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Anotace 

FITŘÍK, Jakub. Zabezpečení oběhu neveřejných písemností organizace využitím RFID 

technologie, Diplomová práce, Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 

2012. 66 s. 

 

Diplomová práce se věnuje zabezpečení oběhu neveřejných písemností pomocí RFID 

technologie. Teoretická část popisuje RFID technologii a oběh neveřejných písemností. Dále 

popisuje utajované informace a ochranu osobních údajů. Praktická část práce slouží k návrhu 

konkrétního řešení a ověření jeho funkčnosti. 

Klíčová slova: spisový řád, RFID, tag, čtečka, utajovaná informace, měření. 

 

 

Annotation 

FITŘÍK, Jakub. Securing the circulationof non-public documens of an organisation using the 

RFID technology, Thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. 66 s. 

 

This thesis deals with the security of non-public circulation of documents using RFID 

technology. The theoretical part describes the RFID technology and circulation of non-public 

documents. It also describes the classified information and personal data protection. The 

practical part of the work to design a specific solution and verify its functionality. 

Keywords: classification order, RFID tag, reader, secret information, measurements. 
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1 Úvod 

Radio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická identifikace. RFID slouží k 

přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Pomocí těchto systémů je možno 

zaznamenávat, uchovávat a poskytovat objektivní informace o objektech v reálném čase. 

Technologie RFID nachází uplatnění v mnoha oblastech a odvětvích průmyslu, 

bezpečnosti, dopravy. Jedná se o aplikace jako je kontrola výrobních procesů, logistika, 

dodávky a expedice. Systém nachází rovněž obrovské uplatnění v automobilovém průmyslu, 

pivovarnictví a ve zdravotnictví V obchodních řetězcích je tato technologie využívaná pro 

kontrolu a evidenci zboží. Technologie je dále využívána při v identifikaci zvířat, od 

identifikace domácích mazlíčků, po velké stáda dobytku. RFID systémy zvyšují kvalitu a 

rozšiřují možnosti procesu identifikace. 

Princip fungování RFID technologie vychází z principu fungování radaru. Skotský 

elektrotechnik sir Robert Watson-Watt zkonstruoval první prakticky použitelný přístroj pro 

rádiovou detekci letadel pomocí mikrovln. Stal se tak skutečným vynálezcem radaru. Jeho 

technologie se začala používat za druhé světové války k odlišení vlastních a nepřátelských 

letadel. 

Možnosti technického řešení jsou nepřeberné. Na trhu existuje mnoho produktů od 

různých firem. Cílem mé práce bylo nalézt vhodný systém pro aplikaci na oblast oběhu 

neveřejných písemností v organizaci. 

Každá organizace musí dbát na zabezpečení oběhu neveřejných písemností. Ten se 

vždy řídí spisovým řádem organizace. Potřeba zabezpečit oběh písemností může buď 

vyplývat ze zákona a nebo může být dána povahou písemností jež jsou označeny jako 

neveřejné. Na oběhu neveřejných písemností se podílejí pracovníci a existuje mezi nimi určitá 

dělba činnosti. Za neveřejné písemnosti lze označit veškeré písemnosti, které organizace buď 

potřebuje chránit, nebo je nechce zveřejňovat. 

V úvodu práce se zabývám popisem RFID technologie. Popíšu princip na kterém 

RFID pracují a rozeberu jednotlivé součásti systému. V následující kapitole se věnuji 

problematice oběhu písemností. Nadefinuji jednotlivé pojmy a popíšu jak by měl oběh 

písemností probíhat. Kapitola která následuje, se věnuje utajovaným informacím a ochraně 
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osobních údajů. Tuto problematiku rozeberu a uvedu i povinnosti při manipulaci s těmito 

informacemi, které ze zákona vyplývají. 

V závěru práce navrhnu možnost konkrétního řešení a jeho funkčnost ověřím. 

Funkčnost bude ověřena v laboratořích RFID-ILAB, sérií mnou navržených testů.  



 

3 

 

2 Rešerše 

FINKENZELLER, Klaus. RFID Handbook: Fundamentals and Applications in 

Contactless Smart Cards and Identification. second edition. Německo: John Wiley & 

Sons, Ltd., 2003. 434 s.  ISBN 0-470-84402-7. 

 

Tato publikace slouží pro široké spektrum čtenářů. Od studentů až po odborníky, kteří 

se zabývají technologií RFID. Díky této knize získá čtenář komplexnější informace a 

podrobný přehled v oblasti této technologie. V této publikaci jsou popsány principy fungování 

RFID technologií RFID a taky zásady v oblasti IT. 

 

RFID Journal [online]. RFID (Radio Frequency Identification) Technology News and 

Features © 2002-2012 [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://www.rfidjournal.com/ 

 

Na tomto internetovém serveru jsem nalezl veškeré potřebné informace, které se týkají 

historie této technologie, požití, základního rozdělení. Na tomto serveru je spousta 

ilustračních fotografií pro názorné ukázky a praktické použití- 

 

Ing. Martina Sommerová. Základy RFID technologií [online]. . [cit. 2012-10-24]. ISBN . 

Dostupné z: http://rfid.vsb.cz/cs/okruhy/informace/dokumenty/ 

 

Tato publikace obsahuje kapitoly týkající se technologie RFID. Jsou v ní rozděleny a 

popsány její jednotlivé základní prvky. Tyto informace a poznatky mi posloužily k získání 

základního přehledu v technologii RFID. 

 

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
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Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.  

 

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

 

Tento zákon upravuje výběr a evidenci archiválií, ochranu archiválií, práva a 

povinnosti vlastníků archiválií, práva a povinnosti držitelů a správců archiválií, využívání 

archiválií, zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a 

povinnosti zřizovatelů archivů, spisovou službu, působnost Ministerstva vnitra a dalších 

správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a správní delikty.  
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3 Základní pojmy 

Archivní služba – soubor činností spojených s přijímáním, ochranou, shromažďováním, 

ukládáním, evidencí, odborným zpracováním a využíváním archiválií; tj. originálů písemností 

trvalé hodnoty. 

EPC  – elektronický kód produktu, způsob identifikace zboží 

Písemnost – je psaný nebo jinak vzniklý záznam sloužící k vyřizování, kontrole a evidenci 

předmětné záležitosti. 

RFID – Technologie, která funguje na rádiové frekvenci a slouží k identifikaci a lokalizaci 

osob, objektů či shromažďování dat. 

RFID čtečka – čtecí zařízení je základní součástí systému RFID 

RFID tag – základní součástí systému RFID, která slouží k označování 

Skartace – odborné posouzení dokumentů, při kterém jsou vyřazovány dokumenty pro 

činnost podnikatelského subjektu nadále nepotřebné. Při tom se oddělují archiválie od 

písemností bezcenných, které jsou určeny ke zničení, tj. takové znehodnocení znemožňující 

rekonstrukci a identifikaci obsahu dokumentu. 

Spisová služba – soubor pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním, zapisováním, 

označováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním (skartací) 

písemností. 

Spisový a skartační plán – obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných 

skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. 
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4 Právní předpisy 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných 

států. 

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. 

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

Tento zákon upravuje výběr a evidenci archiválií, ochranu archiválií, práva a 

povinnosti vlastníků archiválií, práva a povinnosti držitelů a správců archiválií, využívání 

archiválií, zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a 

povinnosti zřizovatelů archivů, spisovou službu, působnost Ministerstva vnitra a dalších 

správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a správní delikty. 

.  
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5 RFID 

5.1 Historie RFID 

Kořeny radiofrekvenční identifikace (dále jen RFID) spadají až do období druhé 

světové války. Němci, Japonci, Američané a Britové používali radar, který byl objevený v 

roce 1935 skotským fyzikem Sirem Robertem A. Watson – Wattem. Ten měl za úkol varovat 

před blížícími se letadly, zatímco ony ještě byly na míle vzdáleny. Nebylo ovšem možné 

rozpoznat, zda jde o nepřátelské či přátelské letadlo. 

Němci zjistili, že když piloti vracející se na základnu rozkývali letadlo, změnil se taky 

odražený rádiový signál. Díky této metodě byla schopna posádka radaru na základě 

změněného signálu poznat, že tato letadla byla německá. Toto byl v podstatě první pasivní 

RFID systém. 

 

Obrázek 1: Watson Watt s prvním radarem [1] 

Na druhé straně Britové pod vedením skotského fyzika Watson Watta, vyvinuli první 

aktivní identifikační systém, který byl schopen rozpoznat přítele od nepřítele tzv. „friend or 

foe systém“. V podstatě šlo o to, že umístili vysílač do všech britských letadel. Tento vysílač 

po přijetí signálu z radarových stanic na zemi, začal vysílat zpět signál, kterým se letadlo 

identifikovalo jako přátelské. RFID pracuje na stejném principu. Signál je vyslaný do tagu, 
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který vybudí a ten buď odrází signál zpět (pasivní systém) a nebo vysílá signál (aktivní 

systém). 

Pokrok ve vývoji radarových a RFID systémů pokračoval během 50. a 60. let. Vědci a 

akademici ve Spojených státech, Evropě a Japonsku prováděli výzkum a předložili studie, 

které vysvětlují, jak by RFID systémy mohly být použity pro identifikaci objektů na dálku. [1] 

5.1.1 První RFID Patenty 

Mario W. Cardullo 23. ledna 1973 získal první americký patent pro aktivní RFID tag s 

přepisovatelnou pamětí. Téhož roku, Charles Walton, podnikatel z Kalifornie, získal patent 

pro pasivní tag používaný k bezklíčovému odemykání dveří. Karta se zalisovaným tagem 

komunikuje se čtečkou u dveří. Když čtečka zjistí, že na tagu je uložen správný číselný kód, 

odemkne dveře. Walton si tuto technologii nechal licencovat pro společnost vyrábějící zámky.  

Americká vláda také pracovala na vývoji RFID systémů. V roce 1970, požádalo 

Americké Ministerstvo energetiky vědce z národní laboratoře v  Los Alamos, aby vyvinuli 

systém ke sledování jaderných materiálů. Ti přišli s konceptem kdy tag je umístěn v kamionu 

a čtečka se umístí na brány zabezpečných zařízení. Anténa v bráně probudí tag v kamionu, 

který odešle své identifikační číslo a popř. i další údaje jako je  třeba jméno řidiče atd.. Tento 

systém byl na komerční trh uveden v polovině 80. let. Vědci, kteří pracovali na tomto 

projektu, založili po odchodu z národní laboratoře, společnost na výrobu automatizovaných 

mýtných systémů. Tyto systémy se staly široce používanými po celém světě.  

V laboratoři v Los Alamos také vyvinuli pasivní RFID tag pro sledování krav. 

Označování dobytka se tehdy potýkalo s mnoha problémy. Například při dávkování hormonů 

a léčiv, bylo složité zajistit, aby každá kráva dostala tu správnou dávku a aby omylem 

nedostala nějaká kráva více dávek. Vědci přišli s pasivním RFID tagem, který používal UHF 

rádiové vlny. Tag čerpal energii z čtečky a jednoduše odrážel zpět ke čtečce modulovaný 

signál pomocí techniky známé jako zpětný rozptyl. 

Později byl vyvinut systém, který pracoval na nízké frekvenci (125 kHz).  Tagy 

používané v tomto systému měly menší rozměry, byly zapouzdřeny ve skle, a injekčně se 

vpravovaly pod kůži krav. Tento systém se nadále stále používá při označování krav po celém 

světě. Nízkofrekvenční tagy se začaly také dávat do karet, kde slouží k řízení přístupu do 

budov. 
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V průběhu doby přešel výzkum od nízkofrekvenčních systémů k výzkumu systémů 

pracujících na vysoké frekvenci (13,56 MHz). Toto pásmo bylo neregulované a nevyužité ve 

většině částí světa. Vysoká frekvence nabídla větší rozsah a rychlejší přenos dat. Společnosti, 

zejména v Evropě, začaly používat tento systém ke sledování kontejnerů a jiných aktiv. Dnes 

jsou vysokofrekvenční RFID systémy používané pro řízení přístupu, dále u platebních 

systémů a bezkontaktních čipových karet, jako opatření proti krádeži automobilu. To funguje 

tak, že čtečka, která je umístěna v sloupku řízení čte pasivní RFID tag v plastovém krytu 

klíče. Pokud čtečka nenačte správné identifikační číslo, které je naprogramováno na tagu, není 

možné auto nastartovat. 

Okolo roku 1990 inženýři z firmy IBM vyvinuli a patentovali RFID systém pracující 

na ultra-vysoké frekvenci (UHF). UHF nabídl delší dosah čtení (za dobrých podmínek až 7 

metrů) a rychlejší přenos dat. Firma IBM dělala pokusy s tímto systémem, avšak nikdy ho 

komerčně nevyužila. Když se později dostala firma do finančních potíží, prodala své patenty 

firmě Intermec. Intermec RFID systémy byly instalovány v mnoha různých aplikacích. V té 

době se ovšem jednalo o velice drahou technologii, to bylo způsobeno hlavně kvůli nízkému 

objemu prodeje a nedostatku otevřených mezinárodních norem. 

UHF RFID zaznamenal masivní nárůst v roce 1999, kdy společnosti Uniform Code 

Council, EAN International, Procter & Gamble a Gillette postavily Auto-ID centrum na 

univerzitě v Massachusetts díky společnému financování. Dva profesoři z této univerzity: 

David Brock a Sanjay Sarma, zkoumali možnosti používání levných RFID tagů na všechny 

výrobky, tak aby bylo možno výrobky sledovat v celém průběhu dodavatelského řetězce. 

Jejich nápad byl dát na tag pouze sériové číslo a tím snížit jeho cenu. Jednoduchý mikročip, 

který uloží jen velmi málo informací a k uložení sériového čísla bohatě stačí, bylo možno 

vyrobit levněji než složitější čip s větší paměti. Data spojená s pořadovým číslem na tagu jsou 

uložena v databázi, která je přístupná přes internet. 

Sarma a Brock změnili způsob uvažování o RFID v dodavatelském řetězci. Tagy dříve 

sloužily jako mobilní databáze, která obsahovala veškeré informace o produktu nebo 

kontejneru. Místo toho Sarma a Brock vymysleli, že na tagu bude pouze sériové číslo, a zbylé 

informace budou v databázi přístupné přes internet. Pro podniky to byla významná změna, 

protože teď mohl výrobce automaticky informovat prodejce, že zásilka opouští sklad, a 

prodejce mohl automaticky informovat výrobce při přijetí zboží. 

Mezi lety 1999 a 2003, získalo Auto-ID Centrum podporu amerického ministerstva 

obrany a více než 100 velkých společností. Díky tomu se otevřely výzkumné laboratoře v 
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Austrálii, Velké Británii, Švýcarsku, Japonsku a Číně. Tyto laboratoře vyvinuly elektronický 

kód produktu (EPC) a síťovou architekturu pro vyhledávání dat přiřazených na RFID tagu 

přes internet. Technologie byla licencována v roce 2003. Auto-ID Centrum ukončilo svou 

činnost v říjnu 2003 a změnilo se na EPCglobal. Jeho výzkumné povinnosti převzaly Auto-ID 

Labs. 

Někteří z největších světových prodejců - Albertsons, Metro, Target, Tesco, Wal-Mart 

a taky americké ministerstvo obrany, začali používat EPC technologie ke sledování zboží v 

dodavatelském řetězci. EPCglobal ratifikovalo standard druhé generace v prosinci 2004. 

V současné době se RFID technologie nadále rozvíjí a nachází nová uplatnění v 

různých oborech od potravinářství, automobilového průmyslu, logistiku, zemědělství, 

vesmírný průmysl až po zdravotnictví. V následující tabulce jsou uvedeny částky v miliónech 

amerických dolarů, které ukazují rozvoj RFID technologií na trhu. [1] 

  Rozvoj RFID (uvedené částky jsou v miliónech dolarů)   

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zbytek světa 167 209 272 373 469 593 690 

Asie 1097 1408 2049 2517 3029 3591 4198 

Evropa 740 864 1095 1356 1687 2067 2567 

Severní Amerika 1159 1331 1704 2143 2634 3213 4060 

Celkem 3163 3812 5120 6389 7819 9464 11515 

Tabulka 1 Rozvoj RFID [2] 

5.2 Systém RFID 

K základním součástem RFID systému patří: 

 RFID tag (neboli transpondér), jehož základní součástí je čip (elektronický 

paměťový obvod), cívka či anténa a popřípadě i vlastní zdroje energie 

(baterie). Tyto součásti jsou pak uloženy ve vhodně konstruovaném obalu z 

plastu nebo papíru, 

 RFID čtečka, ta se skládá z vysílacího/přijímacího obvodu s dekodérem a 

antény. čtečka V může být vybavena i vlastním operačním systémem se 

základní softwarovou funkcionalitou, 

 řídící software (middleware), tvoří jej podpůrné systémy jako jsou řídící 

počítače, databáze, telekomunikační sítě a systémy na strategické úrovni řízení. 
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Obecný princip, na kterém pracují RFID systémy je následující. Čtecí zařízení 

prostřednictvím antény vysílá periodicky na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu 

do svého okolí. Objeví-li se ve vhodné vzdálenosti od antény tag, naladěný na stejnou 

frekvenci, je tato vlna přijata anténou tagu. Indukované napětí na anténě tagu, vyvolá střídavý 

elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor v tagu. Uložená energie je použita 

pro napájení logických a rádiových obvodů tagu. Když napětí na kondenzátoru dosáhne 

minimální potřebné úrovně, spustí řídící obvody uvnitř tagu a ten začne odesílat odpověď 

čtecímu zařízení. Vysílání tagu je realizováno zpravidla pomocí dvoustavové ASK 

(Amplitude Shifting Key) modulace, která je realizována změnou zakončovací impedance 

antény tagu (anténa je buď přizpůsobena, nebo zakončena nakrátko). Modulace představuje 

ovlivňování signálu, a to jeho výšky, frekvence a fáze amplitudy. Pomocí modulace vlny 

vysílané ze čtečky lze do tagu i zapisovat (pokud to umožňuje) . Analýzou těchto vln kdekoliv 

v dosahu čtečky můžeme zpětně zrekonstruovat zprávu přijaté vlny - tomu se říká 

demodulace. Odrazy, jsou detekovány čtečkou a interpretovány jako logické úrovně 1 a 0. 

Hlavní hardwarové podmínky fungování RFID systému jsou dostatečná energie pro nabití 

kondenzátoru v tagu a schopnost detekovat přijatou odpověď tagu čtečkou. S rostoucí 

vzdáleností mezi čtečkou a tagem postupně klesá kvalita RFID signálu. Narůst šumu v 

základním signálu vede až k nemožnosti úspěšné detekce přijaté zprávy. [2] 

5.2.1 Pasivní RFID systém 

Čtecí zařízení šíří pomocí antény elektromagnetické pole, které slouží jako zdroj 

energie pro RFID tag, který nemá vlastní zdroj energie. Čtecí zařízení slouží také jako 

komunikační kanál ve směru RFID tagu. Pasivní systémy se používají hlavně k identifikaci 

objektů. Na následujícím obrázku je vysvětlen princip komunikace mezi pasivním RFID 

tagem a čtečkou. 
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Obrázek 2 Princip komunikace mezi pasivním RFID tagem a čtečkou [2] 

5.2.2 Aktivní RFID systém 

Používají se pro identifikaci předmětů a také pro aktivní lokalizaci. Jedná se o 

složitější a dražší systém. Aktivní RFID systém využívá aktivní RFID tagy. Tyto tagy 

obsahují vlastní zdroj napájení, jejich činnost může být zcela nezávislá na čtecím zařízení, 

tagy mohou obsahovat také snímače pro měření fyzikálních veličin, a jsou i často schopny 

optické a akustické komunikace s uživateli. Princip komunikace mezi aktivním RFID tagem a 

čtečkou je vysvětlen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3 Princip komunikace mezi aktivním RFID tagem a čtečkou [2] 

5.2.3 Srovnání RFID s čárovými kódy 

RFID technologie rozšiřuje již zavedený systém čárových kódů o nové možnosti. V 

celé řadě aplikací je proto nejvýhodnější využit SmartLabel, což je kombinace obou těchto 

technologií. 

Výhody RFID oproti čárovým kódům 

 není nutná přímá viditelnost  

 možnost aktualizace uložených informací 
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 mnohačetné snímání v jednom okamžiku 

 odolnost vůči vlivům okolního prostředí 

 několikanásobně větší kapacita nesené informace 

 snížení chybovosti 

 zlepšené řízení toku zboží a logistiky 

 vyšší stupeň automatizace 

 digitální přístup k informacím 

 rychlost získání informace, možnost mnohonásobného čtení 

 sledovatelnost až na úroveň jednotlivého výrobku 

5.3 RFID tag (transpondér) 

Základní funkcí RFID tagu neboli transpondéru (význam vznikl sloučením anglických 

slov transmit - přenos a response - odpověď) je uložení dat do vnitřní paměti a poskytnutí 

těchto uložených údajů RFID systému. Tag se skládá ze tří základních částí - antény, 

mikročipu cívky a pouzdra které tag drží pohromadě. Velikost tagu závisí na velikostí antény, 

která je jeho největší součástí. Čím větší je použitá frekvence, tím menší může být anténa. 

Samotný čip má velmi malé rozměry. Pouzdro může být vyrobeno z různých materiálů. V 

podstatě záleží pouze na účelu použití tagu a přání zákazníka. V dalších odstavcích se budu 

věnovat rozdělení tagů dle různých kritérií 
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Obrázek 4 RFID tag [Fitřík] 

5.3.1 Dělení podle výrobní technologie 

Z hlediska výrobní technologie existují desítky typů tagů. Tagy se vyrábějí v různých 

tvarech, velikostech a z různých materiálů. To jak tag bude vypadat záleží na účelu ke 

kterému je určen. Některé tagy musí být provedeny tak, aby odolávaly extrémním podmínkám 

jako je např. teplota, vlhkost, a odolnost proti chemickým látkám. 

Mince je provedení tagu s nejrozmanitějším aplikačním využitím. Tagy mají kruhový 

tvar a velikosti od několika mm až po desítky cm (obr. 5). V jejich středu bývá otvor na 

uchycení a obal je tvořený plastem, což zajistí vysokou mechanickou odolnost. Výhodou 

těchto tagů je jejich jednoduchá implementace do jiných součástek, například jako imobilizér 

nebo klíčenka, která se používá v oblasti, kde jsou potřebné vysoké požadavky na bezpečnost 

jako jsou střežené prostory, kanceláře a podobně. Obal je tvořený plastem, což zajistí vysokou 

mechanickou odolnost 

 

Obrázek 5 Tag v provedení mince [4] 

 

Smart label  neboli tzv. „chytrá etiketa“ (obr. 6). Jedná se o papírovou nebo plastovou 

tištěnou etiketu s integrovaným pasivním tagem. Celý komplet se nalepí jako obyčejná etiketa 



 

15 

 

s libovolným potiskem. Kombinace RFID tagů a klasické tištěné etikety obsahující čárový 

kód se využívá k označení palet nebo kartónů. Její výhodou je nízká cena a možnost využití 

čárového kódu jako záložního identifikátoru v případě selháni tagu. Nevýhodou je nižší 

odolnost k okolním vlivům oproti tagům ve formě mince. [2] 

 

Obrázek 6 Smart label [5]¨ 

Smart card má formát a rozměry platební karty (cca 58 x 55 x 0,75 mm). Do těchto 

karet je možné umístit poměrně velkou anténu, která má příznivý vliv na dosah systému. 

Vyrábí se tak, že mezi vrstvy plastu se zataví anténa při teplotě 100 °C. Tento proces se 

nazývá vrstvení. 

PCB tagy, jde o RFID čip s PCB (Printed Circuit Board) anténou (obr. 7). Používají 

se pro návrh zákaznických tagů, kde jsou kladeny specifické nároky na jejich aplikaci. PCB 

tag je možné snadno osadit dodatečným kondenzátorem, který zajistí ještě lepší čtecí 

vzdálenost. Tyto tagy lze zabudovat obalů z laminátu, plastu, gumy nebo do speciálních obalů 

z materiálů, které vyhovují podmínkám provozu, ve kterých budou využity. Mají také 

vysokou odolnost i v podmínkách, kde by například smart label neobstál. Příkladem použití je 

RFID tag zapuštěný do přepravky a je tedy možné, po celý čas jejího putovaní, do něho 

ukládat potřebné informace a umožňuje tak sledovat celý výrobní koloběh. [2] 
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Obrázek 7 PCB tag [6] 

Skleněné tagy jsou vyvinuté pro zavedení pod pokožku. Používají se v lékařství, pro 

kontrolu zvířat apod. Obal tagu tvoří skleněná trubička velkosti 10 až 30 mm. Čip je 

zachycený na plastovém nosiči. Cívka je navinutá z drátu silného 0,04 mm. Všechny 

komponenty jsou potom zapuštěné v lehce přilnavém materiálu, z důvodu dosažení vyšší 

mechanické odolnosti. [2] 

 

Obrázek 8 Skleněný tag [6] 

 

5.3.2 Dělení podle zdroje energie 

Podle zdroje energie se tagy dělí na aktivní, pasivní, semipasivní  a semiaktivní.  

Aktivní RFID tagy mají vlastní zdroj energie a ten používají k napájení 

integrovaného čipu anebo posílení signálu. Signál může být přijat RFID čtečkou ve 

vzdálenosti cca 100 a více metrů. Čipy jsou schopné vysílat s větším vysílacím výkonem, a 
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tudíž jsou efektivnější v případech, vysílání ve ztíženém prostředí. Tyto tagy jsou složité a tím 

pádem jsou náklady na jejich výrobu vyšší a mají kratší životní cyklus, který je dán kapacitou 

baterie, která je 1 - 5 let. 

Pasivní RFID tagy nemají baterii, energii přijímají z antény. Tyto tagy mají velmi 

dlouhou životnost téměř žádné požadavky na údržbu. Cenově jsou dostupnější. Čtecí 

vzdálenost záleží na použité frekvenci a velikosti antény tagu. Tato vzdálenost bývá od 10 

centimetrů do několika metrů. 

Semipasivní tagy mají interní napájecí zdroj, který slouží k napájení integrovaných 

obvodů. Další možností je použití baterie k uchování energie vyslané čtečkou pro využití v 

budoucí komunikaci. Mají až 100x větší citlivost oproti pasivním čipům. Zvýšená citlivost 

současně dovoluje větší čtecí vzdálenost (až desetinásobek pasivního dosahu čtečky). Zvýšená 

citlivost klade současně vyšší požadavky na čtečku, která musí být schopna načíst slabý signál 

vrácený z tagu. Tagy mají také vyšší životnost baterií než u tagů aktivních. Tyto tagy jsou  

často vybaveny senzory pro měření např. teploty, tlaku nebo vlhkosti vzduchu popř. vibrací. 

Semiaktivní tagy jsou kombinací aktivních a pasivních tagů. Eliminují nevýhody 

obou systémů a snaží se zachovat jejich výhody jejich. Vlastní baterii napájíí svůj obvod,  

který může obsahovat snímač pro sledování okolního prostředí nebo snímač pro detekci 

vibrací či pohybu. Vlastní zdroj napájení nevyužívají pro komunikaci se čtečkou. [2] 

5.3.3 Dělení podle typu paměti 

Tagy RO (Read-Only) - jsou určeny pouze pro čtení. Tyto tagy jsou obdobné jako 

čárové kódy. Po naprogramování ve výrobě už je nelze měnit, podobně jako DVD nelze měnit 

po jeho vypálení. Jsou většinou naprogramovány s velmi omezeným množství dat a velmi 

snadno integrovány do stávajících systémů čárového kódu. Paměť od 40 do 512 bit. Rychlost 

čtení 1000tagů/sec. 

Tagy WORM (Write Once Read Many) jsou určeny také pouze pro čtení. Rozdíl 

oproti tagu RO je v tom , že tag není naprogramován už při výrobě. Prodejce nebo dodavatel 

si ho naprogramuje sám,. Paměť od 40 do 512 bit. Rychlost čtení 200tagů/sec. 
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Tagy RW (Read Write) slouží k úschově velkého množství dat a mají adresovatelnou 

paměť, která se snadno mění. Data zapsaná do tagu, lze až tisíckrát vymazat a znovu přepsat. 

Informace jsou dodatečně zapsány ve chvíli nutnosti nebo mohou mít již od výroby 

přeprogramované sériové číslo i se svým jednoznačným identifikátorem. Paměť pasivní tagy 

386b až 8Kb, aktivní tagy 16Kb až 2Mb. Rychlost čtení 1000tagů/sec. 

Existují také možnosti řešení, kdy tagy obsahují jak RO tak RW paměti současně.  

5.3.4 Dělení podle tříd 

V následující tabulce jsou tagy, které pracují na UHF frekvenci rozděleny podle 

jednotlivých tříd. 

Třída Použití Čtení Programováno 

0 pouze por čtení 1000 tagů/s ve výrobě 

1 zápis jednou/zápis mnohokrát 200 tagů/s při použití 

0+ čtení/zápis 1000  tagů/s kdykoliv 

Gen 2 čtení/zápis 1600  tagů/s kdykoliv 

Tabulka 2 Rozdělení tagu dle tříd [Fitřík] 

5.4 RFID čtečka (reader) 

Druhou hlavní složkou systémů RFID je čtečka. Ta slouží k přečtení údajů, které tag 

obsahuje. Dále slouží pro zápis na tagy a přenos dat z a do řídícího počítače. Pasivní tagy 

čtečka zase nabije energií. Čtečky používají anti-kolizní algoritmy, které umožňují číst více 

tagů  najednou. Čtečky jsou obecně řízeny pomocí softwaru, který je dodávám výrobcem 

čtečky. 

RFID čtečka se skládá ze tří částí: 

1. Anténní systém složený z jedné či více antén které jsou externí nebo 

integrované. 

2. Rádiové rozhraní, je zodpovědné za modulaci, demodulaci, přenos a příjem 

rádiového signálu. RFID čtečky mají kvůli vysoce citlivým požadavkům, 

oddělené cesty pro příjem a vysílání. 
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3. Řídící jednotka, je mozkem čtečky. Jejím hlavním prvkem je mikroprocesor, 

který zpracovává data přicházející ze čtecího zařízení. Mikroprocesor může 

komunikovat jak se čtecím zařízením, tak s PC. Na trhu existuje trhu rozsáhlá 

paleta čtecích/zapisovacích jednotek ke zdokonalování systému. 

Na trhu existuje trhu celá řada čteček. Konstruovány mohou být buď jako jeden 

přístroj nebo odděleně (samostatný řídící systém a anténa). Rozlišují se čtečky s poduškovými 

anténami, s bránovými anténami a tunelové jednotky s uspořádáním dvou horizontálních a 

dvou vertikálních antén. Čtečky členíme na stacionární a mobilní. [2,3] 

5.4.1 Stacionární čtečky 

Jsou nepřenosné a pevně vestavěné. Umisťují se v určeném identifikačním bodu 

například vstup do objektu (obr. 9). Mají externí anténu a své uplatnění naleznou zejména ve 

čtecích bránách nebo na vysokozdvižných vozících. K řadě stacionárních RFID čteček je 

možné připojit více antén, a tím zajistit lepší pokrytí prostoru čtecím signálem. 
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Obrázek 9 Stacionární čtečka [7] 

5.4.2 Mobilní čtečky 

U mobilních čteček jsou všechny části implementovány ve společném pouzdře a 

zařízení lze držet v ruce. Pokud jsou použity bez kabelu tak k odesílání či nahrávání údajů 

slouží dokovací stanice. Čtečky s kabelem bývají připojeny přes sériové datové rozhraní k PC. 

 

Obrázek 10 Mobilní čtečka [7] 

5.5 RFID antény 

Antény jsou třetí hlavní složkou RFID systému. Jejich provedení se může lišit v 

závislosti na funkčnosti, aplikaci a pracovní frekvenci. Pro různé aplikace je třeba odlišných 
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antén. Nejdůležitějším kritériem při návrhu antény je maximální vzdálenost (dosah), v níž je  

čtečka schopna ještě detekovat odezvu tagu. Anténa odesílá a přijímá elektromagnetické 

signály od čtečky nebo tagu v tzv. čtecí zóně. V případech kde je zajištěna neměnící se 

orientace tagu vzhledem k anténě se většinou používá jedna anténa. Více než jedna anténa se 

používá v složitějších případech, kde orientace tagu není zaručena. Antény většinou bývají v 

obdélníkovém plastovém pouzdře, které chrání anténu před znečištěním a poškozením a 

zároveň poskytuje variabilní způsob uchycení antény.[3] 

5.6 Middleware 

Middleware je software nebo specializovaný hardware pro správu, filtraci, analýzu dat 

získaných tagů, které jsou načteny RFID čtečkou. Propojuje tak hardware s informačním 

systémem. Zprostředkovává komunikaci s jednotlivými čtečkami a prvotně zpracovává 

získaná data. Jednou z prvních pokusných aplikací byl vyvinut program Savant v rámci 

projektu EPC v Auto-ID Centre. Jeho základní funkce, jsou v podstatě stejné i ve všech 

současných řešeních. Mezi tyto funkce patří schopnost komunikovat s několika čtečkami s 

různými komunikačními protokoly a schopnost filtrovat získaná data, výsledek uchovávat v 

databázi a poskytovat jej přes stanovené rozhraní dalším aplikacím. Jednotlivá řešení mohou 

tak mít podobu velkých centralizovaných serverů spravujících nebo struktury vzájemně 

komunikujících objektů, které běží na jednoduchých zařízeních co nejblíže čtečkám. 

I když existují standardy pro komunikaci mezi RFID tagem a RFID čtečkou, čtečky na 

komunikaci s tagy používají vlastní komunikační protokol. Middleware poskytuje jednotné 

rozhraní pro různé čtečky a umožňuje správu získaných dat. 

RFID čtečky obvykle generují souvislý tok dat obsahující v náhodném pořadí data ze 

všech tagů. Tyto data je potřeba filtrovat a předzpracovat. Většinou je nezbytné detekovat, 

kdy tag vstoupil do čtecí zóny a kdy ji opustil. Způsob získání a postupného zpracování dat z 

RFID a způsob, jakým jsou data z RFID schopny putovat mezi jednotlivými systémy, ovlivní 

i to, na jaké úrovni budou moci být data použita. [2] 
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5.7 Kmitočtová pásma 

Systémy RFID využívají rádiových vln, které vlny jsou tvořeny pohybujícími 

elektrony a skládají se z oscilujících elektrických a magnetických polí, které jsou na sebe 

navzájem kolmé. Podle své vlnové délky tyto vlny mohou nebo nemusejí projít různými 

druhy materiálů. Určujícím parametrem pro čtecí dosah je pracovní kmitočet. Obecně platí, že 

čím vyšší je frekvence rádiových vln, tím rychlejší je přenos dat. 

Z volby vhodné frekvence vyplývá celá řada dalších nejen fyzikálních omezení, jako 

například dosah čtení, zákonná omezení vyzářené energie, rychlost snímání a zapisování, 

použitelnost v různém prostředí. Její volba je jedna z nejdůležitějších fází návrhu řešení 

systému RFID. Existují čtyři hlavní frekvenční pásma pro systémy RFID. 

1. LF (Low Frequency) pásmo 125 -134 kHz - toto pásmo má nízkou 

přenosovou rychlost a velmi krátkou čtecí vzdálenost (do cca. 20 cm). Využívá 

se převážně v identifikačních průkazech, k identifikaci komponent v zařízení 

během výroby, k identifikaci pivních sudů, na evidenci domácích zvířat atd. 

Využívá se pasivních tagů s nepřepisovatelnou pamětí, které se skládají z 

kotouče měděného drátu. 

2. HF (High Frequency) pásmo 13,56 MHz - Čtecí vzdálenost je do cca. 1 

metru. Má nižší přenosovou rychlost. V přítomnosti kovu a tekutin má 

vysokou spolehlivost Tento systém využívá také především pasivních tagů s 

RO a RW pamětí. Anténa tagu je vyrobena z měděného drátu nebo je vytištěna 

vodivým Tato technologie se nejčastěji využívá pro knihovní systémy, 

docházkové systémy a pro identifikační karty. 

3. UHF (Ultra High Frequency) pásmo 860 - 960 MHz) - UHF pásmo 

umožňuje přenos informace na vzdálenosti až deset metrů u pasivních systémů 

a až třicet metrů u systémů aktivních. Využívá se standardu ISO 18000. 

Systémy UHF v různých zemích světa mají přiděleny různá frekvenční pásma 

(obr. 11). Tagy jsou obtížně čitelné, pokud jsou upevněny ke kovovému 

materiálu a přes kapaliny je nelze číst vůbec. 
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Obrázek 11 Kmitčtová pásma pro UHF RFID systémy ve světě [2] 

4. MW (Microwave) pásmo 2,45,8 GHz - pracuje v blízkosti frekvenčního 

pásma Wi-Fi sítí což může způsobovat rušení. Výhodou je velká čtecí 

vzdálenost a vysoká přenosová rychlost. V přítomnosti kovu a tekutin je čtení 

obtížné. Používají se aktivní tagy. Využívá se např. pro identifikace vozidel a 

pohybujících se předmětů (Real Time Location Services). [2,3] 

5.7.1 Fyzikální způsoby komunikace 

U RFID systémů se využívají dva základní fyzikální způsoby komunikace induktivní a 

odrazová metoda. 

Induktivní metoda 

Tato metoda se používá pro čtení v řádech desítek centimetrů, což označujeme jako NFC 

(Near Field Comunication - komunikace v blízkém poli).Tag v sobě zahrnuje čip, který v sobě 

uchovává data a cívku fungující jako anténa. Čtečka generuje vysokofrekvenční magnetické 

pole, které proniká závity cívky tagu. Induktivní metoda je založena na principu vzájemné 

indukce dvou cívek), mezi primární cívkou ve čtečce a sekundární v tagu. Tento princip je 

využíván v elektrických transformátorech. 

Odrazová metoda 

Jinak také nazývaná radiační metoda se používá pro čtení v řadech metrů. Označujeme 

ji jako Far Field, tzv. komunikace vzdáleným polem. Využívá podobného principu jako radar. 
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Část energie vyzařována anténou čtečky dorazí k tagu ve formě vysokofrekvenčního signálu. 

Ten je po úpravě použit pro nabití čipu. Rezistor který mění parametry antény potom řídí i 

nabitý čip. Odražený signál je tedy rozdílný. To je dostačující pro zakódování informace. 

5.8 Výkonnost RFID systémů 

Mezi základní kritéria ovlivňující výkonnost systému patří: 

 přítomnost problémových materiálů 

 nevhodné frekvenční pásmo 

 špatné umístění jednotlivých komponenty RFID systému 

 rušení jiných zařízení vydávající elektromagnetické vlnění na stejném 

frekvenčním pásmu 

 neporozumění problematice značení objektů pomocí RFID systému 

 

RFID systémy jsou náchylné k rušení od jiných rádiových systémů. Na toto rušení 

jsou nejméně citlivé systémy RFID pracující v MW pásmu a naopak nejvíc citlivé jsou 

systémy RFID pracující v pásmu LF, protože rádiové signály z jiných komunikačních 

systémů, působí na téměř stejné frekvenci. Výkonnost systémů RFID je také nepříznivě 

ovlivněna kapalinami nebo mokrým povrchem. HF signály, vzhledem k jejich relativně 

dlouhé vlnové délce, jsou lépe schopny proniknout do vody, než UHF a MW signály. Signály 

vysokých frekvenci mají větší šanci být absorbovány v kapalině. 

Kov odráží elektromagnetické vlny a nacházejí-li se mezi tagem a RFID tak nejen 

brání komunikaci, ale přítomnost kovu může mít i negativní vliv na fungování celého systému 

kdy dochází k nežádoucím odrazům a vzniku stojatého vlnění. Vysoká frekvenční pásma jsou 

ovlivněna kovy víc než nižší frekvence pásma (obr. 12). 
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Obrázek 12 Interakce systémů RFID se vzorovými materiály [2] 

Při návrhu RFID systému se musí dbát na správnou instalaci čteček a na návrh 

infrastruktury sítě RFID i na způsob umístění RFID tagů. Podmínkou úspěchu je vhodný 

výběr druhu antén pro čtečku, zvolení jejich počtu a vzájemného rozmístění, popřípadě 

použití několika čteček na jednom místě pro lepší pokrytí. [2] 

5.9 Elektronický kód produktu 

Elektronický kód produktu (dále jen EPC) je navržen jako univerzální identifikátor, 

který dokáže identifikovat každý fyzický objekt kdekoli na světě, v reálném čase. Jeho 

struktura je definována standardy GS1 EPCglobal Network. Jako jeden ze základních pilířů 

Systému GS1 poskytuje EPC uživatelům možnost rychlé, přesné a jednoznačné identifikace 

objektů v globálním logistickém řetězci pomocí RFID. Tag se připevní přímo k objektu, který 

chceme sledovat a čtečka je pak schopná jej přesně identifikovat. Na rozdíl od v praxi běžně 

používaných čárových kódů jsme schopni pomocí EPC odlišit jednotlivé kusy daného druhu 

produktu. Díky EPC je tedy možné jednoznačně rozlišit produkty, které na první pohled 

vypadají totožně a mají i stejný čárový kód.  

 

Struktura EPC zahrnuje: 

 Hlavičku - ta definuje údaje v kódu, jeho generaci a verzi 

 Epc manager - identifikuje organizace jež vydala tag 
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 Object manager - identifikuje druh produktu 

 Sériové číslo produktu 

 

Obrázek 13 Struktura EPC [15] 

EPCglobal Network 

Jedná se o soubor technologií a standardů navržených ke sdílení dynamických 

informací o objektech pohybujících se v logistickém řetězci. To zvyšuje efektivitu procesů 

tím, že obchodní partneři mají informace, které pomáhají zlepšit výkonnost logistických 

řetězců v globálním měřítku. 

 

Mezi základní části EPCglobal Network patří: 

 Elektronický kód produktu 

 EPC Middleware - zajišťuje filtrování předávání dat dále 

 EPCIS (EPC Information Services) - jedná se o databázi načtených kódů, 

jejímž prostřednictvím lze získat veškeré informace o pohybu produktu. 

 Vyhledávací služby - umožňují vyhledávání a přístup k datům v síti 

EPCglobal Network. [8] 

5.10 Standardy v technologii RFID 

Výroba a používání RFID zařízení a tagu se řídí standardy. Ty zaručují mimo jiné 

vzájemnou kompatibilitu řešení od různých výrobců. V následující tabulce je přehled 

využívaných standardů pro RFID technologie. 
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Název Účel 

ISO 7816  Standard pro kontaktní čipové karty. 

ISO 7816-
1  Standard popisuje elektrické a mechanické vlastnosti karet. 

ISO 7816-
2 Standard popisuje velikost, pořadí, umístění a funkčnost kontaktních oblastí karty. 

ISO 14443 
Standard pro bezkontaktní karty pracující na frekvenci 13,56 MHz se čtecím rozsahem do 
15 cm. 

ISO 15693 
Standard pro bezkontaktní karty pracující na frekvenci 13,56 MHz se čtecím rozsahem od 
1m do 1,5m. 

ISO 18000 Standard pro použití RFID v letectví. 

ISO 
18000-1  Standard popisuje obecné parametry RFID 

ISO 
18000-2  Standard popisuje parametry pro rozhraní <135kHz. 

ISO 
18000-3  Standard popisuje parametry pro rozhraní 13,56 MHz. 

ISO 
18000-4 Standard popisuje parametry pro rozhraní 2,54 GHz. 

ISO 
18000-5  Standard popisuje parametry pro rozhraní 5,8 GHz. 

ISO 
18000-6  Standard popisuje parametry pro rozhraní 860 až 930 MHz. 

ISO 
18000-7  Standard popisuje parametry pro rozhraní 433 MHz (ve vývoji). 

ISO 11784  Standard pro RFID identifikaci zvířat. Popisuje strukturu kódu v tagu. 

ISO 11785 Standard pro RFID identifikaci zvířat. Popisuje přenosový protokol. 

Tabulka 3 Platné standardy pro RFID [2] 

5.11 Využití RFID v praxi 

RFID systémy nacházejí své uplatnění v mnoha oborech. Jedná se hlavně o obchod, 

výrobu, logistiku, zdravotnictví, nebo služby. V následujících odstavcích jsou popsány 

možnosti využití RFID systémů. 

5.11.1 EAS systémy 

Jedná se o systém elektronické ochrany zboží proti krádeži. Použité tagy jsou 

jednoduché a mají jen zapnuto/vypnuto. Jsou určeny pro kontrolu zboží při placení či 

knihovnách ke sledování knih. Systém se skládá z vysílacích a přijímacích detekčních bran, 
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RFID etiket a deaktivátoru samolepících etiket. Pracují zpravidla na frekvenci 1,9 MHz nebo 

na frekvenci 8,2 MHz. Zboží je označeno tagem. Detekční brány, které jsou umístěny u 

každého východu z prostoru se střeženým zbožím, odhalí neoprávněné odebrání položky. [2] 

5.11.2 Portable Data Capture systémy 

Vyznačují se použitím přenosných RFID čtecích zařízení, která umožňují tento systém 

použit v různém nastavení. V základu se jedná o mobilní čtečky nebo mobilní terminály. 

Přenos dat mezi těmito systémy a firemním systémem může probíhat on-line nebo po 

umístění do komunikační jednotky. Typickými aplikacemi jsou sběr dat při odečítání 

plynoměrů/vodoměrů/elektroměrů, mobilní prodej z vozu, sledování zásilek v přepravních a 

kurýrních společnostech. Pokud probíhá komunikace online získává uživatel tyto data v 

reálném čase. [2] 

5.11.3 Real-time Location System 

Jedná se o systémy pro sledování polohy majetku, zboží a osob v reálném čase. Tato 

technologie využívá malých aktivních RFID tagů. Polohu objektů určuje hlavně uvnitř budov 

případně v rámci areálů. Přesnost těchto systémů je v řádu jednotek metrů, některé dokonce v 

řádu desítek centimetrů. Ke komunikaci využívají bezdrátové počítačové sítě na standardu 

Wi-Fi. RTLS systém se skládá z aktivních tagů, referenčních zařízení pro lokalizaci tagů (tzv. 

accesspoint), datové sítě a software na serveru a aplikačního software pro koncové uživatele. 

RTLS systém je založen na existenci radiové bezdrátové infrastruktury, jejíž signál 

musí být dostupný všude tam, kde má RTLS fungovat. Tagy si vyměňují informace s 

přístupovými body. Na základě odezvy signálu je systém schopen stanovit polohu 

konkrétního RFID tagu. Tento systém může být využit například pro sledování zaměstnanců a 

návštěv ve firmách, pacientů v nemocnicích, vysokozdvižných vozíků v halách, nákupních 

vozíků atd. [2] 
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5.12 Bezpečnost u technologií RFID 

Z toho důvodu, že do tagu se lze snadno nabourat je třeba zabývat se bezpečností této 

technologie. Systémy RFID pracují na principu rádiové komunikace, která může být narušena 

neoprávněným uživatelem a může tak dojít ke ztrátě nebo odcizení cenných dat. 

Mezi hlavní hrozby patří: 

 Napadení tagu virem - hrozí nákaza ostatních tagů a software. 

 RFID Worm - většinou napadnou tag a pak se šíří dále na celý systém 

dominovým efektem.  

 Útok na middleware - umožňuje neoprávněný přístup do databáze. 

 Kolize tagů - probíhá u aktivních tagů, jedná se o načtení více tagů naráz a 

tím dojde ke zmatení čtečky. 

 Klonování tagu - probíhá hlavně u pasivních tagů, které jsou vůči tomu 

náchylnější. [3] 
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6 Oběh neveřejných písemností 

V každé organizaci je potřeba zabezpečit oběh písemností. Na jeho vyhotovení nebo 

vyřízení se podílejí pracovníci a existuje mezi nimi určitá dělba činnosti. Oběh písemností se 

vždy řídí spisovým řádem organizace. Neveřejné písemnosti jsou veškeré písemnosti, které 

organizace buď potřebuje chránit, nebo je nechce zveřejňovat. Lze sem zařadit různé 

smlouvy, návody k alarmům, vnitřní směrnice, bezpečnostní politiku, účetní doklady, 

utajované informace, dokumenty obsahující osobní údaje apod. 

6.1 Spisová služba 

Povinnost vést spisovou službu vyplývá ze zákona o archivnictví a spisové službě, 

veřejnoprávním subjektům jako jsou kraje obce aj., soukromoprávním subjektům zákon tuto 

povinnost přímo neukládá. Pokud se ji vést rozhodne, musí naplnit všechny povinnosti 

stanovené v zákoně. V zájmu každého podnikatelského subjektu je odborná správa 

dokumentů, která v každém okamžiku zajistí dostatečnou kontrolu nad jejich oběhem a 

zároveň zamezí neoprávněné manipulaci s nimi. 

Spisový řád upravuje úkony spojené s příjmem a tříděním došlých písemností, se 

zapisováním došlých písemností, s oběhem, vyřizováním, podpisováním a odesíláním 

písemností a s jejich ukládáním v příručních registraturách. 

Zaměstnanec pověřený spisovou službou je: 

 povinen převzít došlou poštu, 

 oprávněn přijímat i obyčejné zásilky zaměstnanců,  

 oprávněn k otevírání zásilek. Zjistí-li pracovník po otevření zásilky, že 

jde o soukromý dopis, označí obálku svým podpisem, zalepí ji a předá 

ji přímo adresátovi. O obsahu soukromého dopisu musí zachovat 

mlčenlivost. Neotevírá zásilky, přímo na jméno, do vlastních rukou a 

obálky viditelně označené "Neotvírat", 

 povinen roztřídit došlé zásilky podle povahy písemností pro příslušné 

organizační jednotky, 
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 povinen zapsat do knihy došlých doporučených zásilek doporučené 

zásilky a převzetí zásilek je nutné potvrdit podpisem přijímajícího 

pracovníka, 

 povinen vést evidenci došlých balíků, 

 povinen veškeré došlé dopisy označit v záhlaví razítkem došlé pošty a 

vyplnit datum doručení,  

 povinen na došlých faxech, telegramech a spěšných zásilkách vyznačit 

čas doručení,  

 povinen vyzvednout si poštu u zaměstnance pověřeného příjmem a 

tříděním písemností a zajistit její doručení adresátům, 

 povinen zabezpečit dle pokynů odpovědného zaměstnance oběh dopisů, 

s kterými se má seznámit větší okruh zaměstnanců. Zpravidla se 

provádí oběh písemnosti s vyznačením jmen seznamovaných 

zaměstnanců a datem ukončení oběhu. 

Odesílání písemností vyřizuje sekretářka pověřená spisovou službou, a to v týž den, 

kdy písemnosti převzala k odeslání. Písemnosti zasílané mimo podnik musí být opatřeny 

obálkou s přesnou adresou příjemce, včetně PSČ. Veškeré písemnosti určené k odeslání se 

soustřeďují u sekretářky, která zabezpečí: 

 formální přezkoumání úplnosti vyhotovení a počtu příloh, 

 přidělení a zaznamenání podacího čísla na písemnosti a zaevidování 

písemností, 

 zapsání doporučených zásilek do poštovní knihy doporučených zásilek, kterou 

předkládá poštovnímu úřadu k potvrzení příjmu, 

 expedici zásilek. 

Písemnosti vyřízené v organizaci (včetně vlastních kopií) se ukládají v příručních 

registraturách. Za ně zodpovídá příslušný vedoucí. Správné uložení, označení a zabezpečení 

písemností zajišťuje pověřený zaměstnanec. Písemnosti k téže záležitosti jsou spojovány do 

spisu. Písemnosti jsou v příručních registraturách uloženy zpravidla jeden až dva roky od 

vzniku nebo vyřízení. Písemnosti se do spisovny předávají hromadně k přímé skartaci, nikoli 

k dalšímu uložení. Po uplynutí jednoho až dvou let po vzniku nebo vyřízení písemnosti 

rozdělí pověřený zaměstnanec v souladu se spisovým a skartačním plánem písemnosti znaku 

S a písemnosti znaku A. Na obě skupiny písemností zpracuje pověřený zaměstnanec 
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předávací protokoly. Protokolem opatřené písemnosti znaku S jsou předávány do spisovny, 

protokolem opatřené písemnosti znaku A - archiválie jsou předávány do archivu. 

Vstup do spisovny a nahlížení do písemností je dovoleno jen za přítomnosti osoby 

pověřené spisovou a archivní službou, v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti pak za 

přítomnosti jiné, k tomu účelu pověřené osoby. Zaměstnanci mohou za účelem plnění 

pracovních povinností nahlížet bez omezení pouze do písemností svého útvaru. Potřebuje-li 

zaměstnanec nahlédnout do písemností jiného útvaru je povinen prokázat se vedoucímu 

spisovny písemným souhlasem vedoucího útvaru, do jehož písemností bude nahlížet.  

Do písemností je dovoleno nahlížet pouze ve spisovně. Jen ve zvlášť naléhavých 

případech (zdůvodněných) se písemnosti zapůjčují mimo spisovnu, avšak jen na pracoviště a 

na dobu předem stanovenou. Zapůjčení písemnosti ze spisovny je nutno evidovat. [9] 

6.1.1 Skartační řád 

Upravuje postup při vyřazování písemností či jiných záznamů cestou skartačního 

řízení. Skartační řád je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Za jeho dodržování 

odpovídají vedoucí jednotlivých útvarů nebo jimi pověření pracovníci v rámci své působnosti. 

Soubory předávacích protokolů za jednotlivé útvary a archivní kniha tvoří základní evidenci 

spisovny. V ústřední spisovně jsou písemnosti ukládány v regálech podle věcného hlediska s 

členěním dle skartačního plánu. Písemnosti jsou ve spisovnách uloženy po dobu stanovenou 

skartační lhůtou uvedenou ve skartačním plánu. Ta začíná běžet dnem 1. ledna následujícího 

po vyřazení nebo vyhotovení písemnosti. Skartační lhůty nelze zkracovat. [9] 

6.1.2 Archivační řád 

Upravuje příjem a ukládání archiválií do archivu společnosti, odborné zpracování 

archivních fondů a jejich ochranu a využívání. Archiválie jsou do archivu společnosti 

přejímány z příručních registratur, případně ze specializovaných spisoven a to zásadně na 

základě předávacích protokolů. Archiválie jsou v archivu společnosti ukládány přírůstkově a 

vytvářejí zde archivní fondy. [9] 
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6.2 Podrobnosti výkonu spisové služby 

Příjem dokumentů 

 Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném (podatelna). Příjem 

datových zpráv se řídí zvláštním právním předpisem. 

 Za doručený dokument se považuje také dokument přijatý mimo podatelnu 

nebo dokument vzniklý z podání učiněného ústně, pokud byl zaevidován; 

evidence se provede bezodkladně po přijetí nebo vzniku takového dokumentu. 

 Pokud se na příjem a na manipulaci s dokumenty vztahují zvláštní právní 

předpisy, přijímají se odděleně a vede se pro ně samostatná evidence, jejíž 

náležitosti upraví určený původce ve spisovém a skartačním řádu. Evidenci 

dokumentů obsahujících utajované skutečnosti vede pověřená osoba určeného 

původce. 

 Dokument, případně obálka dokumentu, se opatří v den doručení otiskem 

podacího razítka a po jeho zaevidování se předá k vyřízení; v případě 

dokumentů přijatých mimo podatelnu a dokumentů vzniklých z podání 

učiněných ústně to platí obdobně. Pokud je dokument doručen v digitální 

podobě, opatří se identifikátorem elektronické podatelny a předá se k vyřízení. 

 Podací razítko vždy obsahuje: název určeného původce, datum doručení, u 

podání, kde to ukládá zvláštní právní předpis, též čas doručení, číslo jednací, 

počet listů a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné 

podobě jejich počet a druh, u dokumentů v digitální podobě velikost v 

jednotkách bytů. 

 Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a 

příjmení fyzické osoby, předá se adresátovi, popřípadě jím určené osobě, 

neotevřená. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, která mu byla takto doručena, 

že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné 

zaevidování a dále postupuje podle spisového a skartačního řádu. 

 Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást, stanoví-li tak spisový a 

skartační řád a nebo je-li to nezbytné pro určení dalších údajů 

Evidence dokumentů 
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 Doručené dokumenty a dokumenty vzniklé z vlastní činnosti se evidují v 

podacím deníku nebo v jednacím protokolu vedeném podatelnou. Vyřízení 

doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému 

dokumentu se stejným číslem jednacím 

 Podací deník je kniha vytvořená z předem svázaných a očíslovaných 

tiskopisů, označená názvem určeného původce, pro něhož je veden, rokem, v 

němž je užíván, a počtem všech listů. Může být veden v digitální podobě s 

možností tisku pro trvalé uložení. Určený původce zabezpečí podací deník 

proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému přístupu. 

 Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž 

byly určenému původci doručeny nebo vznikly z jeho činnosti 

 O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje: pořadové číslo, datum 

doručení dokumentu nebo vzniku, identifikaci odesílatele, číslo jednací, 

stručný obsah dokumentu, způsob vyřízení, spisový nebo skartační znak atd. 

 Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a 

končí dnem 31. prosince. 

 Dokument zaevidovaný v podacím deníku se zapíše do rejstříku vedeného 

podatelnou. Rejstřík je evidenční pomůcka k vyhledávání dokumentu v 

podacím deníku.  

 Zápisy do podacího deníku a rejstříku, pokud jsou vedeny v listinné podobě, se 

provádí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal 

čitelný i po opravě. Podací deník musí zachytit průběh vyřizování dokumentu 

včetně všech změn. 

Rozdělování a oběh dokumentů 

 Při oběhu dokumentu musí být zabezpečeno sledování jeho předávání a 

přebírání a zaručena průkaznost předávání a přebírání zachycující jmenovitě a 

časově veškerou manipulaci s dokumentem. 

 Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení a rozdělování doručených 

dokumentů provádí podatelna podle interních předpisů. 

 Dokument převezme pověřený zaměstnanec a potvrdí jeho převzetí 

způsobem stanoveným ve spisovém a skartačním řádu organizace. 

Ukládání dokumentů 
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 Postup při ukládání vyřízených dokumentů do spisovny upraví spisový a 

skartační řád. Ukládání dokumentů v digitální podobě se řídí zvláštním 

právním předpisem 

 Pokud určený původce zřídil spisovnu i správní archiv, vyznačí zaměstnanec 

na vyřízeném dokumentu skartační lhůtu pro vyřazení dokumentu ze spisovny 

a skartační lhůtu pro vyřazení ze správního archivu. 

 Do podacího deníku se poznamená, jaký spisový znak, skartační znak a jaká 

skartační lhůta byla dokumentu přidělena. 

 Zaměstnanec pověřený vedením spisovny přezkoumá, zda ukládaný dokument 

je úplný, uloží ho, a vede evidenci o uložených dokumentech. 

 Ve spisovně se dokument ukládá podle spisového. 

 O zapůjčených dokumentech vede spisovna zvláštní evidenci. Postup při 

zapůjčování dokumentů a jejich evidenci upraví spisový a skartační řád. 

 Dojde-li ke ztrátě dokumentu, do kolonky o vyřazení dokumentu v podacím 

deníku se zapíše "Ztráta" a číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena.  

6.3 Oběh účetních dokladů 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které obsahují níže uvedené náležitosti: 

 Označení účetního dokladu. – podmínkách účetní jednotky existují tyto 

druhy účetních dokladů – přijaté faktury, vydané faktury, pokladní doklady, 

bankovní výpisy, skladové výdejky a příjemky a vnitřní účetní doklady. V 

tomto smyslu jsou označeny. 

 Obsah účetního případu a jeho účastníci. 

 Peněžní částku – Účetní doklad obsahuje částku v Kč, v případě, že jde o 

cizoměnovou hodnotu pak částku v cizí měně + částku v Kč  

 Okamžik vyhotovení účetního dokladu – Účetní doklady jsou vyhotovovány 

bez zbytečného odkladu. 

 Okamžik uskutečnění účetního případu 

 Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam 

osoby odpovídající za jeho zaúčtování – podpisovým záznamem je 

vlastnoruční podpis.  
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 Podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení – jedná se o 

vlastnoruční podpis pracovníka účtárny, pokud nejde o shodný s podpisem 

pracovníka odpovědného za  jeho zaúčtování – v tom případě postačí jeden 

podpis. [13] 

6.3.1 Oběh a zpracování přijatých (dodavatelských) faktur 

Přijatá faktura od dodavatele je zaevidována při přijetí do účetní jednotky na podatelně 

společnosti (sekretariátu). Zde je opatřena razítkem, na kterém je uvedeno datum přijetí 

faktury do účetní jednotky. Z podatelny je přijatá faktura předaná účtárně, která doplní 

pořadové číslo faktury dle vzestupně číslované číselné řady přijatých faktur, zapíše fakturu do 

deníku přijatých faktur a následně zapíše do účetního programu. Účetní jednotka užívá 3 

číselné řady, pro faktury přijaté z tuzemska a pro faktury přijaté ze zahraničí. 

Z účtárny je přijatá faktura předána odpovědnému útvaru, který dle obsahu faktury 

odpovídá věcně za plnění. Jedná se o útvar obchodního ředitele, který zajistí předání přijaté 

faktury na konkrétní útvar, který za věcné plnění dodávky odpovídá, tedy na ekonomický 

útvar, obchodní útvar či referenta objednávek. Útvar odpovědný za účetní případ osvědčí na 

přijaté faktuře podpisem odpovědné osoby věcnou správnost účetního případu. 

Od výkonného ředitele je faktura předána obchodnímu řediteli, který schválí účetní 

případ připojením svého podpisu na přijatou fakturu a předá ji finančnímu řediteli. V případě 

ověření věcné správnosti finančním ředitelem faktura již nemusí být předána k podpisu 

obchodnímu řediteli. Finanční ředitel nebo jím pověřený pracovník fakturu proplatí a opatří ji 

znakem pro zaplacení a předá účtárně. Účtárna po převzetí přijaté faktury zkontroluje 

náležitosti účetního dokladu, případně zajistí doplnění chybějících náležitostí a účetní doklad 

zaúčtuje s tím, že odpovědný pracovník za kontrolu formální správnosti účetního dokladu a za 

jeho zaúčtování připojí na účetní doklad svůj podpis. Faktura je založena do číselné řady 

přijatých faktur. 

6.3.2 Oběh a zpracování vydaných (odběratelských) faktur 

Výkonný ředitel, připraví podklady pro vydání faktury klientovi za vyskladněné zboží 

či výrobky. Výkonný ředitel může tímto pověřit vedoucí prodeje nebo prodejce. Tyto 
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podklady předá do útvaru fakturace. Útvar fakturace vystaví vydanou fakturu na základě 

podkladu z útvaru výkonného ředitele nebo jím pověřených pracovníků (jedná se o 

objednávku, potvrzení objednávky, kupní smlouvu, dodací list), kterou opatří pořadovým 

číslem. Vydaná faktura musí mít též náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o Dani z 

přidané hodnoty. Vydaná faktura je pak předána k podpisu na útvar obchodního ředitele. 

Útvar obchodního ředitele osvědčí podpisem na vydané faktuře věcnou správnost 

účetního případu do předtištěné kolonky razítko a podpis a předá ji na sekretariát. V případě 

nepřítomnosti obchodního ředitele osvědčí podpisem na vydané faktuře věcnou správnost 

finanční ředitel nebo jím pověřený pracovník. Sekretariát doplní faktury o atesty a odešle je 

odběrateli. Kopii založí do číselné řady vydaných faktur a předá ji účtárně k zaúčtování.  

Účtárna provede kontrolu formálních náležitostí vydané faktury a provede její 

zaúčtování. 

6.3.3 Oběh a zpracování pokladních dokladů 

Účetní jednotka vede pokladny. Na všech je určen odpovědný pracovník, který 

zaznamenává příjmy a výdeje v hotovosti a podklady poskytuje účtárně k zaúčtování. 

Měsíčně je pak účtárnou vyhotoven položkový výpis zaúčtovaných pokladních operací za 

všechny pokladny dohromady, kterou odpovědný pracovník za pokladnu podepíše. 

Odpovědný pracovník za pokladnu je finanční ředitel společnosti. Odpovědný pracovník za 

zaúčtování pokladních operací je účetní.  
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7 Utajované informace 

Utajovaná informace je informace označená stupněm utajení podle zákona, která je 

uvedena v seznamu utajovaných informací, vydávaných jako Nařízení vlády. Je v jakékoli 

podobě zaznamenaná na jakémkoli nosiči a její vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu 

zájmům České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné. 

Oblasti utajovaných skutečností: 

 obranyschopnost a bezpečnost České republiky, 

 Správa státních hmotných rezerv, 

 dovozu a vývozu vybraného vojenského materiálu nebo bezpečnostní techniky 

 zpracování a přenos údajů v přenosových, výpočetních a informačních 

systémech, 

 výzkum, vývoj a výroba zbraňových a bezpečnostních systémů a zařízení, 

 ochrana osob, předmětů a objektů, 

 příprava podkladů pro zabezpečení vojenských přeprav nebo přeprav 

prezidenta republiky a ústavních činitelů jiných států, 

 zabezpečení veřejné bezpečnosti. 

7.1 Stupně utajení 

Utajované informace se klasifikuje těmito stupni utajení: 

 Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky, 

 Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit prostou újmu zájmům České republiky, 

 Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

vážnou újmu zájmům České republiky, 

 Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky. [10] 
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7.2 Druhy zajištění ochrany utajovaných informací 

Ochrana utajovaných informací je zajišťována: 

 personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít 

přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k 

utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana, 

 průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a 

ověřování podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k 

zajištění nakládání s utajovanou informací u podnikatele v souladu se 

zákonem, 

 administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, 

evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním 

řízení, archivaci, případně jiném nakládání s utajovanými informacemi, 

 fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné 

osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup 

nebo pokus o něj zaznamenat, 

 bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří 

systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost 

utajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a 

uživatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému a 

 kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu 

utajovaných informací použitím kryptografických metod a kryptografických 

materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací. [10] 

7.3 Administrativní bezpečnost 

Na utajovanou informaci, která naplňuje znaky zákona a je uvedena v seznamu 

utajovaných informací, je původce povinen vyznačit svůj název, stupeň jejího utajení, její 

evidenční označení a datum jejího vzniku, není-li dále stanoveno jinak. Nelze-li na informaci 

údaje vyznačit, uvedou se tak, aby je bylo možné kdykoliv zjistit. Utajovaná informace se 

eviduje v administrativních pomůckách určených prováděcím právním předpisem. Opis, kopie 

nebo překlad utajované informace stupně utajení Přísně tajné nebo výpis z ní mohou být 
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vyhotoveny pouze na základě písemného souhlasu původce; jde-li o utajovanou informaci 

stupně utajení Tajné nebo Důvěrné, mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem 

přímo nadřízené osoby. Utajovanou informaci lze přepravovat nebo přenášet pouze v 

přenosných schránkách nebo v uzavřeném obalu v závislosti na jejím stupni utajení a na jejím 

nosiči; přepravovat ji lze pouze prostřednictvím kurýrní služby nebo držitele poštovní licence. 

[10] 

7.4 Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci 

Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, 

Tajné nebo Důvěrné, jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné 

činnosti, je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je 

poučena, nestanoví-li  zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Aby mohla mít fyzická osoba 

k informaci přístup, musí být bezpečnostně způsobilá. Tato osoba musí být způsobilá k 

právním úkonům v plném rozsahu, starší 18ti let, bezúhonná (osobní a bezpečnostní 

způsobilost), být státním občanem České republiky nebo státním občanem členského státu 

Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy. 

Podmínku osobnostní způsobilosti splňuje fyzická osoba, která netrpí poruchou či 

obtížemi, které mohou mít vliv na její spolehlivost nebo schopnost utajovat informace: 

 pro stupně Vyhrazené a Důvěrné – je podmínkou nemít žádnou duševní 

poruchu nebo chorobu 

 pro stupně Tajné a Přísně tajné – je podmínkou kontrola u psychologa. 

Podmínku bezpečnostní spolehlivosti splňuje fyzická osoba, u níž není zjištěno 

bezpečnostní riziko. U přísně tajných informací je 25 let zpátky, u tajných 20 let zpátky a 15 

let zpátky u důvěrných informací.  

Bezpečnostním rizikem je: 

 závažná nebo opakovaná činnost proti zájmům České republiky, nebo 

 činnost, spočívající v potlačování základních práv a svobod, anebo podpora 

takové činnosti. [10] 
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7.5 Ochrana osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které 

zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i 

fyzické a právnické osoby. Zákon se vymezuje právo nakládání s osobními údaji občana a 

stanovuje účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány. 

Osobním údaj 

Je jím jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu, 

Citlivý údaj 

Je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 

přesvědčení, odsouzení za trestný čin zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a 

jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. [14] 
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8 Měření v laboratoři 

8.1 Seznámení s laboratoří 

Laboratoř RFID-ILAB, která je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava (VŠB-TUO), vznikla ve spolupráci s oddělením Industrial Engineering na Dongguk 

univerzitě v Soulu, kde mají mnohaleté zkušenosti s RFID aplikacemi. V laboratoři jsou 

zkoumány skutečné potřeby firem v oblasti RFID. Tento výzkum probíhá formou zadání 

semestrálních, bakalářských a diplomových prací, nebo konkrétním aplikovaným komerčním 

výzkumem. Laboratoř je umístěna v Centru Pokročilých Inovačních Technologií, což je 

moderní areál laboratoří aplikovaného výzkumu se zázemím, v areálu VŠB-TUO v Ostravě 

Porubě. Laboratoř o rozloze 63m
2
 je rozdělena do několika zón, které je možné velmi 

flexibilně přizpůsobovat požadavkům výzkumu. Výbavu laboratoře tvoří několik desítek 

čtecích zařízení všech frekvenčních pásem a provedení, včetně modelu dopravníku a několika 

čtecích bran. Několik set různých RFID tagů nabízí možnost zkoumat opravdu široké 

spektrum použití této technologie v praxi. K dispozici jsou rovněž jednací a přednáškové sály.  

8.2 Cíl měření 

Hlavním cílem mého měření bylo zjistit zda, čtečka načte všechny dokumenty 

označené tagem, které se vloží do čtecí zóny čtečky. Čtečka musí být schopna evidovat 

všechny označené dokumenty, které se v její čtecí vzdálenosti nacházejí. Navrhnul jsem sérii 

několika testů, kterými ověřím vhodnost použitého hardware.  

8.3 Volba vhodného hardware a software 

Abychom zajistili co nejefektivnější výsledky měření, je potřeba zvolit vhodnou 

metodiku měření a správně navrhnout všechny prvky systému. Já jsem si pro svou práci 

vybral systém od společnosti Magellan, který je dle mého názoru pro potřeby zabezpečení 

oběhu neveřejných písemností nejvhodnější. 
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8.3.1 PJM 

PJM (Phase–Jitter modulation) tento nový variabilní systém umožňuje dosáhnout 

velmi velkých přenosových rychlostí, které jsou 100 – 400 krát větší než u jiných systémů. 

Tento systém má výborné anti-kolizní schopnosti. Přenos dat se děje za pomocí malých 

fázových změn v signálu. Uživatelé mohou snadno identifikovat tagy, číst je a zapisovat na 

ně. To vše pro velké množství tagů, které najednou vstupují do čtecího pole čtečky a nebo jej 

naopak opouští. Na tomto systému pracují všechny produkty firmy Magellan. [10] 

8.3.2 Zvolený hardware a software 

Čtečka 

Pro měření jsem použil čtečku Magellan MARS 1. Čtečka MARS (Multiple Antenna 

Reader System) byla navržena k tomu, aby byla schopna identifikovat, monitorovat a 

kontrolovat velké množství tagů, které jsou buď na jednom místě, nebo se pohybují vysokou 

rychlostí (např. na dopravníkovém pásu). Čtečky MARS se v současné době dodávají v 

provedení pro 6 nebo 24 antén. Čtečka, kterou jsem použil při měření, umožňuje připojení 

pouze jedné antény, pro měření to však bylo dostačující. 

 

Obrázek 14 Čtečka MARS 1[12] 

Čtečky MARS jsou zvláště vhodné pro použití při správě dokumentů, v maloobchodě 

a ve farmaceutickém průmyslu. Mezi hlavní funkce čtečky patří: 

 Schopnost identifikovat, číst a zapisovat spolehlivě až na 150 tagů za sekundu 
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 Spolehlivé identifikace tagů, které jsou na sobě, překrývají se a nebo se 

dotýkají 

 Rychlá odezva 

 Pracuje s tagy PJM StackTag ® a PJM ItemTag ® současně 

 Velmi dobrá připojitelnost přes Ethernet a USB rozhraní. 

 Splňuje ISO / IEC 18000-3 Mode 2 

Tag 

K měření jsem použil PJM StackTag společnosti Magellan. 

 

Obrázek 15 PJM StackTag [Fitřík] 

 Provozní frekvence 13,56 MHz 

 Identifikace rychlosti až 1200 tagů /sekundu 

 Přenosová rychlost 424 kbit/s 

 Přenosová rychlost pro odpověď 106 kbit/s 

 Odpovídá přes 8 náhodně vybraných kanálů 

 Přepisovatelný EEPROM, až 8 kbit uživatelské paměti 

 Unikátní sériové číslo 

Anténa 

Při měření jsem použil Magellan anténu ve verzi 63-10-004-PBC. Anténa je umístěna 

na skleněné desce, na které je pořadač na dokumenty. 
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Software 

Při měření jsem pro komunikaci se čtečkou použil software MagTECH. V tomto 

programu je možno editovat tagy, a taky lze v reálném čase sledovat, které tagy se nacházejí 

ve čtecí zóně čtečky. 

8.4 Průběh měření 

Nejprve bylo potřeba označit dokumenty pomocí tagu. Na umístění tagu na 

dokumentu nezáleží, je možno jej umístit kdekoliv na dokument. Poté jsem sestavil celý 

systém, jak je vidět na následujícím obrázku. Na skleněné podložce je umístěn pořadač na 

dokumenty. Pod podložkou se nachází anténa připojená kabelem ke čtečce a ta je připojena k 

počítači. Pro ilustraci je k systému zapojena i čtečka karet. 

Měření probíhalo jako série několika testů navržených k ověření funkčnosti systému. 

Každý z testů jsem 30 krát zopakoval. 

 

Obrázek 16 Zapojení čtečky a antény [Fitřík] 
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8.4.1 Test č. 1 

Při tomto testu jsem ověřoval schopnost čtečky registrovat jednotlivé tagy. Test 

probíhal tak, že jsem do pořadače umístil štos 5 listů označených tagem. Poté co je čtečka 

načetla, jsem zkoušel jeden z listů odebírat z pořadače a znovu jej tam vracet. List jsem 

zkoušel odebírat z různých míst štosu, abych vyzkoušel schopnosti čtečky načíst tag. 

 

Obrázek 17 Software MagTECH test 1 [Fitřík] 

8.4.2 Test č. 2 

Při tomto testu jsem ověřoval schopnost čtečky načíst několik tagů najednou. Test 

probíhal tak, že jsem do pořadače umístil celkem 5 listů označených tagem. Poté, co je čtečka 

načetla, jsem zkoušel listy odebírat z pořadače a znovu je tam vracet. 
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Obrázek 18 Software MagTECH test 2 [Fitřík] 

8.4.3 Test č. 3 

Při tomto testu jsem ověřoval schopnost čtečky číst několik tagů najednou. Test 

probíhal tak, že jsem do pořadače umístil celkem 5 listů označených tagem. Poté, co je čtečka 

načetla, jsem zkoušel odebírat z pořadače vždy dvojici listů. 

 

Obrázek 19 Software MagTECH test 3 [Fitřík] 
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8.4.4 Test č. 4 

Při tomto testu jsem ověřoval, zda je čtečka schopna zaregistrovat záměnu dokumentů. 

To probíhalo tak, že jsem do pořadače umístil celkem 5 listů označených tagem. Poté, co je 

čtečka načetla, jsem zkoušel rychle vyměnit jeden list za jiný. 

 

Obrázek 20 Software MagTECH test 1 [Fitřík] 

 

8.5 Výsledky měření 

V průběhu všech testů se mi povedlo ověřit vlastnosti čtečky a její schopnosti při čtení 

většího množství tagů zároveň. Při měření nedošlo ani jednou k tomu, že by čtečka některý z 

tagů nenačetla, nebo jej načetla chybně.  
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9 Identifikace neveřejných písemností pomocí RFID technologií 

v praxi 

V praxi se v ČR identifikace neveřejných písemností pomocí RFID technologií ještě 

moc nevyužívá. Je to ale škoda, protože se jedná o velmi spolehlivé řešení. Čtečky společnosti 

Magellan jsou schopny načítat a evidovat velmi velké množství tagů. Tím pádem jsou dobrým 

pomocníkem při evidenci písemností.  

To co odlišuje čtečky Magellan od ostatních je schopnost přečíst i více tagů na sobě, 

což jiné čtečky neumí. Písemnosti bývají uchovávány na jednou místě (ať už se jedná o 

pořadač na dokumenty, skříň nebo celou místnost). A pro to je důležité používat čtečku, která 

má tuto schopnost. Jinak by totiž mohlo dojít k tomu, že v případě navrstvení několika 

otagovaných písemností na sebe by čtečka nebyla schopna přečíst všechny tagy. 

Pravděpodobně by přečetla pouze první a poslední tag a ostatní by vůbec nezaregistrovala.  

Společnost Magellan nabízí celou řadu různých řešení tohoto systému. Spojením 

čtečky Magellan se čtečkou čipových karet, lze zajistit to, že k vybraným písemnostem bude 

mít přístup pouze ten kdo na to má právo. Zamezí se tak přístupu nežádoucích osob k 

neveřejným písemnostem. 
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10 Závěr 

Oběh neveřejných písemností je důležitou součástí dobrého fungování každé 

organizace. Je proto nezbytné zabezpečit jeho oběh. Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, 

že jsem nikde jsem nenašel práci, která by se této problematice věnovala. Většinou není 

kontrola a snadná efektivní identifikace zabezpečena pomocí nějaké technologie, ale vše dělá 

člověk. Vedení evidence ať už ručně nebo vkládáním informací do počítače má většinou na 

starosti člověk a tento proces není automatizovaný. Může tak docházet k chybám, omylům a 

popřípadě i ke ztrátě písemností. 

Hlavním účelem a cílem této diplomové práce bylo zjistit zda lze zabezpečit oběh 

neveřejných písemností pomocí technologie RFID. Bylo potřeba navrhnout systém schopný 

rychlé a spolehlivé identifikace neveřejných písemností. Při návrhu bylo nutno vybrat takový 

systém, který je schopen spolehlivě přečíst větší množství tagů, které jsou na sobě navrstveny. 

Většina systémů tuto funkci nemá, a při jejich použití by docházelo k chybám. A to hlavně z toho 

důvodu, že čtečka by pravděpodobně načetla pouze spodní a vrchní tag. Tagy umístěné mezi nimi 

by načteny nebyly. 

Navrhnul jsem použití systému Magellan, který se specializuje na snímání tagů 

navrstvených na sobě. Systém je díky standardu PJM na, kterém funguje schopen bez problémů 

načíst tagy navrstvené na sobě. Proto je vhodný k použití na písemnosti, protože ty bývají 

většinoiu skladovány tak že jsou položeny jedna na druhé.  

Navrhnul jsem sérii experimentů k ověření funkčnosti systému. Při měření v RFID 

laboratoři jsem zjišťoval zda je mnou navržená možnost řešení funkční. Pro účely měření jsem 

navrhnul sérii testů, pro ověření funkčnosti. Měření probíhalo ta, že jsem označil dokumenty za 

pomocí tagů. Ty jsem potom načetl pomocí čtečky. Pak už následovaly samotné testy při kterých 

jsem manipuloval s označenými dokumenty. 

Během měření jsem ověřil správnost mnou zvoleného návrhu konfigurace systému. 

Navrženými testy bylo dokázáno, že mnou zvolená čtečka se pro tuto aplikaci výborně hodí. 

Při testování nedošlo k jedinému případu, kdy by čtečka nezaregistrovala manipulaci s 

označenou písemností. Dále jsem také zjistil, že nezáleží pozici tagu na označené písemnosti.  

Na tuto diplomovou práci by se mohlo dále navazovat například návrhem systému v 

kombinaci se čtečkou karet která řídí přístup k písemnostem. Při měření by se mohlo ověřit 

například to, že by se uživatel musel identifikovat pomocí karty a čtečka by vyhodnotila, zda daný 
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uživatel má právo na přístup k chráněným písemnostem a podle toho by mu k nim umožnila 

přístup. To by bylo umožněno buď odemknutím dveří nebo odemknutím skříně nebo pořadače. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Výsledky testu č. 1 

index měření 
čas 
příchodu 

čas 
odchodu 

1 15:20:03 15:20:06 

2 15:21:22 15:21:25 

3 15:22:25 15:22:28 

4 15:23:30 15:23:33 

5 15:24:17 15:24:20 

6 15:20:03 15:20:06 

7 15:21:22 15:21:25 

8 15:22:25 15:22:28 

9 15:23:30 15:23:33 

10 15:24:17 15:24:20 

11 15:20:03 15:20:06 

12 15:21:22 15:21:25 

13 15:22:25 15:22:28 

14 15:23:30 15:23:33 

15 15:24:17 15:24:20 

16 15:20:03 15:20:06 

17 15:21:22 15:21:25 

18 15:22:25 15:22:28 

19 15:23:30 15:23:33 

20 15:24:17 15:24:20 

21 15:20:03 15:20:06 

22 15:21:22 15:21:25 

23 15:22:25 15:22:28 

24 15:23:30 15:23:33 

25 15:24:17 15:24:20 

26 15:20:03 15:20:06 

27 15:21:22 15:21:25 

28 15:22:25 15:22:28 

29 15:23:30 15:23:33 

30 15:24:17 15:24:20 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 – Výsledky testu č. 2 

index měření 
čas 
příchodu čas odchodu 

1 15:27:33 15:27:36 

2 15:27:56 15:27:59 

3 15:28:35 15:28:38 

4 15:29:14 15:29:17 

5 15:29:53 15:29:56 

6 15:30:32 15:30:35 

7 15:31:11 15:31:14 

8 15:31:50 15:31:53 

9 15:32:29 15:32:32 

10 15:33:08 15:33:11 

11 15:33:47 15:33:50 

12 15:34:26 15:34:29 

13 15:35:05 15:35:08 

14 15:35:44 15:35:47 

15 15:36:23 15:36:26 

16 15:37:02 15:37:05 

17 15:37:41 15:37:44 

18 15:38:20 15:38:23 

19 15:38:59 15:39:02 

20 15:39:38 15:39:41 

21 15:40:17 15:40:20 

22 15:40:56 15:40:59 

23 15:41:35 15:41:38 

24 15:42:14 15:42:17 

25 15:42:53 15:42:56 

26 15:43:32 15:43:35 

27 15:44:11 15:44:14 

28 15:44:50 15:44:53 

29 15:45:29 15:45:32 

30 15:46:08 15:46:11 
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Příloha 3 – Výsledky testu č. 3 

index měření 
čas 
příchodu 

čas 
odchodu 

1 15:29:05 15:29:08 

2 15:29:40 15:29:43 

3 15:30:17 15:30:20 

4 15:30:54 15:30:57 

5 15:31:31 15:31:34 

6 15:32:08 15:32:11 

7 15:32:45 15:32:48 

8 15:33:22 15:33:25 

9 15:33:59 15:34:02 

10 15:34:36 15:34:39 

11 15:35:13 15:35:16 

12 15:35:50 15:35:53 

13 15:36:27 15:36:30 

14 15:37:04 15:37:07 

15 15:37:41 15:37:44 

16 15:38:18 15:38:21 

17 15:38:55 15:38:58 

18 15:39:32 15:39:35 

19 15:40:09 15:40:12 

20 15:40:46 15:40:49 

21 15:41:23 15:41:26 

22 15:42:00 15:42:03 

23 15:42:37 15:42:40 

24 15:43:14 15:43:17 

25 15:43:51 15:43:54 

26 15:44:28 15:44:31 

27 15:45:05 15:45:08 

28 15:45:42 15:45:45 

29 15:46:19 15:46:22 

30 15:46:56 15:46:59 

 


