
 

 

Česká vědeckotechnická společnost spojů 
a 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť 
 

si Vás dovolují pozvat na IX. ročník mezinárodní konference 
 

NNoovváá  tteecchhnniikkaa  aa  sslluužžbbyy  vv  tteelleekkoommuunniikkaaccíícchh  
ČČRR  aa  SSRR    

 

 
 

PRAHA, 17. června 2015 
Kongresový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 

 



Program mezinárodní konference NoTeS 15 (17.6.2015) 
 
 
 
08:25  Zahájení 
      Ing. František Janoušek - ČVTSS 
 
08:30 – 09:10 Nové perspektivy elektronických komunikací 

Doc Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. – ČVUT  
Datové a telefonní služby v pevných sítích pro uspokojení informačních   
a komunikačních potřeb člověka jsou dnes běžnou záležitostí. Na tempu   
však nabírají aplikace Internetu věcí, komunikace M2M a další. 

 
09:10 – 09:50 Rozvoj trhu a regulace elektronických komunikací v roce 2015 
      Ing. Mgr. Jaromír Novák – ČTÚ 

Jaké změny lze očekávat v roce 2015 na českém telekomunikačním trhu? Jaká 
jsou naše národní telekomunikační specifika? Co je rychlý internet v České 
republice? Bude ještě rychlejší? Co pro to může udělat regulátor a opravdu to 
udělá? 

 
09:50 – 10:30 Upřesnění definice NGA   

Ing. Pavel Černý – SITEL 
Technické parametry NGA přípojky – základní definice. Co je a není NGA 
přípojka z pohledu dalších parametrů ?  (agregace, asymetrie, propustnost sítě, 
zpoždění paketů…). Kontrola a měření  parametrů. NGA sítě a dotace.  

 
10:30 – 11:00 Občerstvení 
 
11:00 – 11:40  Trends of qualification mobile and wireless networks 

Yvon Ronuault - EXFO CTO office, France 
      Kimmo Aaltonen – EXFO Finland 
  QoS in Telco networks. 
 
11:40 – 12:20 Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE a pozemského 

digitálneho TV vysielania DVB-T/DVB-T2 
Ing. Marián Felix – VÚS 

Dosiahnuté výsledky výpočtov vzájomného rušenia LTE a DVB-T/-T2 v rôznych 
oblastiach SR a praktické merania realizované za účelom ich verifikácie. 

 
12:20 – 13:00 Standardizace sdílených přístupových optických sítí NGA  

Ing. David Pollák – T-Mobile 
  Cílem standardizace je podpora snahy EU a ČR akcelerovat výstavbu 

NGA ( Next generation access ) sítí a definice minimálních požadavků pro 
tento typ přístupové infrastruktury. Terminologie a struktura navržených 
standardů Optické přístupové sítě vychází z mezinárodních doporučení ICU-T 
a je doplněna o kapacitní, technické a technologické požadavky. 

 
13:00 – 14:00 Oběd 
 



14:00 – 14:40 Kde a čím vadí stávající legislativa  
Ing. Jiří Kliner – VYDIS  

- Novinky v právních předpisech 
- Příprava staveb elektronických komunikací 
- Územní řízení, umisťování a povolování staveb elektronických komunikací 
- Realizace staveb elektronických komunikací a jejich předání do užívání. 

 
14:40 – 15:20 Služby OTT a skúsenosti s ich poskytovaním 

Ing. Vlastimil Lakatoš – ANTIK Telecom 
Aplikácia jednej z najnovších  televíznych technológií – OTT a jej uplatnenie 
na česko-slovenskom trhu. Vysvetlenie jednotlivých OTT definícií  
a aktuálneho legislatívneho krytia. Popis jednotlivých služieb a zariadení, 
prostredníctvom ktorých sa táto technolôgia môže využívať a jej perspektíva do 
budúcnosti. 

 
15:20 – 16:00 Zákazník versus operátoři (Sport a hry na digitálním hřišti – 

telekomunikační služby sportovní terminologií)  
Ing. Jiří Bitter – MPO ČR 

Tento příspěvek se snaží poněkud odlehčenou formou za použití sportovní 
terminologie ukázat, že postavení zákazníka zdaleka vždy není bezvýznamné a 
že zákazník má mnohdy možnost vhodnými postupy dosáhnout výhodnějších 
podmínek a současně ukázat na některé nelogičnosti v podmínkách služeb. 

 
 

Jednací jazyky: čeština a slovenština, Přednáška „Trends of qualification mobile and wireless 
networks“ bude simultánně tlumočena. 

 
Konferenci budou moderovat Josef Ptáček – předseda ČVTSS  

a Ing. Ján Tuška – předseda SES 
 

Technická podpora: Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc. - SITEL 
 

Součástí konference bude výstavka některých aktivit vybraných firem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVAZNÁ  P ŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI NoTeS 15 
17. 6. 2015 

 
Na základě vaší nabídky přihlašujeme na tuto akci účastníky: 
 
Jméno a příjmení: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                        
 
Název a adresa vysílající firmy: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IČ: ------------------------------------------------------ DIČ: ------------------------------------------------------------------- 
 
Kontaktní osoba: --------------------------------------- tel., fax, e-mail: ------------------------------------------------------- 
 
 
 
Razítko a podpis objednavatele: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Přihlášku odešlete faxem, poštou, e-mailem nebo on-line na www.cvtss.cz  do 12. 6. 2015 

 
ČVTSS 

                        Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
                        Tel.: 221 082 286, fax: 221 082 608, e-mail: cvtss@csvts.cz, web: www.cvtss.cz 
    IČ: 00540081, DIČ: CZ00540081 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

POTVRZENÍ O PLATB Ě ÚČASTNICKÉHO POPLATKU NA KONFERENCI 17. 6. 2015 
 
 
Potvrzujeme, že jsme dne …………….. ……….uhradili účastnický poplatek na akci: 
 
účastnický poplatek  1 815,- Kč/úč. (1 500,- + 21% DPH) 
 
nebo zvýhodněné vložné pro členy ČVTSS a SES 1 452,- Kč/úč. (1 200,- + 21% DPH). 

  
 
 
 
Celkem Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z našeho účtu č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
na účet ČVTSS u ČSOB, a.s., č.ú. 481682603/0300, variabilní symbol 233315, 
pro platby ze SR na účet ČVTSS u ČSOB, IBAN kód: CZ64 0300 0000 0004 8168 2603, SWIFT kód: 
CEKOCZPP, variabilní symbol 233315. 
 
 
 
 
Datum:                                            Razítko a podpis objednavatele:    
 
 



Organizační pokyny, informace a podmínky smlouvy mezi pořadatelem a objednavatelem: 

 

1. Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele akce ČVTSS a vyplněním a odesláním 
přihlášky závazně objednává zařazení účastníků na akci.  

 

2. Základní cena pro jednoho účastníka akce obsahuje účastnický poplatek včetně 
občerstvení a oběda.  
 

3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku bankovním převodem před konáním 
akce na účet ČVTSS u ČSOB č. 481682603/0300 s uvedením variabilního symbolu 
233315. 

 

4. Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.  

Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací. 

 

5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté 
závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci 
vliv. 

 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo částečné změny programu akce. 
 
 
Garant akce: ČVTSS – Ing. František Janoušek 
                               Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
                               tel.: 221 082 286, fax: 221 082 608   

     e-mail: cvtss@csvts.cz, web: www.cvtss.cz 
 


