nikdo vás nezná, případně jak je udržet, když už jste velcí a vaše zaměstnance chce každý. 
Jaké jsou skryté možnosti vašeho personálního marketingu, které vám pomohou najít nové 
tahouny? Sledujete jeden klíčový ukazatel spokojenosti svého týmu, který může celý náborový 
proces výrazně zefektivnit?

Bez ohledu na to, v jaké fázi růstu firmy 
se nacházíme, musíme si před oslove-
ním nových kolegů položit několik zá-

sadních otázek:
•  Jaká je přidaná hodnota vašeho produktu? 

Jak pomáhá zákazníkům?
• Jaký je rozdíl mezi námi a konkurencí?
•  Je tím rozdílem lepší služba pro zákazníka?
•  Cítíte se i vy, jako vůdčí osobnost svého 

podnikání, ve vlastní firmě dobře?
•  Sledujete dlouhodobě spokojenost lidí 

ve firmě? 
•  O jaké lidi v aktuální fázi vývoje firmy 

stojíte? Atd.

!



nanec, byť vynikající pro první fázi, snadno zvládne pře-
chod do fáze druhé. 

Marketing a technika hledání
Podstatou těchto otázek je mít jasně definovanou vizi 
a příběh, kterými nadchnete nově příchozí. Tímto se 
vytváří personální marketing (mmch. odpovědi na výše 
uvedené otázky vás mohou posunout v mnoha jiných 
oblastech). Toto je klíčový bod fáze vyhledávání nových 
kolegů – musíte vědět, co chcete kandidátům říci a proč 
by měli chtít pracovat právě pro vás. Jestliže je toto pro-
vedeno skutečně dobře, může nastat milé překvapení, 
že peníze nejsou jedinou motivač-
ní pobídkou, která vám přivede 
do týmu vynikající odborníky. Sou-
běžně s tím jde o kvalitní definová-
ní vlastní pozice, kterou potřebu-
jeme obsadit. I toto je součástí 
příběhu pro nové kandidáty. 

To, jakými kanály budete 
předkládat své pracovní nabídky, 
je už technika náboru. Dobrou 
zprávou je, že vaše komunikační 
kanály jsou mnohem širší než jen 
klasické inzertní servery (např. 
jobs.cz). V momentě, kdy budete 
správně pracovat se svou vizí, 

na trh budete doručovat kvalitní službu a budete ji ne-
násilně šířit do týmu i mimo něj, jsou vašimi pomocníky 
další silné nástroje jako PR nebo WOM (worth of mou-
th) vašich týmových kolegů, kteří se sami mohou stát 
huntery. 

W-H-Y
I s kolegy, které jsme přijali do týmu, je nezbytné aktiv-
ně pracovat. Jako zaměstnavatel si opět můžete své ak-
tivity rozdělit do dvou oblastí - vzdělávání a rozvíjení 
pracovního potenciálu. Další neméně důležitou aktivi-
tou je identifikace kolegů s firemní vizí a strategií. Za-

měřme se především na to druhé 
– vytvářejte motivační a přátelské 
prostředí, kde se přirozeně předá-
vají hodnoty společnosti, její vize 
a dosažené výsledky. Podkladem 
pro vytváření tohoto prostředí by 
měl být (i) hlas vašich zaměstnan-
ců. Lépe než chodbový manage-
ment poslouží zavedení transpa-
rentního a pravidelného získávání 
informací z týmu, se kterými se 
dále pracuje a o jejichž výsledcích 
se otevřeně mluví. 

Zaveďte třeba klasický dotaz-
ník spokojenosti, jehož součástí 
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„Vytvářejte motivační 
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prostředí, kde se 
přirozeně předávají 

hodnoty společnosti, 
její vize a dosažené 

výsledky.“
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mohou být jak otázky k praktickým aspektům života fir-
my (jak jsou spokojeni s technickým vybavením a záze-
mím), tak otázky zjišťující pocity zaměstnanců ve firmě. 
Zjišťujte, jestli chápou vaši vizi, zda jim práce pro vaši 
společnost dává smysl. Zjišťujte, zda by vaši společnost 
doporučili svým známým jako skvělého zaměstnavate-
le. Toto jsou velmi cenné informace, se kterými by spo-
lečnost měla pravidelně pracovat. Investujte do svých 
lidí, nejen peníze, ale i čas. Ptejte se jich na pracovní 
i soukromé otázky. Za dobrou práci jim dobře plaťte. 
Ale nebojte se je také nechat odejít nebo se s nimi sluš-
ným způsobem rozloučit, když spolupráce nenese po-
žadované výsledky. Mějte stále na paměti, že 
recruitment děláte, i když ho neděláte – vaši zaměst-
nanci stávající či odcházející vytvářejí váš brand na trhu 
práce a mohou obrovskou měrou přispět k tomu, zda 
budete, nebo nebudete muset nové kandidáty složitě 
oslovovat. Naučte se personální marketing dělat tak, 
aby noví kandidáti oslovovali vás. 

KPI pro personalisty
Zkratku KPI (key performance indicator) nacházíme nej-
častěji u specifických online-marketingových aktivit 
a pracovních pozic. Ovšem své klíčové ukazatele výkonu 
by měl mít každý člověk ve vašem týmu, včetně persona-
listů. I zde se vraťme ke dvěma hlavním aktivitám – vyhle-
dávání zaměstnanců (search) a jejich udržení (farming).

Co vás ale skutečně musí zajímat, je, kolik z vašich 
kandidátů vydrží celou zkušební dobu, případně ve vaší 
společnosti vydrží za rok. S tím souvisí KPI pro druhou 
fázi - farming. Zde zkuste sledovat jejich employee  

happiness index, jenž může být jedním číslem-ukazate-
lem, který shrnuje celkové hodnoty z dotazníků spoko-
jenosti. 

Ve fázi search vás pravděpodobně 
napadne sledovat a vyhodnocovat 
toto:

• Kolik lidí oslovíte? 
• Jak rychle je seženete? 
• Ozvali jste se všem kandidátům? 
•  Kolik vás stál jeden lead/jedno CV při 

vytěžování standardních zdrojů? 

!

Magdaléna Divišová
Přes 8 let se pohybuje ve světě e-commerce a v po-
sledním roce se úzce specializuje na  problematiku 
HR v ecommerce. Její konzultační společnost Online 
People propojuje internetové projekty a  specialisty 
online marketingu a  e-commerce. O  kvalitních li-
dech, online marketingu i byznys strategiích Magda 
také diskutuje s  lídry zajímavých českých e-shopů 
v projektu Eshopista.



1. INTRODUCTION
The human beings numbers is rising fast and the hu-
manity is developing rapidly so the electrical energy 
demand is growing but the traditional energy sources 
are limited and they will be running out in a short 
time. In 2012, gross annual electricity production was 
22,200 TWh. The traditional sources(oil, natural gas, 
coal, etc ) contribution was about 70% of total electri-
city production [1-3]. Although, the increasing in need 
to more electricity power the voices are raising to re-
duce the greenhouse gas emissions and claim to use  
environmentally friendly energy resources. Renewab-
le energy such as solar, wind, rain, hydro, tides, wa-
ves, biomass and geothermal heat  is the compatible 
solution for the environment and to compensate the 
power reduction. The main problem of renewable 
energy source its intermittent nature and that create 

obstacles to guarantee the stability and reliability to 
the power grid [4-5]. Since, the production of rene-
wable energy depends on the weather condition 
which it does not consistent often with the demand 
for energy therefore many solutions are appeared. 
Energy storage system (ESS), demand response pro-
grams and Interconnected grid are some of solutions 
that are used. ESS is the most possible, efficient and 
scalable way [2]. ESS is an established way which me-
ans the converting electrical energy from sources into 
a storable form and return it back to the electrical 
form when demand [6-7]. ESS has many functions for 
the power system as flexibility, providing energy in ti-
mes of peak, spinning and standing reserve, enhan-
cing power reliability, black start capability, supplying 
remote load requirements, peak shaving, providing 
the functionality to smart grids, load leveling, manage 
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Renewable energy technologies are considered the ideal solution to facing the rising in 
electricity demand and at the same time to reduce the greenhouse gas emissions. But, this 
technology is facing many challenges and obstacles because of the nature of its sources 
which is not constant for example the wind speed, the time of the day, the solar cell input, 
etc. That makes the energy storage system one of the possible solutions because it provides 
a constant amount of energy regardless to the different factors which affect on the sources. 
The telecommunication devices are one of the most important needy to such of technology 
especially when some equipment is placed in remote regions and low population density 
areas. The development of these devices depends on existence of efficient and trustworthy 
energy resources. There are many forms of energy storage that are used according to the load 
specification and requirements. For example, there is a  pumped hydro (PHS), compressed 
air (CAES) and Flywheel (FES) but for the telecommunication applications the battery storage 
system is the favorite. In this paper the forms of the energy storage system will be illustrated 
and the special attention will be pain on the forms which are used in the telecommunication 
systems.



ROČNÍK 1 | PROSINEC 201530

the distribution and transportation of the backup 
power,  long term storage, decreasing the electrical 
energy import through high demand times, frequency 
regulation and voltage control [9-10-11]. ESS playing 
a significant role in the telecommunication systems by 
giving them the ability to have a standalone power 
system and avoiding the geographical obstacles, besi-
de to ensure the continuity in operating for the tele-
communication networks and providing high quality 
of the data. This paper will introduce the explanation 
of the energy storage system then the classification 
methods of ESS and illustration for two of them. 
A brief description will introduced for the most im-
portant ESS and explanation about the work techno-
logy, the advantages and the disadvantages. ESS 
applications in telecommunication system are ex-
plained.

2. ENERGY STORAGE SYSTEMS
ESS consist of components which allows to import the 
electricity from the sources and convert it to a storable 
form then store it until the demand then convert back 
to electricity [11]. ESS is made up of four basic units as 
following:
Storage unit: The medium or the system that is stored 
the electricity in it like BES, CAES, FES, PHS and SMES.
Charging unit: It is responsible of importing the energy 
from the electrical source to the storage unit.
Discharging unit: This unit is responsible of exporting 
the energy from the storage unit when the demand.
Control unit: it is controlling the whole system.
The ESS components are illustrated in Fig. 1.

3. CLASSIFICATION OF ESS
There are many methods to categories the various EES 
technologies, for example functions, forms, response 
times and suitable storage durations. This paper will 
address to the two methods of classification (function, 

form). According to the function : Firstly the energy 
management category that are intended high power 
with a comparatively small energy content to be suitab-
le for power quality or UPS those used for energy man-
agement like PHS, CAES, TES, large-scale batteries, flow 
batteries, fuel cells, solar fuel and TES fall. Secondary 
power quality and reliability category like capacitors/
super-capacitors, SMES, flywheels and batteries. as 
shown in Fig. 2. [9].

According to the form EES systems are categorized into: 
I. mechanical: Pumped hydro (PHS), Compressed air 
(CAES) and Flywheel (FES)
II. electrochemical: Secondary batteries (Lead acid/
NiCd/NiMh/Li/NaS) and Flow batteries (Redox flow/
Hybrid flow)
III. chemical: Hydrogen (Electrolyser / Fuel cell / SNG)
V. electrical: Double-layer Capacitor (DLC) and Super-
conducting magnetic coil (SMES)
IV. thermal energy storage systems Sensible heat stor-
age Molten salt/A-CAES
as shown in Fig. 3. [11].

4. EES DESCRIPTION
4.1. PUMPED HYDROELECTRIC STORAGE (PHS)
It is a mechanical energy storage system and it used 
for energy management. This way provides energy for 
several hours which means the energy could be shif-
ted over long time periods. The pumped hydroelectric 
storage consists of two connected water container 
located at different elevations one of them is upper 
and the second one is lower. Those containers are co-
nnected by penstocks. The water is pumped up from 
the lower container to the upper one by an electrical 
pump at off-peak hours that is called the charging 
process. At peak demand times the falling water from 
the upper container to the lower one will powered 
a turbine and that is called the discharging process. 

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3
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The stored energy quantity is proportional to what to-
tal water mass is produced and to the difference in 
elevation between the containers.  PHS is considered 
as the prime storage technology in the world with 
more than 127 GW installed power. The use of this 
technology began in the early of 20th century. it is 
used as medium-term storage system, usually 2 to 8 
hours E2P- ratio. It has a RTE (Round Trip Efficiency)of 
75% and expected lifetime is 70 years. The advantages 
of PHS are low cost, widely used option for wide range 
storage applications, established technology, long life 
time, low self discharge and good efficiency. The 
disadvantages of PHS the density of energy is low, 
restricted by geographical location, the investment 
costs is high and the Long return of investment is over 
30 and it is economical just for large units connected 
to the transmission grid [9,11-13]. This system inclu-
des Sub-surface pumped hydro storage (SSPHS), Sea-
water pumped hydro storage (SPHS) and Variable 
Speed Pumped Hydro Storage (VSPHS).

4.2. COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE (CAES)
It is a mechanical energy storage system and it used for 
energy management. It could be an alternative way for 
PHS. It consists of cavern underground where the ener-
gy is stored as compressed air. The charging process is 
as follows: The air is compressed by a compressor 
which is operated by a motor and this compression 
process makes. The air will heat up during the compre-
ssion process and the radiator will remove the heat. 
The discharging process as follows: The expanded air is 
heated up by combust the fuel then drives the genera-
tor unit to produce the electricity. Today there are two 
CAES working factories in worldwide. it has a RTE(Round 
Trip Efficiency) of 85%, and expected lifetime is 30 ye-
ars. The advantages of CAES: comparatively low cost 
for the energy storage(caverns), underground storage, 
Long life of the air container (cavern) and the power 
systems equipment (compressors, turbine), Low self 
discharge. The disadvantages of CAES: There is just two 
factories in worldwide, restricted by geographical loca-
tion, the investment costs is high and the Long return 
of investment is over 30 and it is economical just for 
large units connected to the transmission grid [9,11-
13]. This system includes Isothermal CAES, Small-medi-
um scale CAES and Underwater/ocean-CAES. 

4.3. FLYWHEEL ENERGY STORAGE (FES)
It is a mechanical energy storage system and it used for 
power quality support. It consists of rotating cylinder 
on magnetic bearings coupled with an electrical machi-
ne. The charging process is as follows: A huge rotating 
mass is accelerated by the electrical machine which be-
haves as a motor so the energy is stored as rotational 

kinetic energy of the huge mass(flywheel). The rotation 
resistance is minimized by using the electrical machine 
and the magnetic bearings to keep the disc rotating 
until peak demand time. The discharging process as fo-
llows: The kinetic energy is released by the electrical 
machine which behaves as generator driven by the 
inertia of the flywheel and that makes the flywheel de-
celerate. It has a RTE(Round Trip Efficiency) of 93%, and 
expected lifetime is over 20 years. The advantages of 
FES: The charge capability is fast, the maintenance 
requirements is low and it has long life time.  The 
disadvantages of FES: Low energy density, the super-
conducting bearings require a cooling system and very 
high self discharge [9,11-13].

4.4. SUPER-CAPACITOR ( SCES)
Super-capacitor, electric double-layer capacitor or ul-
tra-capacitor all of these are names for one system. It is 
an electrical energy storage system and it used for 
power quality support. The super-capacitor consists of 
electrolyte, ions, two conductor electrodes and porous 
membrane separator as shown in Fig. 4. The electrical 
energy is stored in the static electric field between the 
electrodes and the ions in the electrolyte. The ions 
move from one electrode to another one during the 
charging and discharging. It has lifetime of about 15 
and 20 years. The advantages of SCES: High efficiency, 
high energy density, high capacitance, long cycle lifeti-
me and it has both the features of traditional capaci-
tors and electrochemical batteries.  The disadvantage 
of SCES: The high cost for every installed energy[11-13].

4.5. SUPERCONDUCTIVE MAGNETIC ENERGY 
STORAGE (SMES)
It is an electrical energy storage system and used for 
power quality support. It consists of superconductor, 
Cryogenic refrigerator, Power conversion system and 
Control. The charging process: The inverter feds the su-
perconducting coil with direct current which induces 
the constant magnetic field where the energy is stored. 

Fig. 4
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Liquid helium is used as a location for the coil because 
it guarantee temperature under -260 c at this way the 
superconductivity properties of the coil could be used. 
The discharging process: The switching system co-
nnects load to the coil then the magnetic field will 
supply the energy. SMES has an efficiency of 98% and 
life span over 20 years. The advantages of SMES: Long 
life cycle and high power capability. The disadvantage 
of SMES: High cooling is required, Expensive materials 
for superconductors, it has a complicated inverter and 
measurement units [11-13].

4.6. FLOW BATTERY ENERGY STORAGE (FBES)
It is a chemical storage systems and used for bridging 
power. It consists of active material, tanks and central 
reaction unit. The tanks contain the fluid electrolyte 
where the active power which is made up of salt is di-
ssolved in it. The central reaction unit is supplied by the 
current and the electrolyte is pumped through it during 
the charging and the discharging processes. The energy 
capacity of the battery is determined by the tank size. 
The power of the battery is determined by the reaction 
unit. FBES has a RTE between 60% to 70% and lifetime 
of about 10 years to 15 years. The advantages of  FBES: 
Energy and power independently scalable and the life 
cycle is high. The disadvantage of  FBES: Acidic fluids is 
caused leakage, the limitation of cell stack life and high 
maintenance cost for pumps and valves. This system 
includes: Vanadium Redox Flow Battery (VRB), Zinc 
Bromine (ZnBr) flow battery and Polysulfide Bromine 
(PSB) flow battery [11] .

4.7. LITHIUM-ION (LI-ION) BATTERY  
It is a chemical storage systems and used for bridging 
power. It consists of a two electrodes(cathode, anode) 
and electrolyte. The cathode is made up of lithiated 
metal oxide, and the anode is made up of layered gra-
phitic carbon. The electrolyte is composed of the salts 
of lithium which is dissolved in the organic carbonates. 
The lithium-ions move from the cathode to the anode 
and injected into the graphite layers and that is the 
charging process. In the discharging process the lithi-
um-ions move from the graphite layers to the cathode 
into the crystal structure. It has a RTE between 83% to 
86% and lifetime of about 5 to 20 years. The advant-
ages: High performance, high energy density, high effi-
ciency, high voltage and long life time. The disadvant-
ages: High costs for packaging without inherent 
security and cooling costs depending on the cell shape 
[2,11].

4.8. LEAD–ACID BATTERIES
It consists of two electrodes and electrolyte. The 
electrodes are composed of lead and lead oxide and 

the electrolyte is from the sulphuric. It is the oldest 
and major battery technology still in use until today. it 
has RTE about 75% to 80% and lifetime about 5 years 
to 15 years. The advantages: Inherent safety by cont-
rolled overcharge reaction, low initial investment, 
high capacity, logical power density. The disadvant-
ages: charging and discharging capability are not the 
same, ventilation is demanded, the cycle life is limited 
and the industrial batteries are not fully automatic 
systems [2,11].

5. ESS APPLICATIONS 
IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Since the telecommunication network is expanding in 
the worldwide especially the wireless networks as 
a result of developing the telecommunication in the 
world to cope the humanity evolution. Authoritative 
remote power solutions are appearing as a significant 
requirement to feed the telecommunication station 
and other equipment in areas which are far away from 
the electrical grid. A standalone power system instead 
of a grid connection is an economic and practical solu-
tion to supply telecommunications equipments so 
feeding the telecommunication system parts by stan-
dalone power system is an efficient and economic so-
lution more than connect them to the electrical grid 
which may be too far of telecommunication stations. 
These sites are often supplied by generators, rene-
wable energy sources or a combination of renewable 
energy sources and generators. Although, the genera-
tor fuel is a reliable power source but it isn‘t envi-
ronmentally friend and it not an economic because of 
the High costs of transporting fuel to remote regions. 
So, the renewable energy sources would be the ideal 
solution but their output is not constant and not pre-
dictable. Solving the problem of flexibility is done by 
increasing the substantially but that doesn‘t accom-
plish by using more generation sources. ESS will make 
the renewable energy source a reliable power source 
by storage the energy when the demand is low and 
producing it when the demand is high and solving the 
variable output problem of those sources.  ESS is 
a major part of a harvesting system which is used to 
powered the telecom equipments even if the a small 

Fig. 5
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amount of energy is demanded Fig. 5.[14]. The quality of the data is one 
of the most significant side for telecommunication and that is achieved by 
ESS. It  provides a high quality of the data which is the most significant 
side for telecommunication. Therefore, the good tele communication sys-
tem uses a superior UPS which employ batteries in combination with su-
per-capacitor because using the super-capacitor makes the battery live 
longer and protect the critical load beside to buffer peak current  when 
the system is running. ESS guarantees the continuous of the operations. It 
provides the power for the mobile base station all the time, and save the 
fun ctioning during the electricity grid supply.

6. CONCLUSION
This paper presents a small overview about the energy storage system. The 
components of ESS is explained. The methods of classified the ESS is menti-
oned and the ESS classifications are introduced. Beside to explanation about 
several ESS systems and its technology work , advantages and disadvant-
ages. At the final several ESS applications in the telecommunication system 
is presented. 
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Služba QuickPass 
Dne 12. prosince zahájila v Pekingu společnost UnionPay poskytování služby QuickPass ve spolupráci s více než  
20 obchodními bankami, čímž vchází do sféry mobilních plateb, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Od této chví-
le mohou lidé platit nejen kartami UnionPay, ale také prostřednictvím jejího mobilního řešení, tedy službou  
QuickPass, kde je pohodlí a finanční bezpečnost zajištěna její přední světovou technologií.
QuickPass nabízí novou službu plateb přes mobilní telefony, která je podporována technologiemi bezkontaktních 
plateb založených na technologiích NFC, HCE, TSM a Token. Tento produkt QuickPass je založen na nejmodernějších 
technologiích HCE (Host Card Emulation) a Token, nabízejících nejlepší kombinaci bezpečnosti a pohodlí, které před-
stavují jedny z hlavních trendů mobilního platebního styku.
Pro vytvoření náhrady bankovní karty, tedy karty QuickPass, potřebujete pouze chytrý telefon s funkcemi NFC (s ope-
račním systémem Android 4.4.2 nebo vyšším). Smartphone může být použit k provádění plateb tap-and-go na jakých-
koliv terminálech POS s označením QuickPass nebo k bezpečné platbě online prostřednictvím UnionPay Online Pay-
ment (UPOP) bez potřeby ověření SMS zprávou.
Ve srovnání s konkurencí splňuje služba QuickPass od společnosti UnionPay nejen různorodé potřeby plateb drži-
telů karet, ale má také zřejmé výhody. Zaprvé je bezpečnější. S početnými zabezpečovacími funkcemi, které zajiš-
ťují inovační technologie, jako jsou šifrovací klíče a cloudové ověřování, nebude číslo karty zpřístupněno v žádné 
fázi prodeje, což efektivně ochraňuje soukromí a citlivé platební informace. A dále nabízí lepší uživatelnost. Plateb-
ní proces dokonce nevyžaduje ani připojení k internetu nebo otevírání jakýchkoliv aplikací. Jednoduše zapněte 
displej, přidržte smartphone v blízkosti čtečky POS a platba je provedena.
Před službou QuickPass společnost postupně zavedla ve spolupráci s telekomunikačními operátory a výrobci mo-
bilních telefonů a přenosných zařízení sérii produktů a služeb pro mobilní platební styk, jako např. SWP-SIM, což je 
řešení s vestavěným eSE, a přenosná platební zařízení. Spuštění služby QuickPass je vyústěním úsilí společnosti 
UnionPay a čínských finančních institucí o inovaci a nabízení služeb mobilních plateb, které jsou bezpečné, poho-
dlné, široce aplikovatelné a veřejně prospěšné.
Mobilní platby QuickPass jsou již dostupné na více než deseti tisících prodejních míst ve 25 franšízových řetězcích 
v pevninské Číně, včetně řetězců Carrefour, McDonald‘s, Watsons, FamilyMart a COSTA, s exkluzivními nabídkami pro 
uživatele QuickPass. V brzké době se očekává připojení dalších obchodníků. (Protext)

Senzor na měření obsazenosti kanceláří O-fice 
Společnost cre8 představuje horkou novinku 
na českém trhu - senzor na měření obsazenos-
ti kanceláří O-fice. Jedná se o 3-4 cm široký 
bezdrátový beacon v podobě kužele, nejčastě-
ji umístěný pod pracovní židlí. Vybaven je 
bluetooth vysílačem s několika axonometry, 
které bedlivě sledují každý pohyb, který se 
na ní odehraje. Funguje prostřednictvím mo-
bilní aplikace na dnes nejrozšířenější platfor-
mě iOS. Provozovatelem služby je společnost 
O-fice monitoring.
Pomocí zmíněné aplikace, která umožní přes-
ně zmapovat, kvantifikovat a efektivně řídit 
kancelářské pracovní prostředí, je možné  
v reálném čase sledovat všechny nainstalova-
né senzory najednou. Ať už ve firmě, nebo mimo ni. Společnosti tak nyní získají možnost dovědět se, na které židli 
často dochází k pohybu, kde je naopak dlouhodobě klid, kolik lidí se vystřídá ve stále obsazených zasedacích míst-
nostech, případně jak se liší využití v průběhu roku. To jim může pomoci přehodnotit efektivní využití kancelářských 
prostor. Dosud se vytíženost většinou zjišťovala s pomocí studentů, což přinášelo nemalou chybovost. Podobná 
služba zatím ve světě neexistuje.
Jak to funguje? Senzory s bluetooth zaregistrují pohyb, aplikace O-fice sesbírá data a přenese je na výkonnou peri-
ferii (iPad), ve které dojde k jejich následnému vyhodnocení. Do aplikace lze nahrát například půdorys kanceláře, 
spojit jednotlivé objekty se senzory apod. Vše je rychlé, intuitivní. Výsledkem využití tvrdých dat z měření jsou 
kompaktnější prostory a tím levnější provoz kancelářských prostor. Velice dobře navazuje například na nejnovější 
koncept Living Office, který pracuje s deseti základními módy práce. V budoucnu by se tento senzor mohl rozšířit 
i o dalších funkce - například by sledoval teplotu v dané místnosti apod. (Protext)



Unisim pro školy
Unisim je zábavně-vzdělávací manažerská simulační hra, pomocí 
které si studenti vyzkouší své teoretické znalosti v praxi. Jedná 
se o online hru simulující řízení firmy využitelnou v předmě-
tech jako marketing, podniková ekonomika, management, 
finance a účetnictví. Simulace Unisim je kompletně v čes-
kém i anglickém jazyce včetně podrobných návodů.

•  Unisim zvyšuje nejen zájem studentů o výuku, ale 
také vnímání a prestiž školy.

•  Vzdělávací program Unisim je určen pro studenty SŠ, 
VOŠ a VŠ, náročnost hry si určuje každý lektor sám.

•  Implementace simulační hry Unisim do výuky je jed-
noduchá a rychlá.

•  93 % studentů, kteří se zapojili do programu, uvedlo, že 
by Unisim doporučilo dalším studentům.

Zařaďte Unisim do výuky na své škole.

Unisim pro firmy
Manažerská simulační hra Unisim umožňuje zaměstnancům pochopit 
vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost 
firmy – a to vše zábavnou formou.

Unisim zvyšuje efektivitu pracovního týmu, tmelí kolektiv a v neposlední 
řadě pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich profesní i osobnostní kompe-
tence. Uplatnění nalezne pro většinu firemních pozic.

Jedná se o efektivní a inovativní vzdělávací nástroj, který pokrývá 
všechny hlavní firemní funkce, tedy prodej, marketing včetně vývoje 
produktů a komunikace, finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů 
a reporting.

Simulační hra Unisim je skvělým nástrojem pro:
• rozvoj zaměstnanců – development centra

• výběr zaměstnanců – assessment centra
• talent program – rozvoj či výběr mladých talentů
• team building

Zařaďte Unisim do vzdělávacích aktivit ve své firmě.

www.unisim.cz

V případě zájmu o prezentaci simulační hry  
nás kontaktujte na telefonu: +420 774 737 021



What is mobile?
Is it the latest communications device? The health monitor 
on our wrist? The key to our digital security? Is it the 
means to connect the unconnected or is it the screen that 
entertains us? Mobile is all of this. But it's also so much 
more. Mobile powers our lives. It’s an extension of who 
we are. Mobile is connectivity. Mobile is identity. Mobile 
is commerce. Mobile is inclusive. There is no clearer way to 
say it. Everything is mobile, but more importantly: 
Mobile Is Everything. See the phenomenon for yourself 
in Barcelona at Mobile World Congress 2016.

WWW.MOBILEWORLDCONGRESS.COM

AN EVENT OF


