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OTEVÍRÁTE VÝROČNÍ ZPRÁVu ShRNujÍCÍ VšEChNy AkTiViTy, kTERé SdRužENÍ
CESNET REAliZOVAlO V ROCE 2019. hNEd ZAČÁTkEm ROku miNiSTERSTVO
škOlSTVÍ, mlÁdEžE A TělOVÝChOVy OhOdNOTilO SdRužENÍ CESNET jAkO
VyNikAjÍCÍ VÝZkumNOu ORgANiZACi. hOdNOCENÍ kONSTATOVAlO iNOVAČNÍ
POTENCiÁl, VyNikAjÍCÍ VÝSlEdky APlikOVANéhO VÝZkumu i VÝZNAmNOu
SPOlEČENSkOu RElEVANCi SdRužENÍ. TOTO POZiTiVNÍ hOdNOCENÍ ZÁROVEň
dOklÁdÁ, žE SdRužENÍ CESNET jE TEChNOlOgiCkÝm lÍdREm V ObORu 
iNfORmAČNÍCh A TElEkOmuNikAČNÍCh TEChNOlOgiÍ. 

3D
Odborníci sdružení CESNET 
vytvořili 3D modely sbírkových 
předmětů, které byly prezentovány 
v rámci výstavy Praha 1848 → 1918

15
let od založení prvního
českého bezpečnostního
týmu CESNET-CERTS



 

C E S N E T 2 0 1 9
01000011 01000101 01010011 01001110 01000101 01010100 00110010 00110000 00110001 00111001

5Výroční zpráva CESNET 2019

V roce 2019 jsme posílili infrastrukturu pro náročné výpočty
a datová úložiště. Tento rok byl pro nás významným i z hle-
diska kybernetické bezpečnosti. Připomněli jsme si 15 let
od založení prvního českého bezpečnostního týmu
CESNET-CERTS. Naše řešení ochrany před ddoS útoky
s názvem DDoS Protector bylo experimentálně nasazeno
v propojovacím uzlu NiX v rámci bezpečnostního projektu
fENiX.

S dalšími výzkumnými infrastrukturami CCP, CZ-OPENSC-
REEN, Czech-bioimaging a EliXiR-CZ jsme uzavřeli Memo-
randum o spolupráci v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií, společným zájmem je užší koordi-
nace plánování iCT a hledání řešení pro efektivní využití plá-
novaných zdrojů. 

Sdružení CESNET, masarykova univerzita a Všb – Technická
univerzita Ostrava podaly společný projekt na vytvoření
modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury
e-INFRA CZ, kterým se zavázaly ke vzájemné spolupráci
na provozování, rozvoji a poskytování uceleného portfolia
služeb této infrastruktury.

Sdružení CESNET dlouhodobě představuje možnosti využití
moderních technologií i ve světě kultury. letos se významně
podílelo na projektu, který se snaží o zachování, ochranu
a zpřístupnění díla Laterny magiky. Odborníci sdružení CESNET
vytvořili 3d modely sbírkových předmětů, které byly prezen-
továny ve webovém rozšíření výstavy Praha 1848 → 1918
s názvem Předměty Pražanů kolem roku 1900. Sdružení
také participovalo na realizaci unikátního distribuovaného
představení v rámci Network Performing Arts Production
Workshop 2019 a předvedlo možnost vzdálené spolupráce
v živé kultuře na konferenci Supercomputing 2019.

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům i spolupracovní-
kům za usilovnou práci na plnění vytyčených cílů. děkuji
také našim členům a partnerům za možnost realizovat naše
poslání. Těším se na výzvy, které nám další rok přinese, i na
aktivity, které budeme vykonávat.

Ing. Jan Gruntorád, CSc.
člen představenstva a ředitel sdružení CESNET
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SdRužENÍ CESNET bylO ZAlOžENO V ROCE 1996 VEřEjNÝmi 
VySOkÝmi škOlAmi A AkAdEmiÍ Věd ČESké REPubliky.

Historie sdružení a jeHo aktuální úkoly

Misí sdružení CESNET je:
− poskytovat vědecké, výzkumné a vzdělávací komunitě uni-

kátní a komplexní e‑infrastrukturní služby v kvalitě srovnatelné
se světovou špičkou a podporovat koncept Open Science;

− nabízet stabilní služby s vysokou přidanou hodnotou, které
pokrývají co nejširší spektrum potřeb našich uživatelů;

− vlastními výzkumnými aktivitami přispívat k rozvoji infor-
mačních a komunikačních technologií a uplatňovat jejich
výsledky v praxi.

Po svém vzniku působilo sdružení zároveň jako komerční
poskytovatel internetu s cílem získávat z těchto aktivit do-
datečné prostředky pro svou hlavní činnost. Tuto činnost
ukončilo v roce 2000, a to zejména z ekonomických a legis-
lativních důvodů. Nadále se věnuje výlučně rozvoji a pro-
vozování e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání
a souvisejícím aktivitám.

dalším milníkem v historii sdružení je rok 2010, kdy se
e-infrastruktura CESNET stala součástí Cestovní mapy ČR
velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj
a inovace1.

V roce 2014 získala e-infrastruktura CESNET nejvyšší možné
hodnocení výzkumných infrastruktur a byla zařazena do
aktualizované Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur.

Při dalším hodnocení velkých výzkumných infrastruktur
v roce 2017 byla e‑infrastruktura CESNET zařazena do nej-
vyšší kategorie – výzkumné infrastruktury s vynikající kvalitou
srovnatelnou s podobnými světovými infrastrukturami,
vysoce relevantní pro budoucí vývoj výzkumného a inovač-
ního prostředí České republiky a nezbytné pro posílení kon-
kurenceschopnosti České republiky. mezinárodní hodnotící
panel zároveň doporučil e-infrastrukturám CESNET, CERiT-SC
a iT4innovations užší spolupráci z pohledu budování kapa-
cit a poskytování služeb uživatelům. Provozovatelé zmíně-
ných infrastruktur (CESNET, masarykova univerzita a Všb –
Technická univerzita Ostrava) vytvořili v roce 2019 konsor-
cium a od roku 2020 budou poskytovat služby pod jednot-
nou značkou e-INFRA CZ.

1„Velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace se rozumí jedinečné vý-
zkumné zařízení včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho
činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vy-
sokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou
a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými
organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“).“
definice infrastruktury. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online].
[cit. 2020-04-24]. dostupné z: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/definice-
infrastruktury
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Předmět činnosti

Předmětem hlavní činnosti sdružení je:
1. provádět nezávislé aktivity výzkumu a vývoje v oblasti in-

formačních a komunikačních technologií a poskytovat
výzkumné služby v této oblasti;

2. podporovat vzdělávání v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií;

3. uvádět výsledky vlastního výzkumu a vývoje do praxe for-
mou transferu technologií interní povahy;

4. realizovat následující aktivity ve prospěch svých členů,
jimi zřízených organizací, jakož i ve prospěch dalších
subjektů:
− rozvoj a provoz národní komunikační a informační in-

frastruktury, umožňující propojení jejich infrastruktur,
zpřístupnění infrastruktury CESNET a napojení na po-
dobné externí infrastruktury (včetně přístupu do sítě
internet),

− vytváření společně užívaných technických, komunikač-
ních a programových prostředků a informačních služeb,

− ověřování nových aplikací, spolupráci a komplemen-
tárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními
zahraničními akademickými a výzkumnými infrastruk-
turami.

Předmět své činnosti sdružení provádí a zabezpečuje v roz-
sahu získaných dotací a částečných úhrad nákladů s těmito
činnostmi spojených. Sdružení tyto aktivity neprovádí
za účelem dosažení zisku.

Vedle hlavní činnosti sdružení provádí i doplňkovou činnost,
pouze však za účelem účinnějšího využití majetku a takovým
způsobem, aby nebylo ohroženo plnění cílů sdružení.
Služby nejsou poskytovány jako veřejně dostupné.

Případná ztráta, která by vznikla doplňkovou činností, bude
zásadně vyrovnána do konce účetního období, nebo bude
příslušná doplňková činnost ukončena před  započetím
dalšího účetního období.

Sdružení používá veškerý zisk k podpoře výzkumu a vývoje.
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V ROCE 2019 bylO SdRužENÍ CESNET ČlENEm TěChTO 
VÝZNAmNÝCh mEZiNÁROdNÍCh i NÁROdNÍCh ORgANiZACÍ:

členství v mezinárodnícH i národnícH organizacícH

MEZINáRoDNí oRGANIZACE

GÉANT Association – sdružení evrop-
ských sítí národního výzkumu zabýva-
jící se provozem a rozvojem evropské
komunikační infrastruktury géANT
a koordinací souvisejících aktivit
(www.geant.org)

GLIF  (Global Lambda Integrated
Facility) –  globální experimentální
síťové aktivity zaměřené na podporu
vývoje nejnáročnějších vědeckých
a výzkumných aplikací (www.glif.is).
Od konce roku 2019 přebírají aktivity
glif dvě iniciativy GNA-G (Global
Network Advancement Group) a GRP
(Global Research Platform), v  nichž
CESNET také participuje.

PlanetLab –  konsorcium akademic-
kých, komerčních a vládních institucí
z celého světa, které společně provo-
zují globální počítačovou síť urče-
nou pro tvorbu a testování nových
telekomunikačních aplikací 
(www.planet-lab.eu)

Shibboleth – mezinárodní konsorcium
pro koordinaci vývoje služby zajišťu-
jící řešení pro jednotné přihlášení, což
znamená, že uživatel může pomocí
jednoho přihlášení využívat více chrá-
něných síťových zdrojů. Shibboleth
je základem akademických federací
identit (shibboleth.net).
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členové sdružení

NIX.CZ – CESNET je jedním ze zakla-
datelů NiX.CZ, z. s. p. o. (Neutral inter-
net Exchange), sdružení poskytovatelů
služeb internetu v České republice,
které poskytuje možnost vzájemné ko-
nektivity mezi sítěmi svých členů
(www.nix.cz).

V roce 2019 byly členy sdružení tyto instituce:

− Akademie múzických umění v Praze
− Akademie věd České republiky
− Akademie výtvarných umění v Praze
− Česká zemědělská univerzita v Praze
− České vysoké učení technické v Praze
− janáčkova akademie múzických umění 
− jihočeská univerzita v Českých budějovicích
− masarykova univerzita
− mendelova univerzita v brně
− Ostravská univerzita
− Policejní akademie České republiky v Praze 
− Slezská univerzita v Opavě
− Technická univerzita v liberci
− univerzita hradec králové

− univerzita jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem
− univerzita karlova
− univerzita obrany 
− univerzita Palackého v Olomouci
− univerzita Pardubice
− univerzita Tomáše bati ve Zlíně
− Veterinární a farmaceutická univerzita brno
− Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
− Vysoká škola ekonomická v Praze
− Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
− Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
− Vysoké učení technické v brně
− Západočeská univerzita v Plzni

CZ.NIC –  sdružení je také jedním ze
zakládajících členů CZ.NiC, z. s. p. o.,
které se zabývá správou domény .cz,
podporou obecně prospěšných pro-
jektů a činností souvisejících s interne-
tem (www.nic.cz).

QUAPITAL – středoevropské partner-
ství pro bezpečnou komunikaci se
zabezpečením na kvantové úrovni
a kvantový internet (www.quapital.eu)

Internet2 – konsorcium vedené ame-
rickými výzkumnými a vzdělávacími
institucemi usilující o vývoj a nasazení
nových typů síťových technologií, slu-
žeb a aplikací (www.internet2.edu)

EGI.eu –  organizace zaměřená na
koordinaci evropských výpočetních
gridů sloužících vědeckým výpočtům
a na podporu jejich udržitelného
rozvoje (www.egi.eu)

NáRoDNí oRGANIZACE
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CESNET, Z. S. P. O., mÁ TyTO ORgÁNy:
VAlNOu hROmAdu, PřEdSTAVENSTVO, dOZORČÍ RAdu

vnitřní organizační struktura

PřEDSTAVENSTVo
pracovalo v roce 2019 v tomto složení:
− mgr. michal bulant, Ph.d.
− RNdr. igor Čermák, CSc.
− RNdr. Alexander Černý
− ing. jan gruntorád, CSc.
− mgr. františek Potužník
− doc. RNdr. Pavel Satrapa, Ph.d.
− prof. ing. miroslav Tůma, CSc.

funkci PřEDSEDy vykonával prof. ing. miroslav Tůma, CSc.,
a funkce místopředsedů RNdr.  igor Čermák, CSc.,
a mgr. františek Potužník.

DoZoRČí RADA
pracovala do června roku 2019 v tomto složení:
− doc. ing. Vojtěch bartoš, Ph.d.
− mgr. jan gazda, Ph.d.
− ing. jakub Papírník
− RNdr. david Skoupil
− ing. michal Sláma

DoZoRČí RADA
pracovala od června 2019 v tomto složení:
− ing. Radek holý, Ph.d.
− ing. jaromír marušinec, Ph.d., mbA
− ing. jakub Papírník
− RNdr. david Skoupil
− ing. michal Sláma

PřEDSEDoU dozorčí rady 
byl v roce 2019 ing. michal Sláma.

funkci řEDITELE sdružení vykonával 
v roce 2019 ing. jan gruntorád, CSc.

RADA FoNDU RoZVoJE
pracovala do června 2019 v následujícím složení:
− doc. RNdr. Eva hladká, Ph.d.
− ing. miroslav indra, CSc.
− ing. Olga klápšťová
− doc. RNdr. Antonín kučera, CSc.
− prof. dr. ing. Zdeněk kůs
− ing. jaromír marušinec, Ph.d., mbA
− prof. ing. Zbyněk škvor, CSc.

RADA FoNDU RoZVoJE
pracovala od června 2019 v tomto složení:
− doc. RNdr. Eva hladká, Ph.d.
− mgr. monika hrabáková
− ing. Olga klápšťová
− doc. RNdr. Antonín kučera, CSc.
− ing. jan Pinta, mbA
− ing. Tomáš Podermanski
− prof. ing. Zbyněk škvor, CSc.

funkci PřEDSEDkyNě Rady fondu rozvoje v roce 2019
vykonávala ing. Olga klápšťová.
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organizační scHéma

ZÁklAdNÍ ORgANiZAČNÍ STRukTuRA SdRužENÍ SESTÁVÁ Z OddělENÍ, 
kTERÁ jSOu SESkuPENA dO ÚSEků. V RÁmCi TéTO STRukTuRy jE řÍZENÍ 
ZAjišťOVÁNO TZV. liNiOVÝmi mANAžERy. V ROCE 2019 bylO VE SdRužENÍ
CElkEm 176,5 PřEPOČTENÝCh ÚVAZků.

NáMěSTEk PRo 
E-INFRASTRUkTURU

TEChNICký
kooRDINáToR

oDDěLENí
SíťoVÉ 
INFRASTRUkTURy

oDDěLENí
DISTRIbUoVANýCh
VýPoČTů

oDDěLENí
DAToVýCh úLožIšť

oDDěLENí
MULTIMÉDIí

oDDěLENí
SERVICE DESk

NáMěSTEk PRo 
VýZkUM, VýVoJ
A INoVACE

oDDěLENí
oPTICkýCh
SíTí

oDDěLENí
TEChNoLoGIE
PRo SíťoVÉ
APLIkACE

oDDěLENí
NáSTRoJů PRo
bEZPEČNoST
A ADMINISTRACI

oDDěLENí
PoDPoRy
PRoJEkTů

NáMěSTEk PRo 
VěCI FINANČNí 
A SPRáVNí

oDDěLENí
FINANČNí

oDDěLENí 
oRGANIZAČNí 
A PRáVNí

oDDěLENí 
INFoRMAČNíCh
SySTÉMů

oDDěLENí
koMUNIkACE
A PÉČE
o UžIVATELE

oDDěLENí
SíťoVÉ 
IDENTITy

oDDěLENí
PoDPůRNýCh
SLUžEb
A bEZPEČNoSTI

VEDoUCí
AkTIVIT VaV

řEDITEL
SDRUžENí

PřEDSTAVENSTVo

VALNá
hRoMADA

MANAžER kybERNETICkÉ
bEZPEČNoSTI

DoZoRČí RADA

liniové řízení Projektové řízení

SEkRETARIáT
PERSoNáLNí oDDěLENíMANAžEřI

INFRASTRUkTURNíCh
PRoJEkTů VI CESNET 
A oP VVV
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E-iNfRASTRukTuRA CESNET jE VElkOu VÝZkumNOu iNfRASTRukTuROu, 
kTERÁ jE VÝZNAmNÝm PRVkEm CESTOVNÍ mAPy ČR VElkÝCh iNfRASTRukTuR
PRO VÝZkum, EXPERimENTÁlNÍ VÝVOj A iNOVACE PRO léTA 2016 Až 2022.
POSkyTujE uNiVERZÁlNÍ, NA kONkRéTNÍ VÝZkumNé OblASTi NEZÁViSlé
PROSTřEdÍ PRO PřENOS, ZPRACOVÁNÍ, SdÍlENÍ A uklÁdÁNÍ VědECkÝCh 
dAT A SPOluPRÁCi užiVATElů, bEZ kTERéhO SE dNES mOdERNÍ VÝZkum,
VÝVOj A iNOVACE V žÁdNém ObORu NEObEjdOu.

Rozvoj a provoz e-infrastruktury CESNET je podpořen
z veřejných zdrojů poskytnutím účelové podpory formou
dotace mšmT na dva komplementární projekty:

− E-infrastruktura CESNET (lm2015042, 2016 – 2019) finan-
covaný z programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVai
(2010–2019). Účelová podpora byla určena na pokrytí části
provozních nákladů spojených s provozem E-infrastruktury
CESNET. Rok 2019 byl posledním rokem realizace tohoto
projektu.

− E-infrastruktura CESNET – modernizace (Ef16_013/
0001797, 2017 – 2020) financovaný z programu OP VVV.
Účelová podpora v tomto projektu je určena na obnovu
prvků e‑infrastruktury a vlastní výzkum v oblasti bezpeč-
nosti, flexibilních infrastruktur a nových technologií pro
síťové aplikace.

V rámci e-infrastruktury CESNET jsou poskytovány služby
pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.
Následující kapitoly popisují rozvoj této e-infrastruktury,
portfolio nabízených služeb a související výzkumné aktivity.
Sdružení tyto služby neposkytuje pouze svým členům, ale
i subjektům splňujícím Podmínky přístupu k e-infrastruktuře
CESNET.

V rámci e-infrastruktury CESNET
jsou poskytovány služby pro
potřeby české vědy, výzkumu,
vývoje a vzdělávání.
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V uPlyNulém ObdObÍ SE CESNET ZAměřil PřEdEVšÍm NA ZAjišTěNÍ
SPOlEhliVéhO PROVOZu V REžimu 24x7x365, udRžENÍ dOSTATEČNé 
VÝkONNOSTi SÍťOVé kOmuNikAČNÍ iNfRASTRukTuRy, POdPORu 
OSTATNÍCh SlužEb E-iNfRASTRukTuRy CESNET, PřiPOjENÝCh ÚČASTNÍků 
SÍTě A VElkÝCh VÝZkumNÝCh iNfRASTRukTuR.

CESNET se průběžně zabývá sledováním provozu s cílem
identifikovat a odstraňovat problematická místa, jako jsou
nedostatečné kapacity některých páteřních přenosových
okruhů, externí konektivity i nedostatek přípojných portů
dostatečné kapacity pro potřeby univerzit, ústavů Akademie
věd i dalších účastníků. Síťové služby zahrnují vysokorych-
lostní iPv4/iPv6 konektivitu, l0 a l1 přenosové okruhy,
l2/l3 VPN včetně nezbytných odborných konzultací.

Přehled nejvýznamnějších změn a činností v roce 2019:

− upgrade dWdm technologie pro povýšení trasy Praha –
Plzeň na 100 gE,

− povýšení připojení do uzlu národního peeringového
centra NiX4 – CE COlO na 100 gE,

− povýšení dWdm uzlu Olomouc_1 a Olomouc_2, které
bude sloužit zároveň jako povýšení pro trasu Olomouc_2
– Ostrava na 100 gE,

− úprava přenosového dWdm systém v  úseku brno –
Olomouc pro podporu přenosu Qkd signálů (bezpeč-
nostní kryptografický mechanizmus založený na principu
přenosu kvantových klíčů na optické úrovni),

− povýšení dWdm uzlu letohrad,
− povýšení připojení pracoviště CENEkVA (jČu) ve Vodňa-

nech na 1 gb/s,
− povýšení připojení fZÚ Slovanka (AV ČR) na 100 gb/s

pro potřeby experimentů CERN (Atlas, Alice) a fermilab,
− připojení pracoviště RiNgEN v litoměřicích (uk),
− zajištění připojení polární stanice ve špicberkách (jČu),
− přepojení Policejní akademie do uzlu na umg AV ČR

v krči,
− zřízení nového 10 gb/s kanálu Opava – karviná,
− připojení detašovaných pracovišť ČZu lány, mělník,

Chuchle,
− změna technologie na okruhu dC TOWER – Úmg krč (AV

ČR) – biOCEV Vestec (AV ČR) – Eli beamlines dolní
břežany (AV ČR) – Zikova.

24x7x365
CESNET se dlouhodobě zaměřuje 
na zajištění spolehlivého 
provozu v režimu 24x7x365
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důležitou aktivitou je monitoring, detekce útoků po síti
a ochrana aktivních prvků a účastníků sítě proti těmto úto-
kům. Proto soustavně vyhledáváme a ověřujeme nové mož-
nosti a postupy pro efektivní ochranu síťové infrastruktury.

implementovali jsme další verzi uživatelského APi systému
exabGP pro potřeby administrátorů připojených výzkum-
ných infrastruktur a dalších účastníků. Systém využívá
protokoly RTbh a bgP flowspec pro blokování/odklánění
nežádoucího provozu (typicky různé útoky po síti) a umož-
ňuje tak ochranu účastníků sítě CESNET, kteří používají bgP.
Nedílnou součástí systému je i DDoS protector vyvíjený
v  rámci výzkumných aktivit CESNET. Systém má i řadu
ochran a administrátoři mohou ovlivňovat pouze své adre-
sové rozsahy (nikoliv sítě jiných účastníků).

forenzní laboratoř CESNET provedla penetrační testy
za účelem odhalení bezpečnostních problémů celé síťové
komunikační infrastruktury. kritické problémy byly neprod-
leně odstraněny a na odstranění méně podstatných dále
pracujeme. Nedílnou součástí zajištění spolehlivého pro-
vozu jsou pravidelné audity technologie. Výstupem těchto
auditů je identifikace problémů v síti (problémy v aktivních
prvcích, chybovost portů a další). Tyto problémy průběžně
odstraňujeme, což zvyšuje spolehlivost celé infrastruktury
a dostupnost poskytovaných služeb.

do běžného provozu jsme také uvedli systém RPkI (ověřo-
vání validity prefixů autonomních systémů dle záznamů
v databázích RiPE a Radb). Tento systém slouží jako ochrana
proti neoprávněnému šíření našich legálních prefixů po
internetu cizími poskytovateli, což by způsobilo nedostup-
nost některých cílových sítí v internetu pro naše uživatele.

V oblasti specifických síťových služeb sdružení pokračuje
v budování národní optické infrastruktury pro přenos času
a frekvence – TF infrastructure.

Pokračovaly také přípravy na modernizaci sítě CESNET2
po roce 2020. Návrh modernizace síťové infrastruktury
je koncipován s ohledem na potřeby uživatelské komunity
a výzkumných projektů. byla zpracována studie proveditel-
nosti včetně technických podrobností, požadavků na nové
technologie a očekávaných finančních nákladů. Rovněž pro-
běhla předběžná tržní konzultace a příprava zadávací do-
kumentace pro veřejnou zakázku na modernizaci hlavního
optického přenosového systému dWdm (vrstva fWdm0).

Modernizovaná síť CESNET bude založena na nejnovějších
technologiích a umožní poskytování i nových služeb (např.
QkD, přenos přesného času a frekvence). Důležitým aspek-
tem plánů pro modernizaci je samozřejmě i uspokojení poža-
davků uživatelů na vyšší přenosové kapacity (400 GE a vyšší).

ToPoLoGIE SíTě CESNET  

Czech light n x 100g
Czech light n x 10g
Czech light n x 10g  započato 1g

Czech light n x 1g
Cisco n x 100g
Cisco n x 10g
infinera n x 100g
infinera n x 10g

jednokanálový přenos
Pronajatá kapacita
mikrovlný spoj
Optický a mikrovlný spoj

Přístupový bod
uživatel
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dlOuhOdObÝmi CÍli SdRužENÍ V OblASTi diSTRibuOVANéhO POČÍTÁNÍ jSOu
PROVOZ A ROZVOj NÁROdNÍ gRidOVé A ClOudOVé iNfRASTRukTuRy - mETA-
CENTRum A ZAČlENěNÍ TěChTO AkTiViT dO OdPOVÍdAjÍCÍCh mEZiNÁROd-
NÍCh iNfRASTRukTuR A PROjEkTů (ZEjméNA Egi, EOSC, EliXiR).

CESNET zaujímá roli národního koordinátora, který spojuje
jednotlivé clustery pořízené dalšími organizacemi či pro-
jekty do jednotného národního gridu a poskytuje své zdroje
i na vyvážení nárazových nároků jednotlivých skupin uživa-
telů a na rychlejší nastartování aplikačních projektů, které
pořízení vlastních výpočetních zdrojů teprve plánují. Sou-
částmi integračních aktivit jsou vývoj a správa gridového
a cloudového middlewaru, koordinace nákupu aplikačního
softwaru a podpory uživatelů. 

metaCentrum zahrnuje výpočetní clustery různých
typů – tradiční výpočetní clustery s menším počtem výkon-
nějších procesorů, výkonné SmP servery s větším počtem
procesorů ve velké sdílené paměti, specializované stro-
je s pamětí až 11 Tb, clustery se specializovanými
gP-gPu  kartami i clustery připravené pro výpočty typu
mapReduce (hadoop či Spark) s větším úložným prostorem
v každém uzlu clusteru. MetaCentrum provozuje výkon
zhruba 22 334 CPU jader a disponuje datovými kapa-
citami 10,4 Pb, které slouží pro dočasné uložení zpra-
covávaných dat.

V mezinárodním prostředí Egi poskytuje metaCentrum
dalších přibližně 4268 CPu jader a 4 Pb diskových prostor
pro mezinárodní projekty, především z oblasti lhC. V rámci
projektu E-infrastruktura CESNET – modernizace programu
OP VVV proběhla plánovaná obnova přibližně třetiny výpo-
četní a úložné kapacity.

V roce 2019 byl pořízen cluster umístěný v biotechnologic-
kém centru biOCEV - biotechnologickém a biomedicínském
centru Akademie věd a univerzity karlovy ve Vestci. jedná
se o cluster určený pro podporu úloh umělé inteligence
v oblasti strojového učení (Ai, Artificial intelligence), vyba-
vený celkem 122 výpočetními grafickými kartami (gPgPu)
NVidiA T4, umístěnými v  celkem 61 uzlech propojených
vysokorychlostní komunikační technologií OmniPath. Cluster
představuje zásadní přínos pro dostupnost odpovídající vý-
početní kapacity pro umělou inteligenci v rámci ČR. kromě
gPgPu karet nabízí téměř 2000 CPu jader a přes 11 Tb RAm.

do metaCentra byly nově začleněny výpočetní a úložné
zdroje botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (dva clus-
tery, celkem přes 300 CPu).

Výpočetní cluster Adan 
pro strojové učení (umělou inteligenci)



IT4InnovationsZápadočeská 
univerzita

České vysoké 
učení technické

Ústav organické 
chemie a bio- 
chemie AV ČR

Technická univerzita 
v Liberci

Fyzikální 
ústav AV ČR 

Ústav experiment. 
botaniky AV ČR

Jihočeská 
univerzita

Palackého univerzita 
v Olomouci

MU Fakulta 
informatiky

Ústav biologie 
obratlovců AV ČR

MU CERIT-SC

Loschmidtovy 
laboratoře MU

V ý R O č N í Z P R Á V A
01010110 01011001 01010010 01001111 01000011 01001110 01001001 01011010 01010000 01010010 01000001 01010110 01000001

16 Výroční zpráva CESNET 2019

metaCentrum poskytuje přístup ke cloudovým službám
a prostředí pro mapReduce výpočty. V oblasti cloudové in-
frastruktury bylo do plného produkčního provozu nasazeno
nové cloudové prostředí založené na platformě OpenStack.
Cloudové prostředí otevírá nové možnosti jak pro uživatele,
tak pro CESNET, zejména ve formě větší flexibility a rozšíře-
ním potenciálu ke spolupráci v  mezinárodním měřítku.
do nového prostředí byl kompletně převeden provoz ze
staré platformy OpenNebula včetně projektů mezinárod-
ních skupin prostředí fedCloud (Egi). Nová infrastruktura
OpenStack nyní používá v provozním režimu technologii

Ceph spravovanou oddělením datových úložišť jako pri-
mární úložiště dat pro všechny virtuální stroje.

Virtualizační platforma postavená na technologii VmWare byla
taktéž posílena o výpočetní uzly (blades) a o nové diskové pole
určené pro služby poskytované v rámci spolupráce s Evrop-
skou kosmickou agenturou (ESA) (satelitní snímky zemského
povrchu). V rámci panevropského tendru géANT iaaS frame-
work se CESNET připojil k možnosti zprostředkování služeb
komerčních cloudových poskytovatelů (microsoft Azure, Ama-
zon AWS a dalších Original infrastructure Providers).

INFRASTRUkTURA 
METACENTRA

PoČET CPU JADER, PoČET úLoh A PRoPoČíTANý ČAS V JEDNoTLIVýCh LETECh
(national resources MetaCloud, PbS, hadoop)
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dAlšÍ ZÁklAdNÍ SOuČÁSTÍ E-iNfRASTRukTuRy CESNET jSOu diSTRibuOVANÁ 
dATOVÁ ÚlOžišTě. V ROCE 2019 PRObÍhAlA ObNOVA PůVOdNÍ 
iNfRASTRukTuRy ÚlOžišť V PlZNi, jihlAVě A V bRNě, kTERÁ bylA 
VybudOVÁNA Z PROSTřEdků PROjEkTu EigER PROgRAmu OP VAVPi 
V lETECh 2011–2013  S CElkOVOu PůVOdNÍ kAPACiTOu 21 Pb. 

Nejstarší úložiště v Plzni bylo fyzicky zlikvidováno,  v souladu 
s požadavky na zabezpečení dat byla paměťová média roz-
drcena. Úložiště  v jihlavě bylo odstaveno a uživatelská data
přemigrována na úložiště v Ostravě, které disponuje pásko-
vou knihovnou o  hrubé kapacitě 17 Pb s  předřazenou
5 Pb diskovou cache. Provoz úložiště v brně bude ukončen
začátkem roku 2020.

Na základě extenzivních testů objektových úložných techno-
logií a s přihlédnutím  k investičním aspektům projektu OP VVV
přestalo mít ekonomický a technický smysl pořizovat další hi-
erarchické úložiště. hierarchické datové úložiště v Ostravě bylo
doplněno o standardní diskové pole se souborovým systé-
mem a objektové úložiště technologie Ceph v jihlavě. Před
koncem roku 2019 byl dodán hardware pro objektové úlo-
žiště, které bude umístěno v Plzni a malá část rovněž v jihlavě.
V infrastruktuře datových úložišť bylo na konci roku 2019
uloženo přes 7400 Tb uživatelských dat. Celkově bylo (dle
nastavené vnitřní redundance systémů) zabráno přes 13
400 Tb dostupných médií.

V průběhu roku se naše činnost soustředila na udržení pro-
vozu, rozvoj služeb a  mezinárodní spolupráci a také na
podporu aplikačních komunit. Spustili jsme službu dlouho-
dobých archivů (lTP) s vysokou garancí binárního zachování
dat, ve vývoji je systém pro otevřený repozitář dat opatře-
ných metadaty. Rozvojová činnost byla zaměřena na budo-
vání objektových úložišť a principů jejich poskytování
uživatelské komunitě včetně možnosti přispívat do takové
infrastruktury vlastními zdroji uživatelských skupin. Úložiště
v první fázi pilotního provozu spravují objektový systém pro
cloudovou výpočetní platformu.

Systémy fileSender (populární služba pro předávání vel-
kých souborů mezi uživateli) a ownCloud (cloudové úložiště
se zhruba 13 000 registrovanými uživateli) byly navázány na
proxyidP, a tím silně integrovány do jednotné správy uživa-
telských identit. byly rovněž přestěhovány na clusterovou
platformu, což výrazně přispělo stabilitě a škálovatelnosti
jejich provozu. Aplikace pro accounting uživatelských dat
včetně uživatelského rozhraní směřuje k implementaci sy-
stému řízení množství dat. jeho základními principy jsou:

− udržování rezervy pro instituce, které dosud služeb úložišť
nečerpají,

− vynucování rotací dat, která mají charakter záloh, admini-
strativním odmazáváním souborů starších než daná hra-
nice (typicky jeden rok).

Datové úložiště v Ostravě
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ZÁklAdNÍm PRVkEm ZAjišTěNÍ bEZPEČNOSTi E-iNfRASTRukTuRy CESNET 
jE mEZiNÁROdNě AkREdiTOVANÝ bEZPEČNOSTNÍ TÝm CESNET-CERTS. 
jÁdREm jEhO ČiNNOSTi jE TZV. iNCidENT hANdliNg – PřÍjEm hlÁšENÍ
bEZPEČNOSTNÍCh iNCidENTů TÝkAjÍCÍCh SE E‑iNfRASTRukTuRy CESNET, 
jEjiCh řEšENÍ A kOORdiNACE řEšENÍ VE SPOluPRÁCi SE SPRÁVCi SÍTÍ 
A SlužEb SdRužENÍ CESNET A PřiPOjENÝCh ORgANiZACÍ.

Na národní a mezinárodní úrovni tým úzce spolupracuje
s dalšími bezpečnostními týmy a relevantními organizacemi.
je členem pracovní skupiny CSiRT.CZ, která je organizo-
vána Národním CSiRT týmem České republiky a účastní se
také platformy Tf-CSiRT, kterou zajišťuje sdružení géANT.

Na konci června 2018 získalo sdružení CESNET mezinárodně
uznávanou certifikaci systému managementu bezpečnosti
informací (iSmS) podle normy ČSN EN iSO/iEC 27001:2014,
která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti
informací v rámci činnosti a poskytovaných služeb organizace
s cílem eliminovat rizika ztráty nebo poškození dat. Na konci
června 2019 proběhl úspěšně 1. dozorový audit iSmS.

V rámci aktivit souvisejících s bezpečností sítě CESNET pro-
vozuje řadu vlastních detekčních systémů, díky nimž získává
informace o probíhajících útocích. důležitou roli v oblasti bez-
pečnosti hraje monitoring sítě a detekce bezpečnostních
událostí a anomálií, které v e-infrastruktuře CESNET zajišťují
síťové sondy na bázi akcelerovaného hW, systémy a služby
FTAS, G3 a systémy Warden a Mentat. Tyto nástroje umožňují
jak správcům CESNET, tak správcům v připojených institucích
zvyšovat úroveň zabezpečení sítí, služeb i uživatelů a elimino-
vat zjištěné problémy rychle a efektivně. Všechny systémy jsou

výsledkem vlastní činnosti sdružení a jsou kontinuálně vyví-
jeny v souladu s trendy, potřebami sdružení a uživatelů.
Sdružení poskytuje rovněž expertní bezpečnostní služby Fo-
renzní laboratoře FLAb – analýzu bezpečnostních incidentů,
penetrační a zátěžové testy, testy pomocí metod sociálního in-
ženýrství, které testují pozornost a schopnosti uživatelů rozpo-
znat kybernetické hrozby. Služby laboratoře jsou dostupné
nejen účastníkům e-infrastruktury CESNET, ale i dalším zájem-
cům. V roce 2019 forenzní laboratoř realizovala dva interní
testy (síťová infrastruktura a informační systémy), pět externích
zakázek na penetrační a zátěžové testy, tři zakázky na phishin-
gové testy, několik odborných konzultací a jednu analýzu bez-
pečnostního incidentu na komerční bázi. Velkou pozornost
sdružení věnuje osvětě uživatelů a správců sítí. Pořádá od-
borné semináře, školení, prezentuje na řadě akcí a vydává
publikace zaměřené na bezpečnost. V roce 2019 uspořádalo
další ročník semináře o bezpečnosti, seminář gdPR – rok poté,
nebo tradiční seminář o iPv6. Organizovali jsme také několik
školení o systémech dNS, nebo dvě školení forensic Training.

V rámci měsíce kybernetické bezpečnosti CESNET uspořá-
dal ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou
bezpečnost a sdružením CZ.NiC odbornou konferenci
v rámci Festivalu bezpečného internetu a připravil další roč-
ník „hackerské“ soutěže The Catch, ve které si účastníci
mohli vyzkoušet své analytické dovednosti. V roce 2019 se
odborníci sdružení CESNET rovněž účastnili několika mezi-
národních cvičení, především na prestižním a vysoce ceně-
ném cvičení locked Shield 2019. Tým za Českou republiku,
složený z nejlepších specialistů, získal krásné druhé místo
a navázal tak na úspěchy předchozích let.
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NEdÍlNOu SOuČÁSTÍ E-iNfRASTRukTuRy CESNET jE SySTém PRO SPRÁVu 
užiVATElů A řÍZENÍ PřÍSTuPu k jEdNOTliVÝm SlužbÁm. ZÁklAdEm SPRÁVy
užiVATElů jE diSTRibuOVANÁ fEdERACE idENTiT Eduid.CZ, kdE VSTuPNÍ 
REgiSTRACE užiVATElů A AuTENTiZAČNÍ Služby jSOu POSkyTOVÁNy 
dOmOVSkÝmi ORgANiZACEmi A AuTORiZAČNÍ iNfORmACE jSOu SPRAVOVÁNy
NA ÚROVNi jEdNOTliVÝCh SlužEb NEbO jEjiCh AdmiNiSTRATiVNÍCh dOméN.

federace eduid.cz na konci roku 2019 zahrnovala přes 140
poskytovatelů identity (idP), kteří ji využívají k přístupu k více
než 200 poskytovatelům služeb (SP). mnoho dalších služeb
je navíc dostupných pomocí mezinárodní interfederace
edugAiN. Pro minoritní skupiny uživatelů bez vlastního idP
je možné využití identit sociálních sítí a mojeid.

Velmi využívanou federovanou službou je eduroam.cz, posky-
tující uživatelům konektivitu k bezdrátové síti v domácí nebo li-
bovolné další spolupracující instituci. Autentizaci uživatele
provádí bezpečným způsobem vždy jeho domovská instituce.
Členy české federace bylo v roce 2019 přibližně 400 organizací,
které poskytují konektivitu ve více než 1000 lokalitách. Roamin-
gový systém funguje i mezinárodně, pokrývá nyní téměř 27 tisíc
lokalit ve 104 zemích světa. během jednoho dne využije konek-
tivitu v jiné než domovské organizaci přes 63 tisíc uživatelů.

Za účelem zabezpečené a důvěryhodné komunikace zajiš-
ťuje sdružení provoz infrastruktury veřejných klíčů (Public
key infrastructure), jejímž základem je certifikační úřad
CESNET CA, který vydává vybraným skupinám různé druhy

certifikátů pro konkrétně definované oblasti použití. do této
skupiny spadá i zprostředkování služby géANT TCS (Trus-
ted Certificate Service). do portfolia služeb Pki spadá i auto-
rita časových razítek (Time Stamp Authority).

V oblasti správy identit a řízení přístupu pokračuje rozvoj
systému Perun, který je vyvíjen společně s masarykovou uni-
verzitou. Systém už je dlouhodobě integrální součástí e‑in-
frastruktury, spravuje uživatele a přístupy k různorodým
službám spojeným s metaCentrem, datovými úložišti
a mnoha dalšími oblastmi e-infrastruktury. hlavní instance
systému spravuje identity a přístupy ke službám pro 352 uži-
vatelských komunit (národních i mezinárodních) s 50 tisíci
uživateli. mezi jeho přednosti patří podpora celého životního
cyklu uživatele, schopnost integrovat se do existujících pro-
středí a umožnění delegování správy přístupu a uživatelů.

V roce 2019 jsme zahájili práci na podpůrných službách pro
eIDAS - systém RemSig pro vzdálené podepisování elekt-
ronických dokumentů   a validační služba na ověřování plat-
nosti podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu.

140
Federace na konci roku 2019 zahrnovala
přes 140 poskytovatelů identity (IdP)
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V RÁmCi REZERVAČNÍhO SySTému mEETiNgS, kTERÝ běžÍ NA SySTému
ShONgO VyVÍjENém SdRužENÍm CESNET, Si mOhOu užiVATElé 
REZERVOVAT kAPACiTy řAdy NÁSTROjů. VidEOkONfERENČNÍ PROSTřEdÍ
bylO NAhRAZENO SySTémEm PEXiP, kTERé umOžňujE PROPOjENÍ jAk hW, 
SW jEdNOTEk, TAk i PřiPOjENÍ PROSTřEdNiCTVÍm WEbOVéhO 
PROhlÍžEČE S POdPOROu WEbRTC, NEbO mOžNOSTÍ NAPOjENÍ 
NA SkyPE fOR buSiNESS/lyNC.

Prostředí meetings je realizováno jako software běžící
na virtualizační platformě CESNET. To umožňuje postupné
kapacitní rozšiřování i nezávislou obnovu hardwaru
(serverů) systému. uživatelům je k  dispozici také web-
konferenční systém na platformě Adobe Connect. Ve spo-
lupráci s  uživateli na univerzitách probíhaly testy řešení
ZooM.

Pokračujeme v provozu streamovací platformy, videoar-
chivu i propojení desítek ústředen institucí (členů) v rámci
iP telefonní infrastruktury.

Sdružením vyvíjená řešení MVTP a UltraGrid pro vy-
soce kvalitní a nízkolatenční přenosy byla využita při
realizaci řady živých přenosů operačních zákroků v rámci
lékařských akcí. řešení se používají i v oblasti kulturních
představení a výuky.

Nizkolatenční přenos 
pomocí technologie 
Ultragrid a 8K videa.
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E-iNfRASTRukTuRA CESNET jE SOuČÁSTÍ EVROPSkÝCh E-iNfRASTRukTuR 
A TVOřÍ TAk kOmuNikAČNÍ A iNfORmAČNÍ PROSTřEdÍ PRO NÁROdNÍ 
VElké VÝZkumNé iNfRASTRukTuRy Z jiNÝCh VědNÍCh ObORů 
A uSNAdňujE jim SPOluPRÁCi S jEjiCh ZAhRANiČNÍmi PARTNERy.

Na evropské úrovni aktuálně probíhá budování konceptu
Evropského výzkumného cloudu (European Open Science
Cloud – EOSC), jehož cílem je vytvořit otevřené prostředí
pro ukládání, zpracování, sdílení a zpřístupnění vědeckých
dat, a tím evropský výzkum zefektivnit.

V následujících kapitolách je popsána spolupráce s dalšími
infrastrukturami a zapojení do budování EOSC ekosystému
jak v národním, tak mezinárodním rozsahu.

E-INFRASTRUkTURA CZ (e-INFRA CZ)

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro
výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 –
2022 dělí velké výzkumné infrastruktury podle zaměření do
šesti oblastí. jednou z těchto oblastí jsou e-infrastruktury,
které zajišťují informační a komunikační služby pro výzkum
a vývoj v České republice. V této kategorii jsou zařazeny tři
e-infrastruktury: CESNET, CERIT-SC (provozovaná masary-
kovou univerzitou) a IT4Innovations (provozovaná Všb –
Technickou univerzitou Ostrava). Tyto e-infrastruktury spolu
dlouhodobě spolupracují a koordinují své aktivity s cílem

efektivně poskytovat služby uživatelům. Na základě dopo-
ručení mezinárodního panelu při průběžném hodnocení
velkých výzkumných infrastruktur, který proběhl v  roce
2017, se poskytovatel podpory – mšmT České republiky –
rozhodl v období let 2020–2022 podpořit tyto e-infrastruk-
tury jako jedinou národní e-infrastrukturu pod názvem
e-infrastruktura CZ (zkráceně e‑INFRA CZ), a to konkrétně
prostřednictvím dvou komplementárních a společných pro-
jektů. Provozní náklady budou hrazeny z programu Podpora
velkých výzkumných infrastruktur a investice z programu
oP VVV. V průběhu roku 2019 vytvořily CESNET, masary-
kova univerzita a Všb – Technická univerzita Ostrava kon-
sorcium e-iNfRA CZ, které připravilo a podalo dva kom-
plementární projekty na léta 2020–2022:

− E-Infrastruktura CZ (lm 2018140) z programu Podpora
velkých výzkumných infrastruktur pro VaVai,

− e-INFRA CZ: Modernizace (Ef18_072/0015659) z pro-
gramu OP VVV.

3
Tři e-infrastruktury CESNET, 
CERIT-SC a IT4Innovations 
tvoří e-INFRA CZ
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ELIXIR CZ – ČESká NáRoDNí 
INFRASTRUkTURA 
PRo bIoLoGICká DATA
CESNET je přímo zapojen do národních aktivit v oblasti bio-
medicíny – je jedním ze zakládajících členů infrastruktury
ELIXIR CZ, která poskytuje pokročilé výpočetní prostředí,
datové prostředky a unikátní nástroje bioinformatické vě-
decké komunitě v České republice i v Evropě a je přímo
účastníkem dvou projektů zajišťujících provoz a rozvoj této
infrastruktury: Česká národní infrastruktura pro biologická
data (lm2015047) z programu Projekty velkých infrastruktur
pro VaVai a  ELIXIR-CZ: budování kapacit (Ef16_013/000
1777) z OP VVV. do rozvoje evropské infrastruktury EliXiR
přispíváme v rámci aktivity Technical Services EliXiR Com-
pute Platform zaměřené na vytvoření společného rámce
pro poskytování výpočetních služeb a služeb spojených
s ukládáním dat a v budování EliXiR AAi.

DALší NáRoDNí VELkÉ INFRASTRUkTURy 
VýZkUMU A VýVoJE
kromě výše uvedené úzké spolupráce s národními e-infra-
strukturami a zapojení do velké infrastruktury EliXiR CZ
jednáme také průběžně se zástupci ostatních velkých infra-
struktur, které jsou uvedeny v Cestovní mapě ČR velkých
infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
a dalších infrastrukturních projektů pro léta 2016 až 2022,
zajišťujeme jejich potřeby v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií a nabízíme spolupráci při jejich řešení.
jako příklady můžeme uvést:

− spolupráce Úmg AV ČR a CESNET na vybudování a ná-
sledném provozu Evropské chemicko-biologické data-
báze ECbd,

− memorandum o spolupráci v oblasti iCT s ÚOChb AV ČR
a Úmg AV ČR, zahrnující infrastruktury:
- Česká národní infrastruktura pro biologická data EliXiR CZ,
- Národní infrastruktura chemické biologie CZ-OPENSC-

REEN,
- České centrum pro fenogenomiku CCP,
- Národní infrastruktura pro biologické a medicínské

zobrazování Czech-bioimaging.

GÉANT – EVRoPSká PáTEřNí 
koMUNIkAČNí INFRASTRUkTURA
Panevropská komunikační infrastruktura géANT zajišťuje
vzájemné propojení evropských národních sítí pro výzkum
a vzdělávání a napojení na podobné infrastruktury jako
jsou internet2 a ESnet v uSA, CANARiE v kanadě a akade-
mické sítě na dalších kontinentech. géANT je základem
Evropské digitální infrastruktury (European digital infra-
structure – Edi), která tvoří komunikační infrastrukturu
pro rozvíjející se koncept Evropského otevřeného výzkum-
ného cloudu (European Open Science Cloud – EOSC).
financování této infrastruktury a souvisejících aktivit na
evropské úrovni je do konce roku 2022 zajištěno rámcovou
podporou projektu GÉANT2020. CESNET je do projektu
zapojen především v  aktivitách spojených s budováním
testovacího prostředí, otázkami zajištění bezpečnosti sítě,
poskytováním cloudových služeb v rámci evropské infra-
struktury či nasazením AAi. mimo to sdružení géANT, které
projekt koordinuje, požádalo CESNET o kapacitu konkrét-
ního pracovníka dedikovanou na vyhodnocení veřejné
zakázky na infrastrukturu, které probíhalo intenzivně
v období červenec – říjen 2019.

EGI – EVRoPSká INFRASTRUkTURA 
PRo DISTRIbUoVANÉ VýPoČTy
iniciativa Egi.eu koordinuje na evropské úrovni národní
aktivity v oblasti implementace gridových technologií
coby důležité součásti EOSC. Spolupráce mezi členy této
infrastruktury probíhá zejména v intencích projektu
EOSC-hub programu h2020. CESNET se v rámci této
spolupráce podílí na všech základních provozních aktivi-
tách, zajišťuje provoz národního uzlu Egi gridu a poskytuje
výpočetní zdroje tvořené jak vlastními výpočetními kapaci-
tami sdružení, tak i kapacitami fZÚ AV ČR. Zapojené
kapacity jsou rovněž součástí metaCentra a využívají
jeho virtualizovanou infrastrukturu. Pokračujeme nadále
v podpoře virtuálních organizací EliXiR (bioinformatika),
Auger (kosmické záření), belle (částicová fyzika) a CTA
(gama astronomie), stejně jako v přímé podpoře uživatel-
ských skupin z ČR se zájmem o vy- užití celoevropského
gridu. Prioritou je orientace na konkrétní potřeby těchto
skupin a jejich mezinárodních projektů.

ESA - EVRoPSká 
koSMICká AGENTURA
Sdružení CESNET v koordinaci s  ministerstvem dopravy
České republiky uzavřelo na počátku roku 2018 s Evropskou
kosmickou agenturou (ESA) smlouvu na vybudování data
hub Relay. V České republice je tak zprovozněn jeden ze
sedmi uzlů, které zajistí synchronizaci a další distribuci vel-
kého objemu nejčerstvějších snímků z  družic Sentinel
s cílem snížit zatížení infrastruktury ESA.CESNET je přímo zapojen 

do národních aktivit v oblasti 
biomedicíny – je jedním ze zakládajících
členů infrastruktury ELIXIR CZ
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ROZVOj E-iNfRASTRukTuRy CESNET VyžAdujE iNOVATiVNÍ PřÍSTuP. 
PROTO SE CESNET ZAbÝVÁ kROmě budOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ 
E-iNfRASTRukTuRy CESNET TAké VÝZkumEm A VÝVOjEm V OblASTi 
iNfORmAČNÍCh A kOmuNikAČNÍCh TEChNOlOgiÍ, A TO ZEjméNA V NÍžE 
uVEdENÝCh OblASTECh. Při VÝZkumu A VÝVOji SPOluPRACujE NEjEN 
SE ČlENy SdRužENÍ, AlE i S PARTNERy ZE ZAhRANiČÍ NEbO S fiRmAmi.

oPTICkÉ PřENoSoVÉ SySTÉMy
CESNET se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem
v oblasti optických technologií. Vyvíjí řadu původních plně
optických přenosových systémů Czechlight, jejichž největší
výhodou je otevřenost. To znamená, že softwarové úpravy
může provádět majitel nebo správce zařízení sám, nemusí
o to žádat CESNET či výrobce. Tím je z hlediska rozhodování
o dalším rozvoji sítě nezávislý. V oblasti optických systémů
se také zabýváme zejména problematikou softwarového
řízení optických sítí, přenosu přesného času a  stabilní
frekvence, kvantového přenosu kryptografických klíčů a vy-
užitím optických sítí jako senzorů fyzikálních veličin.

bEZPEČNoST E-INFRASTRUkTURy CESNET
Oblasti bezpečnosti e-infrastruktury věnuje CESNET dlou-
hodobě velkou pozornost. kromě vývoje nástrojů pro zajiš-
tění ochrany soukromí uživatelů a bezpečnosti jejich dat
či nástrojů pro sdílení informací o bezpečnostních inciden-
tech se intenzivně zabývá rovněž vývojem nástrojů pro mo-
nitoring sítě a detekci anomálií provozu jako potenciálního
zdroje útoku. V roce 2019 jsme mj. nasadili vlastními silami
vyvinutý systém proti ddoS útokům (ddoS protector) v pe-
eringovém centru NiX.cz či v pilotním režimu ověřili systém
pro automatizované sdílení a analýzu informací z oblasti ky-
bernetické bezpečnosti, vyvinutý v rámci evropského pro-
jektu PROTECTiVE.

SíťoVá IDENTITA
mechanismy pro řízení přístupu k jednotlivým službám jsou
důležitou složkou e-infrastruktury CESNET, a proto se sdru-
žení rovněž zabývá vývojem a implementací infrastruktury
pro federalizované sdílení služeb a zdrojů. hlavním cílem je
umožnit uživatelům z různých domovských institucí užívat
zdroje provozované partnerskými institucemi. Těmito zdroji
mohou být jak různé síťové aplikace, tak i samotná síťová
konektivita. V oblasti správy identit a řízení přístupu napří-
klad vyvíjíme společně s masarykovou univerzitou systém
Perun, který umožňuje organizovat uživatele do virtuálních
organizací a skupin, přiřadit jim zdroje a řídit k nim přístup.

NoVÉ APLIkACE
Pro využití naší infrastruktury již od počátků sdružení podpo-
rujeme využití e-infrastruktury CESNET v nových oblastech a hle-
dáme nové způsoby spolupráce ve výzkumu, vývoji a vzdělá-
vání v různých oborech, jakými jsou např. medicína, kultura,
architektura a tak dále. Často jde o propojení nadstandardního
přístupu k síti, úložných kapacit, speciálního přenosového
hardwaru a softwaru, vizualizačních a interakčních prostředků
včetně postupu využití v daném oboru. V rámci této části naší
činnosti např. vyvíjíme dvě platformy, hardwarovou s názvem
mVTP a společně s masarykovou univerzitou softwarovou ultra-
grid, pro práci s videem ve vysokém rozlišení (až 8k) při zacho-
vání nízké latence, které jsou využitelné např. pro videopřenosy
v medicíně či pro realizaci distribuovaných kulturních akcí. dále
se intenzivně věnujeme oblasti digitalizace a prezentace před-
mětů kulturního dědictví a problematice internetu věcí.



V ý R O č N í Z P R Á V A
01010110 01011001 01010010 01001111 01000011 01001110 01001001 01011010 01010000 01010010 01000001 01010110 01000001

24 Výroční zpráva CESNET 2019

PRoJEkTy řEšENÉ V RoCE 2019
− Adaptivní ochrana proti ddoS útokům (AdaptddoS)
− Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlost-

ních sítích (fOkuS).
− Advanced time/frequency comparison and dissemina-

tion through optical telecommunication networks
(TifOON)

− Akcelerační platforma pro virtuální přepínače (ViSA)
− Asset management ANd diAgnostics (AmANdA)
− Authentication and Authorisation for Research and

Collaboration (AARC2)
− Česká národní infrastruktura pro biologická data (EliXiR-CZ)
− ClOck NETwork Services (ClONETS)
− designing and Enabling E infrastructures for intensive

Processing in a hybrid dataCloud (dEEP-hybriddataCloud)
− detekce ohrožení bezpečnosti infrastruktur (dObi)
− diagnostika sítě ze zachycené komunikace (diSTANCE)
− distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím

moderních přenosových technologií
− E-infrastruktura CESNET
− E-infrastruktura CESNET – modernizace
− EliXiR-CZ: budování kapacit (EliXiR-CZ)
− EliXiR-EXCElERATE: fast-track EliXiR implementation

and drive early user exploitation across the life-sciences
− European Open Science Cloud – Expanding Capaties by

building Capabilities (EOSC-synergy)
− gN4-3
− integrating and managing services forthe European

Open Science Cloud (EOSC-hub)
− laterna magika. historie a současnost, dokumentace,

uchování a zpřístupnění.
− monitoring citlivých předmětů prostřednictvím internetu

věcí (mon-ioT)
− Photon and Neutron Open Science Cloud (PaNOSC)
− Platforma pro akceleraci virtualizace funkcí sítě (NfV200)
− Proactive Risk management through Situation Awareness

(PROTECTiVE)
− Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v národním

kyberprostoru (SAbu)
− Sharing and Automation for Privacy Preserving Attack

Neutralization (SAPPAN)
− Smart AdS
− Special Projects for Advanced Research and Technology

in Europe (SPARTA)
− Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat

intelligence (CTi)
− Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu

paměťových institucí
− Zabezpečená brána pro internet věcí (SioT)

VýSLEDky VýZkUMU A VýVoJE
Výzkumné aktivity sdružení CESNET vedly v roce 2019 k vy-
tvoření jedné kapitoly v knize, osmi článků v recenzovaných
vědeckých časopisech, třiceti článků ve sbornících konfe-
rencí, jednoho poloprovozu, pěti funkčních vzorků a devíti
výsledků typu software.byly také uděleny dva patenty
a užitný vzor.

Patenty:
− CESNET, z. s. p. o. a Netcope Technologies, a.s. A con-

nection for quick search of regular expressions in data.
Původci: Viktor Puš, Vlastimil kOšAř, jan kOřENEk,
denis mATOušEk, č.: EP3258385b1 vydal Evropský
patentový úřad 30. 01. 2019,

− CESNET, z. s. p. o. a fiT ČVuT. System for implementation
of a hash Table. Původci: matěj bARTÍk, Sven ubik,
č.: uS1026702 vydal united States department of Com-
merce - united States Patent and Trademark Office
(uSPTO) 16. 04. 2019,

Užitný vzor:
− CESNET, z. s. p. o. mobilní senzory pro síť internetu věcí.

Původci: Sven ubik, jiří POSPÍšilÍk, č.: 32911 vydal Úřad
průmyslového vlastnictví 04. 06. 2019.

2
V roce 2019 CESNET 
získal dva patenty



C E S N E T 2 0 1 9
01000011 01000101 01010011 01001110 01000101 01010100 00110010 00110000 00110001 00111001

25Výroční zpráva CESNET 2019

FoND RoZVoJE SDRUžENí CESNET
koncem roku 2018 a v průběhu roku 2019 Rada fondu roz-
voje připravila a vyhlásila dvě kola výběrových řízení na pro-
jekty pro rok 2019. V součinnosti se sdružením byly vybrány
tyto tematické okruhy:

− Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moder-
ních informačních a komunikačních technologií ve vý-
ukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědecko-
výzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol
a Akademie věd ČR

− Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

Na základě výběrových řízení bylo podáno 25 projektů, ke
spolufinancování bylo přijato sedmnáct projektů, z toho
sedm po přepracování. Přehled přijatých projektů je uve-
den v následující tabulce.

V průběhu roku 2019 proběhla také dvě kola oponentních
řízení ukončených projektů – celkem bylo úspěšně ukon-
čeno 8 projektů. Při hodnocení dosažených výsledků byl
jeden projekt veřejně prezentován. u pěti ukončených pro-
jektů byla doporučena širší prezentace na odborném fóru,
aby výsledky mohly být využity i ostatními členy sdružení.
Závěrečné zprávy projektů řešených v rámci fondu rozvoje
CESNET jsou k dispozici na webových stránkách sdružení
https://fondrozvoje.cesnet.cz/zpravy.aspx.

číslo nositel název
projektu projektu projektu

635R1/2019 ČVUT Vytvoření přístupových uzlů IoT sítě LoRaWAN 
včetně pilotního ověřování a využití v projektech

636/2019 VŠB-TUO Aplikace a rozvoj experimentální IoT sítě na platformě LoRaWAN 
s využitím infrastruktury CESNET

637/2019 UPA Implementace veřejné služby na ochranu proti nechtěné těžbě kryptoměn 
na koncových zařízeních uživatelů pomoci RPZ v DNS

638/2019 ZČU Pilotní ověření zapojení identifikačních karet ZČU (JIS karet) do European Student Card
640/2019 ZČU Makerspace v prostředí vysokých škol
642/2019 MU Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu 

Masarykovy univerzity - certifikace CISSP
644/2019 VŠB-TUO Školení IT bezpečnosti
645R1/2019 VŠB-TUO Zpracování událostí IT infrastruktury
646/2019 VŠB-TUO Telemetrie IT infrastruktury
649R1/2019 UP Implementace softwarových komponent na platformě .NET pro autentizaci 

uživatelů v rámci federace edulD.cz
650/2019 VŠB-TUO Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách
653/2019 JU Vytvoření a implementace klienta služby validator.cesnet.cz
654R1/2019 MU Portmanager - webová aplikace pro delegovanou konfiguraci switchů
655R1/2019 MU Správa firewallových pravidel s využitím identit uživatelů
656/2019 MU Analýza obrazových dat z digitální patologie v prostředí e-infrastruktury CESNET
657R1/2019 MU Transformace on-premise MS prostředí MU a cloudového prostředí O365 MU 

do integrovaného hybridního cloudového prostředí M365 MU
659R1/2019 JU DoH detekce & suprese



VNějšÍ VZTAhy
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V ROCE 2019 SdRužENÍ POkRAČOVAlO V AkTiViTÁCh, kTERé 
ZdůRAZňOVAly jEdiNEČNOu ROli E-iNfRASTRukTuRy PRO Vědu 
A VÝZkum V ČESké REPubliCE. REAliZOVAlO TAké AkCE S CÍlEm 
PřEdÁVAT ZkušENOSTi užiVATElSké kOmuNiTě, OdbORNé i lAiCké 
VEřEjNOSTi. SdRužENÍ PřiPRAVOVAlO TEmATiCké SEmiNÁřE, 
kONfERENCE A WORkShOPy PRO AkAdEmiCkOu i OdbORNOu VEřEjNOST. 

Začátkem roku sdružení uspořádalo dvoudenní konferenci
e-infrastruktury CESNET, kde více než 500 účastníkům
představilo celou šíři svých služeb i novinky z  vlastního
výzkumu a vývoje. Na tuto konferenci navazoval další ročník
Semináře o bezpečnosti sítí a služeb.

V první polovině roku se konal mezinárodní workshop
Network Perfoming Arts Production Workshop 2019,
na kterém proběhlo unikátní distribuované představení
s využitím hardware mVTP a software ultragrid, jež vyvinuli
zaměstnanci sdružení CESNET.

V roce 2019 se sdružení věnovalo tématu gdPR a uspořá-
dalo konferenci s názvem GDPR – rok poté. Proběhl jubilejní
10. ročník CEF Networks Workshop, na kterém se sešlo
46 předních světových odborníků v oblasti optických sítí.
V rámci měsíce kybernetické bezpečnosti byl CESNET sou-
částí Festivalu bezpečného internetu a připravil konferenci
věnovanou iCT a právu. uskutečnil se také třetí ročník sou-
těže The Catch, kdy 732 hráčů zdolávalo náročné úkoly
s cílem zachránit svět před hackerskými útoky.  

Ani v tomto roce nechyběly semináře jako IPv6, CESNET
Day, Forenzní trénink. Sdružení realizovalo různá školení,
setkání pracovních skupin nebo odborné workshopy
v  rámci české i mezinárodní komunity. CESNET byl

partnerem řady akcí, například Týdne vědy a techniky,
Linux Days, open Alt, Install Fest a dalších. druhým rokem
také sdružení spolupořádalo komunitní síťařské setkání
CSNoG 2019.  

Sdružení CESNET prezentuje aktuality, aktivity a úspěchy za-
městnanců, informace o pořádaných akcích i dalších udá-
lostech prostřednictvím svých webových stránek, sociálních
sítí i blogu. Ve spolupráci s mšmT sdružení pokračuje ve
správě webu Velkých výzkumných infrastruktur České repu-
bliky. Za rok 2019 sdružení CESNET vydalo 19 tiskových
zpráv a bylo zaznamenáno 239 tiskových výstupů v tištěné
či on-line formě.

14
Sdružení připravovalo tematické 
semináře, konference a workshopy. 
Uspořádalo celkem 14 akcí, 
z toho 10 domácích a 4 mezinárodní.
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Konference e-infrastruktury CESNET




Mezinárodní NPAPW Workshop &
unikátní distribuované představení

Konference IPv6
Festival vědy
Prezentace na konferenci SPIE



Prezentace na Linux Days 2019
Festival bezpečného internetu
Úspěšní řešitelé The Catch 2019





EkONOmiCké 
VÝSlEdky
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hoSPoDářSkÉ VýSLEDky V RoCE 2019
ČiNNOST SdRužENÍ CESNET jE V SOulAdu SE STANOVAmi ČlENěNA 
dO dVOu SkuPiN -  NEhOSPOdÁřSkÁ A hOSPOdÁřSkÁ ČiNNOST.

NEhoSPoDářSká ČINNoST
V rámci Nehospodářské činnosti sdružení pokračovalo v bu-
dování kvalitativně nové e-infrastruktury CESNET, která po-
skytuje členům sdružení a dalším subjektům splňujícím
podmínky pro připojení k síti CESNET ucelený soubor služeb.

dále se sdružení podílelo na řešení mezinárodních výzkum-
ných projektů programu horizont 2020, národních projektů
s podporou mšmT, Technologické agentury ČR, minister-
stva vnitra ČR, ministerstva průmyslu a obchodu ČR, minis-
terstva kultury ČR  a projektů Rady fondu rozvoje CESNET,
jak již bylo uvedeno v předcházející části výroční zprávy.

Nehospodářská činnost sdružení v roce 2019 skončila účet-
ním ziskem před zdaněním ve výši 7 340 tis. kč. Výnosy
Nehospodářské činnosti sdružení byly ve výši 479 769 tis.
kč, náklady dosáhly částky 472 429  tis. kč. Základ daně
z příjmů nehospodářské činnosti byl v roce 2019 kladný ve
výši 15 263 tis. kč.

hoSPoDářSká ČINNoST
hospodářská činnost sdružení v roce 2019 spočívala přede-
vším v držení převážně dluhopisového portfolia Rady fondu
rozvoje tvořeného finančními prostředky získanými prode-
jem komerční části sítě CESNET v roce 2000 a ve správě
finančních prostředků dalších fondů.

hospodářská činnost sdružení v roce 2019 skončila účetním
ziskem ve výši 14 091 tis. kč. Výnosy hospodářské činnosti
sdružení dosáhly v roce 2019 výše 29 662 tis. kč, náklady

hospodářské činnosti byly 15 571 tis.kč. Základ daně z pří-
jmů hospodářské činnosti sdružení byl v roce 2019 kladný
ve výši 13 553 tis. kč.

CELkoVý úČETNí A DAňoVý hoSPoDářSký VýSLEDEk
Celkovým účetním hospodářským výsledkem sdružení CESNET
za rok 2019 před zdaněním byl zisk ve výši 21 431 tis. kč.

Celkový základ daně z příjmů sdružení byla 28 816 tis. kč.
Celková daň z příjmů právnických osob za sdružení pro rok
2019 činí 5 605 tis. kč, z čehož vyplývá zisk po zdanění ve
výši 15 826 tis. kč.

ZáVěR
Sdružení CESNET v uplynulém roce zodpovědně a řádně
nakládalo se svěřenými prostředky, dostálo všem svým
závazkům vyplývajícím z legislativy, rozhodnutí mšmT ČR
i uzavřených smluv.

Auditorská společnost bdO Audit s. r. o. se sídlem Olbrach-
tova 1980/5, Praha 4, číslo oprávnění kA ČR č. 018,
provedla auditorské ověření roční účetní závěrky s tímto vý-
rokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poc-
tivý obraz aktiv a pasiv sdružení CESNET, zájmové sdružení
právnických osob k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v souladu s českými účetními
předpisy“.
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aktiva číslo stav stav
řádku k 1.1.2019 k 31.12.2019

a b 1 2
a. dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 252 099 233 519
a.i. dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 ) 2 29 056 26 720
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0
A.I.2. Software (013) 4 29 056 26 720
A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0
A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0
A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0
a.ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 ) 10 1 420 745 1 294 954
A.II.1. Pozemky (031) 11 0 0
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0
A.II.3. Stavby (021) 13 12 800 12 800
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 1 407 945 1 282 154
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 0 0
A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0
a.iii. dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 27 ) 21 101 921 100 738
A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0
A.III.2. Podíly - podstatný vliv (062) 23 0 0
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0
A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0
A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 101 921 100 738

RoZVAhA (bILANCE)
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aktiva číslo stav stav
řádku k 1.1.2019 k 31.12.2019

a b 1 2
a.iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 ) 28 1 299 623 1 188 893
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 26 596 24 883
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 4 162 4 588
A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082) 35 1 268 865 1 159 422
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
B. krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 444 546 407 042
B.I. Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 ) 41 0 0
B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0
B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0
B.I.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0
B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
B.I.5. Výrobky (123) 46 0 0
B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0
B.I.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
B.ii. pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 32 075 23 478
B.II.1. Odběratelé (311) 52 3 244 4 290
B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 175 313
B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 7 12
B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
B.II.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0
B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
B.II.10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 20 831 8 260
B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 0 0
B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348) 64 0 0

RoZVAhA (bILANCE)
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aktiva číslo stav stav
řádku k 1.1.2019 k 31.12.2019

a b 1 2
B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 0 0
B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0
B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 8 156 10 783
B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -338 -180
B.iii. krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 ) 71 400 774 371 328
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 668 724
B.III.2. Ceniny (213) 73 96 28
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 220 154 160 455
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 63 737 59 004
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 116 119 151 117
B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0
B.III.8. Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0
B.iv. jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 ) 80 11 697 12 236
B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 11 217 11 618
B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 480 618

aktiva CelkeM ( ř. 1 + 40 ) 83 696 645 640 561
kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997 7 985 072 7 317 816

RoZVAhA (bILANCE)
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pasiva číslo stav stav
řádku k 1.1.2019 k 31.12.2019

a d 3 4
a. vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 ) 84 587 240 591 426
a.i. jmění celkem ( ř. 86 až 88 ) 85 472 776 466 112
A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 0 0
A.I.2. Fondy (911) 87 472 776 466 112
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 88 0 0
a.ii. výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 114 464 125 314
A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X 15 826
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 8 543 X
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 105 921 109 488
B. Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 109 405 49 135
B.i. rezervy celkem ( ř. 95 ) 94 0 0
B.I.1. Rezervy (941) 95 0 0
B.ii. dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 ) 96 0 0
B.II.1. Dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0
B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
B.II.3. Závazky z pronájmu (954) 99 0 0
B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
B.II.6. Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0
B.iii. krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 108 749 48 388

RoZVAhA (bILANCE)
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pasiva číslo stav stav
řádku k 1.1.2019 k 31.12.2019

a d 3 4
B.III.1. Dodavatelé (321) 105 91 063 24 826
B.III.2. Směnky k úhradě (322) 106 0 0
B.III.3. Přijaté zálohy (324) 107 0 0
B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 9 110 10 784
B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 53 53
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 214 238
B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 111 5 437 6 431
B.III.8. Daň z příjmů (341) 112 575 3 265
B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 2 305 2 790
B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0
B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 1
B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
B.III.14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 118 0 0
B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0
B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
B.III.17. Jiné závazky (379) 121 -8 0
B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
B.III.19. Eskontní úvěry (232) 123 0 0
B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 126 0 0
B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
B.iv. jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 656 747
B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 656 738
B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 0 9

pasiva CelkeM (ř. 84 + 93) 131 696 645 640 561
kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 2 786 580 2 562 244

RoZVAhA (bILANCE)
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číslo činnost činnost
řádku hlavní hospodářská CelkeM

1 2 3
a. náklady  (ř. 39) 1 472 429 15 571 488 000
a.i. spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 186 975 401 187 376
A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3) 3 20 593 0 20 593
A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 0
A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 133 0 133
A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 8 171 71 8 242
A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 2 941 2 2 943
A.I.6 Ostatní služby (518) 8 155 137 328 155 465

a.ii. změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, 
zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12) 9 0 0 0

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0
A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0
A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0
a.iii. osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 206 947 1 995 208 942
A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 152 408 1 515 153 923
A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 50 857 480 51 337
A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0
A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 2 482 0 2 482
A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 1 200 0 1 200
a.iv. daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 287 0 287
A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 287 0 287
a.v. ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 2 086 1 746 3 832
A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541) 22 1 0 1
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 248 0 248
A.V.18 Nákladové úroky (544) 24 0 0 0
A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 385 0 385
A.V.20 Dary (546) 26 0 0 0
A.V.21 Manka a škody (548) 27 0 0 0
A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 1 452 1 746 3 198

a.vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek celkem (ř. 30 až 34) 29 73 577 11 429 85 006

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 30 73 735 33 73 768
A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0 0
A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 11 396 11 396
A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0
A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9) 34 -158 0 -158
a.vii. poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 2 557 0 2 557
A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami (58x) 36 2 557 0 2 557
a.viii. daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0
A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 0 0 0

nákladY CelkeM 39 472 429 15 571 488 000

VýkAZ ZISkU A ZTRáTy
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VýkAZ ZISkU A ZTRáTy

číslo činnost činnost
řádku hlavní hospodářská CelkeM

1 2 3
B. výnosy (ř. 67) 40 479 769 29 662 509 431
B.i. provozní dotace (ř. 42) 41 244 160 0 244 160
B.I.1 Provozní dotace (691) 42 244 160 0 244 160
B.ii. přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 0 0 0
B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0 0
B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 0 0 0
B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0
B.iii. tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 113 637 2 807 116 444
B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 48 0 0 0
B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 113 637 2 807 116 444
B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 50 0 0 0
B.iv. ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 121 935 8 285 130 220
B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) 52 0 0 0
B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0
B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 1 358 558 1 916
B.IV.8 Kursovné zisky (645) 55 145 24 169
B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 56 114 523 914 115 437
B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 5 909 6 789 12 698
B.v. tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63) 58 37 18 570 18 607
B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 59 7 0 7
B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 11 951 11 951
B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 61 30 0 30
B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 62 0 0 0
B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 63 0 6 619 6 619

vÝnosY CelkeM 64 479 769 29 662 509 431
C. vÝsledek hospodaření před zdanĚníM (ř. 39 - 64 + 38) 65 7 340 14 091 21 431
A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 2 967 2 638 5 605
d. vÝsledek hospodaření po zdanĚní (ř. 65 - 66) 67 4 373 11 453 15 826
Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 3 823 472 209 114 4 032 586
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CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zikova 4, 160 00 Praha 6

www.cesnet.cz 


