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SUMMARY 

In the bachelor work, I present an analysis of optimalization of telecommunication 

services of statutary town Most, its allowance organizations and municipal police. Based 

on the analysis, I formulate a proposal for optimalization of the services. In the first 

chapter, I describe individual voice services and technologies that can be used for 

optimalization because there is a potential for financial savings. I discuss their advantages 

and disadvantages. In the second chapter, I focus on analysis of the current status 

of the infrastructure and composition of voice-service data flows including their costs. 

In the third chapter, I propose the optimal arrangement of internet data lines and connected 

voice services based on the method of multicriterial evaluation of variants. 

In the conclusion, I will summarize benefits of suggested solutions and discuss issues 

connected to awarding similar public commissions. 

Keywords: Telephony, VoIP, SIP, Asterisk, PBX, Virtual PBX 

 

 

ANOTACE 

V této bakalářské práci se budu zabývat analýzou a návrhem optimalizace 

prostředí telekomunikačních služeb statutárního města Mostu, jeho příspěvkových 

organizací a Městské policie. V první kapitole popíšu jednotlivé použité technologie 

hlasových služeb a technologie v rámci optimalizace použitelné, u kterých je předpoklad 

finanční úspory s přihlédnutím k jejich výhodám a nevýhodám. V kapitole druhé 

se zaměřím na analýzu současného prostředí předmětné infrastruktury a na skladbu 

datových toků hlasových služeb včetně jejich finanční náročnosti. Ve třetí kapitole 

se pokusím navrhnout optimální řešení pro zajištění datových linek internetového připojení 

a s tím spojených hlasových služeb. K výběru optimálního řešení hlasových služeb použiji 

metodu multikriteriálního hodnocení variant. V závěru této práce zhodnotím přínos 

navržených řešení a nastíním obecnou problematiku zadávání veřejných zakázek 

obdobného charakteru. 

Klíčová slova: Telefonie, VoIP, SIP, Asterisk, PBX, Virtuální PBX 



OBSAH 

Úvod ........................................................................................................................ 1 

1 Vymezení základních pojmů ........................................................................... 3 

1.1 ISDN ......................................................................................................... 3 

1.1.1 Výhody ISDN ...................................................................................... 4 

1.1.2 Nevýhody ISDN ................................................................................... 4 

1.2 VoIP (řešení bez PBX) ............................................................................. 4 

1.2.1 Kvalita přenosových služeb ................................................................. 4 

1.2.2 Protokoly ve VoIP ................................................................................ 6 

1.2.3 Kodeky ................................................................................................. 7 

1.2.4 Výhody VoIP ....................................................................................... 8 

1.2.5 Nevýhody VoIP ................................................................................... 9 

1.3 Hardwarová VoIP PBX .......................................................................... 10 

1.3.1 Výhody Hardwarové VoIP PBX ........................................................ 10 

1.3.2 Nevýhody hardwarové VoIP PBX ..................................................... 10 

1.4 Softwarová VoIP PBX – ASTERISK .................................................... 11 

1.4.1 Výhody softwarové VoIP PBX .......................................................... 11 

1.4.2 Nevýhody softwarové VoIP PBX ...................................................... 12 

1.5 Virtuální PBX ......................................................................................... 12 

1.5.1 Výhody virtuální PBX ....................................................................... 13 

1.5.2 Nevýhody virtuální PBX .................................................................... 13 

2 Analýza telekomunikačních technologií zkoumaných subjektů .................... 14 

2.1 Vymezení zkoumaných subjektů a jejich popis ..................................... 14 

2.1.1 Magistrát města Most a městská policie most ................................... 14 

2.1.2 Příspěvkové organizace statutárního města Mostu ............................ 15 

2.2 Nákladovost Stávajícího telekomunikačního provozu a datové toky ..... 18 

3 návrh optimalizace telekomunikačních služeb .............................................. 21 

3.1 Internetové připojení .............................................................................. 21 

3.1.1 Varianta 1 ........................................................................................... 21 

3.1.2 Varianta 2 ........................................................................................... 21 

3.1.3 Varianta 3 ........................................................................................... 22 

3.2 Hlasové služby ........................................................................................ 23 

3.2.1 Varianty .............................................................................................. 24 

3.2.2 Hodnotící kritéria ............................................................................... 24 

3.2.3 Hodnocení variant .............................................................................. 25 

3.2.4 Odhad finančních úspor ..................................................................... 27 

Závěr ...................................................................................................................... 29 



Seznam použitých zkratek 
 

ADPCM – Adaptive differential pulse-code modulation 

ADSL – Asymmetric digital subscriber line 

Bps (KBps, MBps, GBps) – Bit za sekundu (kilo-, mega-, giga-) 

BRI – Basic rate interface 

CS-ACELP – Algebraic code-excited linear prediction 

D/A a A/D převodník – digitálně-analogický a analogicko-digitální převodník 

DIFFSERV, DS – Differentiated services 

DSCP – Diferentiated services code point 

EU – Evropská unie 

FIFO – First IN, First OUT (metoda vyřizování požadavků) 

GPL – General public license 

GSM – Groupe Spécial Mobile (Global system for mobile communications) 

HTS – Hlavní telefonní stanice  

HTTP – Hypertext transfer protocol 

IAX – Inter-Asterisk eXchange 

IAX2 – Inter-Asterisk eXchange v2 

INTSERV – Integrated services 

IP – Internet protocol 

IPTV – Internet protocol television 

IPv6 – Internet protocol v.6 

ISDN – Integrated services for digital network 

ITU – Mezinárodní komunikační unie 

JTS – Jednotná telefonní síť 

LAN – Local area network 

MAN - Metropolitan 

MGCP – Media gateway control protocol 

OPTIKA – Optická síť 

PBX – Private branch exchange 

PCM – Pulse-code modulation 

QoS – Quality of service 

SDP – Session description protocol, 

SIP – Session initiation protocol 

TCP – Transmision control protocol 

UDP – User datagram protocol 

VoIP – Voice over internet protocol 

WIFI – bezdrátová síť 

WSA – weighted sum approach 
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ÚVOD 

Účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků u orgánů veřejné správy 

má zabezpečit zejména Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zajištěním efektivní hospodářské soutěže při zadávání většiny veřejných 

zakázek. V případě již uzavřených obchodních kontraktů je nutné prověřovat zpětně, 

zda účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných prostředků, která byla prokazatelná 

při uzavření smluvního vztahu, setrvává. Problémem v této oblasti je nedostatečné 

institucionální zabezpečení kontrolního systému, jenž by zajišťoval řádnou kontrolu 

veřejných financí. V roce 2013 zahájil Nejvyšší kontrolní úřad aktivity prosazující změnu 

Ústavy České republiky a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která 

by  umožnila provádět kontrolu využívání veřejných prostředků i na úrovni krajů a obcí. 

V současné době je tato úloha na každém konkrétním úřadu veřejné správy.  

Úřad veřejné správy, který usiluje o účelné a hospodárné využití veřejných 

prostředků, by měl prověřovat i hospodárnost svých již uzavřených smluvních vztahů 

a to zejména v případě, kdy se podmínky na trhu velmi výrazně mění v čase. Takovým 

je bezesporu i telekomunikační trh. Vhodně zvolené služby s ohledem na reálné potřeby 

a jejich revize dokáže přinést značnou úsporu jak organizacím veřejné správy, tak firmám 

i jednotlivcům. V kontextu veřejné správy jako celku by bylo správnou optimalizací 

telekomunikačních služeb možné uspořit každý rok i desítky milionů korun z veřejných 

rozpočtů. Kvalitní telekomunikační služby také usnadní styk klientů s úřadem. Spolu 

se zaváděním tzv. e-Governmentu – elektronizací veřejné správy, jako součásti strategie 

Vlády České republiky „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie 

realizace Smart administration 2007-2015“, jsou již kvalitní telekomunikační služby 

v orgánech veřejné správy nezbytné.  

Tato bakalářská práce charakterizuje na základě dostupných zdrojů základní 

pojmy z oblasti telekomunikačních služeb a analyzuje prostředí telekomunikační 

infrastruktury statutárního města Mostu, jeho jednadvaceti příspěvkových organizací 

a Městské policie. Cílem práce je vyzkoumat, zda lze implementací technického řešení 

umožňující agregaci poptávky všech subjektů, dosáhnout úspor v nákladech 

na telekomunikační služby za současného zvýšení kvality služeb, uživatelského 
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i administračního komfortu a rozšíření poskytovaných služeb pro jednotlivé organizace 

oproti současnému stavu, kdy měl každý subjekt jiného poskytovatele služeb s rozdílnou 

kvalitou i výší nákladů. 

Pro zpracování první části práce bude použita odborná literatura, která se zabývá 

kvalitou a možnostmi dostupných telekomunikačních služeb s přihlédnutím k různým 

technologiím realizujícím hlasové služby.  

Ve výzkumné části práce bude provedena analýza, zda lze změnou 

technologického řešení, umožňující agregaci poptávky všech subjektů, dosáhnout úspor 

v nákladech na telekomunikační služby za současného zvýšení kvality služeb, 

uživatelského i administračního komfortu a rozšíření poskytovaných služeb pro jednotlivé 

organizace. Pro výzkum budou využita dostupná data týkající se datových připojení 

a využívání hlasových služeb všemi organizacemi v období od června 2012 do května 

2013, tedy za období jednoho roku.  
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé druhy telekomunikačních technologií 

zkoumaných organizací a to jak ve stávající infrastruktuře použité, tak i ty, které jsou 

pro zajištění požadavků výše uvedených organizací použitelné, a u kterých je předpoklad 

finanční úspory. Také jsou zde popsány jejich klady a zápory ve vztahu k nákladům 

i kvalitě služeb. 

1.1 ISDN 

ISDN představuje služby digitální telekomunikační sítě, která byla do nedávna 

považována za výhradní technologii dodávky hlasových služeb pevných linek 

pro korporátního zákazníka či domácnosti. V rámci ISDN jsou služby poskytovány 

kompletně digitálně až ke koncovému uživateli, kde mohou být pomocí D/A a A/D 

převodníku použity i analogové typy koncových zařízení jako např. telefon či fax. 

Standardní přípojka typu BRI je určena pro koncového účastníka a umožňuje mu využít 

jedné linky až pro osm koncových zařízení, z nichž však mohou být současně v provozu 

pouze dvě. Toto omezení plyne z počtu tzv. nezávislých B-kanálů, které jsou pro tento typ 

linky omezeny taktéž na dva. Naopak linka ISDN typu PRI, která není určena pro koncové 

účastníky, nýbrž pro pobočkové ústředny, disponuje až třiceti nezávislými B-kanály. Jeden 

B-kanál představuje přenosovou rychlost 64 Kbps a je možné ji zvýšit pouze spojováním  

B-kanálů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o linku digitální, umožňuje přenos hlasu, dat 

i obrazu a lze ji tak považovat za prostředek multimediální komunikace. V dnešní době 

vysokorychlostního internetu je však využívána k tomuto účelu s čím dál menší oblibou 

a lze říci, že je využívána hlavně tam, kde není možné využít některou z pokročilejších 

technologií. 
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1.1.1 VÝHODY ISDN 

Jedná se o autonomní komunikační prostředek, jehož kvalita a dostupnost 

je omezována pouze kvalitou vlastní sítě a technologie ISDN jako takové. Tyto typy linek 

jsou také díky vlastnímu napájení imunní vůči lokálním výpadkům elektrického proudu. 

1.1.2 NEVÝHODY ISDN 

Provoz ISDN linek je v současné době spojován hlavně s velmi omezenou 

rychlostí přenosu dat a relativně vysokými fixními náklady v podobě paušálních poplatků 

za jejich provoz. Lze říci, že jsou tyto linky využívány zejména tam, kde není možné 

použít některou z pokročilejších technologií přenosu hlasu. 

1.2 VOIP (ŘEŠENÍ BEZ PBX) 

Jak již název (Voice over Internet Protokol) napovídá, jedná se o technologii, 

která představuje proces zasílání hlasového provozu sítí jeho zapouzdřením do paketů 

protokolů IP a lze ji tedy využít pro přenos jak v sítích místních, tak i v internetu. „VoIP 

tvoří velmi efektivní formu komunikace, která se v posledních letech prosadila v různých 

malých či velkých firmách a postupně nahrazuje komunikace prostřednictvím standardních 

analogových telefonních přístrojů.“[ 7 ] 

1.2.1 KVALITA PŘENOSOVÝCH SLUŽEB 

Naprosto neodmyslitelnou součástí dobře fungující VoIP infrastruktury 

je optimální konfigurace kvality přenosových služeb (QoS), která se užívá nejen v IP sítích 

k rezervaci a řízení datových toků. Protokoly zajišťující QoS jsou tak schopny zvýšit 

kvalitu síťových služeb vyhrazením či dělením přenosové kapacity datového linky, tedy 

snížením kvality určitého typu provozu sítě dosáhnout zvýšení kvality provozu sítě 

prioritního. Toto řízení kvality přenosových služeb se používá převážně ve spojitosti 

s VoIP, IPTV, či např. Online real-time gamingem. 
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Mezi faktory významně ovlivňující kvalitu přenosových služeb se řadí: 

 Bandwith (šířka pásma) představuje maximální objem dat přenositelný 

za jednotku času.   

 Latence (zpoždění) představuje časovou prodlevu mezi odesláním paketu 

a jeho přijetím. Vysoká úroveň latence je považována za příznak problémů 

v síti, nikoliv za jeho vlastnost a snaží se reagovat na situaci snížením 

přenosové rychlosti. 

 Jitter (kolísání) představuje kolísání velikosti zpoždění paketů při průchodu 

sítí a tím samozřejmě i ke kolísání přenosové rychlosti. 

 Packet loss (ztrátovost paketů) – představuje množství ztracených paketů 

v důsledku chyby při přenosu. V četných případech pak vysoká úroveň 

ztrátovosti představuje naprostou nesrozumitelnost probíhajícího hovoru. 

K řízení kvality přenosových služeb se využívají tři metody: 

 Best-effort services představuje způsob, kdy se v rámci QoS neuplatňuje 

preference žádného typu spojení a jediným cílem je odeslat každý paket 

co možná nejrychleji a nejefektivněji k cíli. „Tato metoda skutečně 

neposkytuje QoS. Nedochází k přeskupování paketů. Kategorie Best-

Effort používá metodu řazení FIFO (první dovnitř, první ven), při níž 

pakety vychází z fronty (tj. paměťový prostor na směrovači) ve stejném 

pořadí, v jakém do ní přišly.“[ 4 ] 

 Differentiated services (DiffServ) umožňuje základním způsobem 

rozškálovat provoz sítě na kritický a nekritický a tím tak zajistit snížení 

latence při odbavování kritické komunikace v síti na úkor komunikace 

nekritické, která je odbavována metodou Best-effort. 

 Integrated services (IntServ) umožňuje škálovatelnost provozu sítě 

do podrobnějších skupin a dále přiřadit těmto skupinám priority 

při odbavování díky 8 bitovému poli označovanému jako DS (diferentialed 

services). Tak je zajištěna vysoká priorita kritickému provozu, nižší méně 

kritickému postupně až k provozu s nízkou prioritou, který je odbavován 
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metodou Best-effort. Následující tabulka znázorňuje prioritu síťového 

provozu vyjádřenou pomocí Differentiated Services Code-point. 

Tabulka 1 - Přehled členění síťového provozu - Differentiated Services Codepoint 

DSCP Typ síťového provozu 

48 Routing 

46 Hlas 

34 Video konference 

32 Streamované video 

26 Mission critical data 

24 Call signaling 

18 Transaction data 

16 Network managment 

10 Bulk data 

8 Scavenger 

0 Best-effort data 

1.2.2 PROTOKOLY VE VOIP 

Pro přenos hlasu v internetu jsou využívány primárně dva protokoly H.323 a SIP, 

které se od sebe velmi významně odlišují. 

Protokol H.323 

Tento protokol vznikl díky činnosti Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

a umožňuje využití svých přenosových specifikací pro přenos médií v reálném čase, tedy 

audio a video konference. Představuje soubor více než 25 specifických protokolů, které 

jsou využívány četnými aplikacemi. Mezi těmito protokoly nalezneme například ty, které 

zajišťují navazování spojení, jeho zabezpečení či např. distribuci audia a videa. 

Využití protokolu H.323 není soustřeďováno oproti protokolu SIP pouze 

na telefonii. Naopak je možné ho využívat převážně tam, kde je zapotřebí zajistit výměnu 

dat v reálném čase. 

Protokol SIP 

Protokol SIP, neboli Session Initiation Protocol, byl primárně vyvinut pro potřeby 

IP telefonie. Díky podobnosti s protokolem HTTP, ze kterého vychází, ho lze označit 

za protokol velmi jednoduchý, využívající osvědčených principů. „Tento protokol slouží 

jako signalizační protokol v internetové telefonii. Protokol SIP normálně využívá port 
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5060 jak pro TCP tak i pro UDP protokol. Podrobnější detaily o charakteristikách spojení 

popisuje protokol SDP, který je obsažen v těle SIP paketů. Protokol SIP nahrazuje v dnešní 

době starší verzi použitou pro signalizaci v internetové telefonii a to standart H.323.“[ 7 ]  

Tento protokol v rámci VoIP zajišťuje nalezení vhodného spojení mezi volajícím 

a volaným, zjištění aktuálního stavu volaného, zjištění optimálních parametrů možného 

spojení, navázání spojení a jeho následné řízení včetně závěrečného ukončení.  

Spojení bývá obvykle navazováno prostřednictvím jedno či více SIP proxy 

serverů, které současně fungují i jako registrátoři jednotlivých koncových uživatelů. 

Veškerá komunikace probíhá formou textových příkazů a zpětných hlášení o provedení 

příkazu. Názorným příkladem takovéto komunikace formou SIP protokolu je následující 

schéma.[Obrázek 1] 

 

Obrázek 1 - Příklad komunikace protokolem SIP [zdroj: Tomáš Fiala] 

1.2.3 KODEKY 

Dalším velmi významným prvkem ovlivňujícím způsob přenosu hlasu je použitý 

kodek. To je prvek, který po vzorkování hlasu a kvantizaci, tedy převedení z analogové 

do digitální podoby, určuje svými specifickými parametry kvalitu digitálního obsahu, 
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úroveň jeho komprese a potřebnou šířku pásma k přenosu. Výběr vhodného typu kodeku 

je velmi významný, protože je to právě on, kdo určuje zátěž provozu IP telefonie v sítích, 

ale dokáže také vymezit způsob využití hlasových služeb, skutečností, zda například 

podporuje zpracování modulace využívané faxem.  

Obecně se používají tři skupiny kodeků: 

 PCM (Pulsně kódovaná modulace), při níž však nedochází ke kompresi jako 

takové, ale pouze k vzorkování a kvantizaci. Jak je patrné, jedná 

se o skupinu kodeků, která není schopna významně omezit šířku pásma. 

Příkladem kodeku využívajícího PCM je kodek G.711. 

 ADPCM (Adaptivní diferenční pulsně kódovaná modulace) vychází 

z předcházející PCM s tím rozdílem, že při komunikaci nedochází 

k odesílání celých vzorků, nýbrž pouze rozdílu vzorku současného 

a předcházejícího. Oproti PCM jsme tak schopni dosáhnout v některých 

případech omezení šířky pásma, které však významně souvisí se strukturou 

hlasu. Příkladem této skupiny kodeků je G.726 

 CS-ACELP ( Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear 

Predication) představuje skupiny kodeků, kde se na základě vzorků řeči 

dynamicky vytváří „kniha kódů“, která slouží jako určitý buffer. 

Na základě porovnání aktuálního vzorku hlasu s touto „knihou kódů“ pak 

nedochází k odeslání vzorku jako takového, ale pouze jeho označení. Díky 

této skupině kodeků jsme schopni dosáhnout velmi významného omezení 

potřebné šířky pásma. Významným představitelem této skupiny kodeků 

je např. G.729 

1.2.4 VÝHODY VOIP 

 Nízké hovorné – Mezi nejvýznamnější výhody tohoto typu telefonie 

je bezesporu nákladová cena odchozího provozu telefonie, která může být 

oproti jiným technologiím nižší až o desítky procent. Navíc v případě 

volání v rámci sítě registrátora SIP a jeho partnerských sítí nejsou 

za přenosy účtovány žádné poplatky. 
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 Žádné nebo nízké fixní náklady – Provoz VoIP v rámci IP sítě přináší 

velmi nízké nebo žádné fixní náklady spojené s telefonií. Určitým 

způsobem jsou tak sdíleny náklady na provoz IP sítě. Žádnou další síť 

ve spojitosti s telefonií není třeba spravovat či do ní jakkoliv investovat.  

 Služby – V rámci VoIP lze snadno využívat služeb, které v JTS síti nejsou 

běžné, jako jsou např. převzetí hovoru, přímé předání hovoru, parkování 

hovoru, přesměrování hovoru.  

1.2.5 NEVÝHODY VOIP 

 Závislost na IP síti – Integrace telefonie do IP sítě s sebou přináší 

samozřejmě absolutní závislost hlasových služeb na provozuschopnosti 

IP sítě. 

 Necentralizované řešení – Toto řešení není vhodné pro společnosti 

či organizace nad 20 účastnických stanic z důvodu necentralizované 

správy.  

 Zvýšení zátěže IP sítě – V rámci provozu sítě IP je nutné počítat s šířkou 

pásma určenou pro telefonii. Tím tak de facto dojde se snížení šířky pásma 

pro ostatní provoz.   

 Kvalita služeb – Pro zajištění optimální kvality hlasových služeb v rámci 

VoIP je nutné v rámci stabilní IP sítě zajistit přidělení dostatečné šířky 

pásma určením priorit provozu sítě. K tomu je možné využít protokolu 

IPv6 či optimální nastavení QoS v rámci vlastní infrastruktury.  

 Koncové telefonní zařízení – pro využití VoIP není možné využívat 

standardní analogové či digitální telefonní přístroje bez podpory VoIP. 

To představuje další nutné náklady týkající se implementace řešení. 

Nebylo by však tomu tak v případě nasazení VoIP řešení v rámci všech 

předmětných organizací, protože magistrát města Mostu disponuje 

v důsledku nedávné výměny telefonní VoIP ústředny Nortel za  VoIP 

telefonní ústřednu Siemens vč. telefonních přístrojů zhruba 350 kusy 

nevyužitých Nortel telefonních zařízení, které by při nasazení této 

technologie našly své uplatnění. 
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1.3 HARDWAROVÁ VOIP PBX 

Hardwarová VoIP telefonní ústředna představuje komerční řešení telefonie, které 

disponuje veškerými přednostmi i negativy technologie VoIP. Oproti klasickému SIP 

řešení, kdy každý z účastníků využívá internetového připojení směrem k poskytovateli, 

toto řešení umožňuje provoz rozdělit na vnitřní, tedy v síti LAN a vnější, tedy v síti 

internet. Toto řešení navíc umožňuje využívat nejen VoIP, ale v případě potřeby 

je schopno integrovat funkce GSM bran či zajistit konektivitu standardních ISDN. 

Hardwarové PBX pak umožňují využití i nadstandardních služeb jako jsou např. 

vestavěný faxový server, vestavěný voice mail (hlasová pošta), integrace elektronické 

pošty, automatická hlasová nápověda pro volajícího v rámci příchozího volání, konferenční 

hovory, monitoring hovorů či integraci mobilních telefonů díky propojení ústředny 

se softwarovým klientem v mobilním zařízení. 

1.3.1 VÝHODY HARDWAROVÉ VOIP PBX 

Hardwarová PBX disponuje shodnými výhodami jako předcházející řešení, dále 

pak představuje přínos následujícím vlastnostem: 

 Centralizaci řešení – toto řešení umožňuje kompletní centralizaci správy 

a zvýšení administračního komfortu.  

 Tarifikace – Jednoduchý působ tarifikace hovorného účastníků. 

 Rozšiřitelnost – Umožňuje využití paralelních technologií vnějšího 

odchozího i příchozího volání dle preference klienta, jako VoIP, ISDN 

či GSM. 

1.3.2 NEVÝHODY HARDWAROVÉ VOIP PBX 

Vyjma necentralizovanosti má hardwarová VoIP PBX shodné nevýhody jako 

předcházející řešení. Dále pak také tyto: 
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 Pořizovací náklady - Vysoká počáteční investice je nedílnou součástí této 

varianty. Požadované řešení v rámci předmětných organizací vyžaduje 

počáteční investici ve výši přibližně 800.000,- Kč 

 Provozní náklady – V rámci nákladů hlasových služeb je nutné kalkulovat 

i s náklady na zajištění provozu ústředny, jako například energie 

či specialistu, který se stará o provoz ústředny, včetně pravidelného 

monitoringu a zabezpečení.  

1.4 SOFTWAROVÁ VOIP PBX – ASTERISK 

Asterisk je softwarová PBX určená pro platformu Linux. „Jedná se o obecnou 

distribuci pod podmínkami GPL (General Public Licence), čili Asterisk je volně 

stáhnutelný z internetu a je možné zdrojové kódy upravovat k vlastní potřebě. Firma 

Digium dohlížející nad projektem Asterisk tedy neprofituje z vývoje ústředny, ale z její 

podpory a prodeje kompatibilního HW s ústřednou. Asterisk je ústředna spojující 

analogové sítě (PSTN) s paketově-orientovanými (IP, Frame relay) pomocí odlišných 

prokotolů (SIP, H.323, IAX/IAX2, MGCP, SCCP).“[ 5 ]  

1.4.1 VÝHODY SOFTWAROVÉ VOIP PBX 

Provozování softwarové PBX má shodné výhody jako předcházející řešení. Oproti 

němu má však výhody další: 

 Hardware – Softwarová telefonní ústředna je schopna provozu na běžném 

serverovém zařízení s cenou 25 000 – 30 000 Kč, a v některých případech 

ji lze v závislosti na počtu poboček provozovat i virtualizovaně 

na stávajícím hardware. Z tohoto důvodu na rozdíl od hardwarové PBX 

odpadají velmi vysoké pořizovací náklady na pořízení ústředny. 

 Licencování ústředny – Tato ústředna je distribuována formou GPL a není 

tak nutné vynakládat žádné finanční prostředky za licence telefonní 

ústředny ani telefonních přístrojů. 
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1.4.2 NEVÝHODY SOFTWAROVÉ VOIP PBX 

Provozování softwarové PBX má shodnou nevýhodu týkající se provozních 

nákladů jako předcházející řešení a oproti němu má nevýhodu další: 

 Zabezpečení – Telefonní ústředny Asterisk často bývají terčem útoků a jsou 

tedy i potenciální bezpečnostní hrozbou. Z tohoto důvodu je nutná odborná 

znalost problematiky administrace ústředny Asterisk, včetně aktivního 

odstraňování rizik vyplývajících ze známých nedostatků. 

1.5 VIRTUÁLNÍ PBX 

Virtuální telefonní ústředna představuje prakticky identické řešení jako 

softwarová telefonní ústředna. Rozdílem je, že není provozována v prostředí klienta 

a na jeho hardwaru. Jedná se o řešení, které je provozováno virtuálně na hardwaru 

pronajímatele, jenž má plnou odpovědnost za stav hardware i softwarové telefonní 

ústředny. Klient pouze spravuje jednotlivé pobočky v rámci možností, které jsou předem 

nakonfigurovány správcem ústředny.  

 

Obrázek 2 - Nabídka virtuální PBX společností Daktela s.r.o [zdroj: www.dakleta.cz]. 
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1.5.1 VÝHODY VIRTUÁLNÍ PBX 

Virtuální telefonní ústředna má stejné výhody jako předcházející řešení a jeho 

dalšími přednostmi jsou: 

 Garance dostupnosti a kvality služeb – zodpovědnost za provoz ústředny, 

dostatečný výkon či šířku pásma a zabezpečení ústředny nese 

pronajímatel. 

 Snížení nákladů na provoz – náklady spojené s provozem ústředny jsou 

omezené pouze cenou za pronájem. 

1.5.2 NEVÝHODY VIRTUÁLNÍ PBX 

 Fixní náklad – pronájem – Jedinou další nevýhodou oproti 

předcházejícímu řešení je nutnost platit pronájem virtuální telefonní 

ústředny, což dle orientačního průzkumu provedenému na internetu 

v měsíci dubnu představuje částku zhruba 1 900,- Kč za měsíc.[ 1 ]  
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2 ANALÝZA TELEKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

ZKOUMANÝCH SUBJEKTŮ  

2.1 VYMEZENÍ ZKOUMANÝCH SUBJEKTŮ A JEJICH POPIS 

Předmětem této práce jsou telekomunikační služby v následujících subjektech: 

Magistrát města Mostu, Městská policie Most a dále pak subjekty, jež jsou příspěvkovými 

organizacemi statutárního města Most. Příspěvkovými organizacemi jsou městské 

mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, Správa městských lesů Most, 

Městská knihovna Most, Středisko volného času, Městská správa sociálních služeb. 

Celkem se jedná o 23 organizací na 45 geograficky odlišných místech ve městě Most 

či jeho okolí. 

2.1.1 MAGISTRÁT MĚSTA MOST A MĚSTSKÁ POLICIE MOST 

Magistrát města Mostu je v rámci zkoumaných subjektů strategický uživatel 

telekomunikačních služeb, který v rámci své infrastruktury zprostředkovává tyto služby 

i Městské policii. Magistrát města Mostu a Městská policie spolu sdílí nejenom 

telekomunikační infrastrukturu, ale i některé systémy a data. V důsledku takové 

provázanosti obou organizací je využíváno i společné pobočkové telefonní ústředny. 

Magistrát města Mostu využívá 342 pobočkových linek a městská policie 27 pobočkových 

linek. V rámci infrastruktury, kterou představuje ethernetová síť s přenosovou rychlostí 

1 Gbps, je pak provozována VoIP pobočková ústředna. Ústředna zajišťující komunikaci 

s vnějším prostředím pomocí ISDN 30, které v současné konfiguraci umožnuje navázat 

paralelně až 30 vnějších telefonních spojení. Připojení do internetu je zajišťováno díky 

optické síti jednoho z místních poskytovatelů, který garantuje full duplexní přenosovou 

rychlost 47 Mbps. Dále je zajišťováno sekundární datové připojení pro případ přetížení 

či vážnějších technických výpadků primárního připojení do internetu. Toto připojení má 

garantovanou přenosovou rychlost 20 Mbps. 
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Koncová zařízení představují telefony OpenStage 40 G SIP (obr. 2) a OpenStage 

60 G SIP od společnosti Siemens. Dále jsou využívána multifunkční zařízení Xerox Phaser 

3300MFP, které mimo jiné plní funkci faxu.  

  

Obrázek 3 - Telefonní přístroj OpenStage G 80 od společnosti SIEMENS [zdroj: wiki.unifi.com] 

2.1.2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU 

Mezi příspěvkové organizace města Most patří jedenáct základních škol, dvě 

základní umělecké školy, čtyři mateřské školky, které mají celkem sedmnáct odloučených 

pracovišť, městská knihovna s jedním odloučeným pracovištěm, Středisko volného času, 

Správa městských lesů a Městská správa sociálních služeb v Mostě s osmi odloučenými 

pracovišti. 

V případě příspěvkových organizací je telekomunikační infrastruktura značně 

nestejnorodá a na velmi rozdílné kvalitativní úrovni. V rámci telekomunikačních služeb 

se tak využívá mnoho rozdílných technologií, představující spektrum od analogových 

přípojek a ADSL internetového připojení po optické sítě v kombinaci s VoIP. [Tabulka 2] 

Velké rozdíly jsou patrné napříč celým spektrem zkoumaných příspěvkových 

organizací bez ohledu na funkci, kterou plní.  Rozdílnou telekomunikační infrastrukturu 

najdeme například i v rámci jednotlivých základních či mateřských škol, přestože u nich 

lze předpokládat velmi podobné potřeby. 
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Také koncová zařízení jsou velmi rozmanitá od velmi zastaralých analogových 

telefonních přístrojů po moderní zařízení podporující VoIP telefonii. 

 

Tabulka 2 - Přehled telefonní infrastruktury dle příspěvkových organizací 

  
Počet 

pracovišť 

Počet 

linek 
Typ linky 

Počet koncových 

zařízení 

 1. Základní škola 1 1 JTS (ISDN) 2 

 3. Základní škola 1 2 JTS (ISDN) 3 

 4. Základní škola 1 8 VoIP SIP 8 

 5. Základní škola 1 1 JTS (ISDN) 4 

 7. Základní škola 1 3 VoIP SIP 3 

 8. Základní škola 1 2 VoIP SIP 2 

10. Základní škola 1 3 VoIP SIP 3 

11. Základní škola 1 3 3x JTS (ISDN,HTS) 4 

14. Základní škola 1 17 VoIP SIP 17 

15. Základní škola 1 3 VoIP SIP 3 

18. Základní škola 1 21 VoIP SIP 21 

Základní umělecká škola L. Gassmanna 1 2 JTS (ISDN) 4 

Základní umělecká škola Moskevská 1 2 JTS (ISDN) 4 

Mateřská škola Hutnická 1 2 JTS (HTS) 2 

Mateřská škola Růžová 1 2 VoIP SIP 2 

Mateřská škola Lidická 15 16 16x JTS (ISDN,HTS) 17 

Mateřská škola Antonína Sochora 1 2 VoIP SIP 2 

Městská knihovna 2 5  23x JTS (ISDN, PBX) 23  

Středisko volného času 1 8 VoIP SIP 8 

Správa městských lesů Most 1 1 1x JTS (HTS) 1 

Městská správa sociálních služeb 

v Mostě 
8  12 

 7x VoIP 

5x JTS (ISDN,HTS) 
12 

 

V souvislosti s tím, že některé organizace využívají technologie VoIP, tedy přenos 

hlasu po datové síti využívající protokolu IP, jsou v následujícím přehledu [Tabulka 3] 

uvedeny způsoby připojení jednotlivých organizací do sítě internet, včetně přenosových 

rychlostí. 

Tabulka 3 - Přehled datových připojení do sítě internet dle organizací 

  
Počet 

pracovišť  

Typ 

internetového 

připojení 

Přenosová rychlost 

Downoload / Upload 

Garance  

přenosové 

rychlosti 

 1. Základní škola 1 WIFI 15 Mbps / 15 Mbps NE 

 3. Základní škola 1 WIFI 4 Mbps / 4 Mbps ANO 
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Počet 

pracovišť  

Typ 

internetového 

připojení 

Přenosová rychlost 

Downoload / Upload 

Garance  

přenosové 

rychlosti 

 4. Základní škola 1 
WIFI 

OPTIKA 

1 Mbps / 1 Mbps 

100 Mbps / 10 Mbps 

ANO 

NE 

 5. Základní škola 1 WIFI 6 Mbps / 3 Mbps NE 

 7. Základní škola 1 OPTIKA 
12 Mbps / 12 Mbps 

+38 Mbps / +38 Mbps 

ANO 

NE 

 8. Základní škola 1 OPTIKA 100 Mbps / 100 Mbps NE 

10. Základní škola 1 WIFI 15 Mbps / 15 Mbps NE 

11. Základní škola 1 WIFI 25 Mbps / 25 Mbps NE 

14. Základní škola 1 OPTIKA 30 Mbps / 10 Mbps NE 

15. Základní škola 1 OPTIKA 30 Mbps / 10 Mbps NE 

18. Základní škola 1 OPTIKA 100 Mbps / 3 Mbps NE 

Základní umělecká škola L. Gassmanna 1 WIFI 20 Mbps / 12,5 Mbps NE 

Základní umělecká škola Moskevská 1 ADSL 8 Mbps / 1 Mbps NE 

Mateřská škola Hutnická 1 
2x ADSL 

1x CDMA 

8 Mbps / 1 Mbps 

3,1 Mbps / 0,7 Mbps 
NE 

Mateřská škola Růžová 1 OPTIKA 30 Mbps / 10 Mbps NE 

Mateřská škola Lidická 15 15x ADSL 15x 8 Mbps / 1 Mbps NE 

Mateřská škola Antonína Sochora 1 WIFI 2 Mbps / 2 Mbps NE 

Městská knihovna 2 WIFI 

10 Mbps / 10 Mbps 

8Mbps / 8 Mbps 

10 Mbps / 10 Mbps 

5 / Mbps / 5 Mbps  

ANO 

NE 

NE 

NE 

Středisko volného času 1 WIFI 12 Mbps / 12 Mbps NE 

Správa městských lesů Most 1 WIFI 3 Mbps / 1 Mbps NE 

Městská správa sociálních služeb v Mostě 9 
6x WIFI 

3x OPTIKA 

10 Mbps / 6 Mbp 

30 Mbps / 10 Mbps 

NE 

ANO  
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2.2 NÁKLADOVOST STÁVAJÍCÍHO TELEKOMUNIKAČNÍHO 

PROVOZU A DATOVÉ TOKY 

Z provedeného vyhodnocení nákladů na telekomunikační služby statutárního 

města Most, jeho příspěvkových organizací a Městské policie Most jsem zjistil, že 

ve sledovaném období, tedy od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2013 bylo měsíčně v průměru 

uskutečněno 44.936,1 minut odchozích volání. Z čehož 51 % představuje objem odchozích 

hovorů Magistrátu města Mostu, 19 % připadá na mateřské školy, 1 % představují základní 

umělecké školy, 15 % základní školy, 1 % správa městských lesů, 4 % Městská knihovna, 

9 % představuje spotřeba městské správy sociálních služeb a 0 % pak Středisko volného 

času[Graf 1].  

 

Graf 1 - Průměrný měsíční objem odchozích hovorů 

Naproti tomu průměrné měsíční náklady na hovorné představovaly částku ve výši 

94.646,- Kč, z čehož 36 % představuje náklady Magistrátu města Mostu, 21% pak náklady 

mateřských škol, 1 % představují Základní umělecké školy, 20 % základní školy, 2 % 

správa městských lesů, 6 % Městské knihovna, 13 % představují náklady Městské správy 

sociálních služeb a 0 % pak Střediska volného času (graf 2). 
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Graf 2 - Průměrný měsíční objem nákladů za odchozí volání 

Pokud se zaměříme na údaje předešlých dvou grafů, je na první pohled patrné, 

že některé typy subjektů mají v přepočtu na jednu provolanou minutu významně vyšší 

náklady oproti ostatním. Při hlubším posouzení jsem zjistil, že nejvyšší náklady vykazují 

subjekty využívající linek JTS. Důvodem jsou jednoznačně paušální poplatky spojené 

s provozováním linky a v některých případech i nevhodně zvolené předplacené balíčky 

„Volných minut“ a služeb, které nejsou následně využívány a v  konečném důsledku 

telekomunikační služby výrazně prodražují. Dalším, závažnějším důvodem, je pak 

to, že nedochází k pravidelným aktualizacím uzavřených smluv v návaznosti na tržní 

nabídku. Parametry některých dodávaných služeb pak mohou přinášet nižší ekonomický 

užitek oproti aktuální nabídce služeb poskytovatele shodného či konkurenčního.  

Při snaze optimalizovat náklady spojené s provozem telekomunikačních sítí 

je velmi důležité znát i skladbu odchozího volání, tedy destinace uskutečněných hovorů. 

V našem případě jsem zjistil, že více než 55 % objemu odchozího volání všech organizací 

směřovalo do místních pevných sítí a druhou nejobjemnější destinací s 32 % představovalo 

volání do mobilních sítí. Dalšími destinacemi v pořadí byly pevné meziměstské sítě se 7 % 

objemu volání, neveřejné sítě se 4 % objemu a ostatní destinace 2 %. Podíl zahraničních 

hovorů je v tomto případě zanedbatelný s podílem 0 %. [Graf 3] 
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Graf 3 - Podíl destinací na odchozím volání 
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3 NÁVRH OPTIMALIZACE TELEKOMUNIKAČNÍCH 

SLUŽEB  

3.1 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ 

Při zkoumání optimálního řešení datového připojení k síti internet pro Magistrát 

města Mostu, jeho příspěvkové organizace a Městkou policii  bylo zjištěno, 

že k uspokojení potřeb můžeme přistoupit třemi různými způsoby. Při sestavování 

jednotlivých variant jsem vycházel z předpokladu, že nejvyšší efektivity dojde centralizací 

potřeb a agregací poptávky všech subjektů směrem k jednomu dodavateli. 

3.1.1 VARIANTA 1  

Vytvoření vlastní infrastruktury mezi jednotlivými organizacemi prostřednictvím 

optických či WIFI spojení umožní realizovat dodávku služeb prostřednictvím jednoho 

dodavatele. Bohužel, toto řešení by mohlo být efektivní za předpokladu, pokud 

by v infrastruktuře statutárního města Mostu byla již alespoň z větší části realizována 

metropolitní sít (MAN). V současné chvíli by toto řešení vyžadovalo neúměrně vysokou 

investici města v řádu desítek miliónů Kč, a proto by nebylo možné dosáhnout úspory ani 

v dlouhodobém časovém horizontu. 

3.1.2 VARIANTA 2 

Využít stávající infrastruktury jednoho z místních poskytovatelů jakožto 

výhradního dodavatele datových služeb pro statutární město Most, jeho příspěvkové 

organizace a Městkou polici Most. Tato varianta se oproti variantě č. 1 jeví efektivněji, 

protože tak nevznikají městu žádné dodatečné investiční náklady. Bohužel však, 

v důsledku postupného budování infrastruktury ze strany dodavatelů, žádný z nich není 

schopný poskytovat všem organizacím srovnatelnou kvalitu služeb z hlediska typu 

připojení, přenosových rychlostí, garancí apod. Současně je jisté, že by dodavatel 

v lokalitách s nevyhovující vlastní infrastrukturou musel tuto infrastrukturu vybudovat, což 
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by se jednoznačně muselo projevit v cenách dodávaných služeb. Z tohoto důvodu se ani 

tato varianta řešení nejeví jako optimální. 

3.1.3 VARIANTA 3 

V rámci této varianty se nabízí jako ideální postup soustředit se na výběr 

optimální infrastruktury dodavatelů, která pokryje potřeby co největšího počtu 

analyzovaných subjektů, spíše než na konkrétního dodavatele s nejvýhodnější nabídkou, 

která by ale mohla uspokojit menší počet subjektů. Důvodem k tomuto závěru je zjištění, 

že se většina místních poskytovatelů datových služeb se soustřeďuje na budování vlastní 

infrastruktury, konkrétně optických sítí v různých částech města, jak je patrné z obrázku 

4.[Obrázek 4] Využitím těchto optických sítí v maximální možné míře přinese nejvyšší 

možnou kvalitu jednotlivých datových připojení při dosažení velmi dobrého poměru ceny 

za 1 Mbps nejvyššímu počtu subjektů. 
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Obrázek 4 - Přehledová mapa města Most a dostupnosti optických sítí [zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz] 

I přes původně opačný předpoklad se tato varianta řešení jeví jako optimální 

a je s jejím využitím možné dosáhnout úspory, kterou však v tuto chvíli není možné 

na základě dostupných dat vyčíslit. Důležitým předpokladem však zůstává změna 

dodavatelů v lokalitách, kde je možné využít výhodnější nabídky alternativního 

poskytovatele. Tento proces by měl být prováděn pravidelně, ideálně jednou ročně, 

pro zajištění nejlepších možných podmínek nabízených na trhu. 

3.2 HLASOVÉ SLUŽBY 

Pro výběr nejvhodnějšího technologie zajišťující hlasové služby jsem se rozhodl 

použít postupy vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metodu maximalizace užitku, díky 

níž jsem byl schopen vyhodnotit všechny důležité aspekty jednotlivých variant a zvolit tak 

tu optimální. 
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3.2.1 VARIANTY 

Hodnocenými variantami byly různé možnosti nasazení VoIP technologie 

v prostředí infrastruktury statutárního město Most, jeho příspěvkových organizací 

a městské policie.  

Mezi hodnocené varianty jsem zařadil: 

 Přímé SIP spojení koncového uživatele s poskytovatelem - Varianta I 

 Nasazení hardwarové pobočkové VoIP ústředny – Varianta II 

 Nasazení softwarové pobočkové VoIP ústředny – Asterisk – Varianta III 

 Nasazení virtuální pobočkové ústředny – Varianta IV 

3.2.2 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

V rámci hodnocení jsem sestavil šest ordinálních rozhodovacích kritérií, jejichž 

část byla maximalizační (užitková) a část minimalizační (nákladová). 

Dále jsem přiřadil každému kritériu jeho váhu bodovou metodou následujícím 

způsobem: 

 K1 - Předpokládaná výše nutné investice – 40 % 

 K2 - Předpokládané měsíční náklady spojené s provozem řešení (bez 

hovorného) – 20 % 

 K3 - Dostupnost rozšiřujících služeb (Konferenční hovory, Centrální 

telefonní seznamy, Voice mail apod.) – 10 % 

 K4 – Rozšiřitelnost řešení o GSM bránu či přípojky ISDN 30 – 10 % 

 K5 – Centrální správa řešení zadavatelem – 10 % 

 K6 – Garance úrovně dostupnosti řešení – 10 % 

„Bodovací metoda předpokládá, že je rozhodovatel schopen kvantitativně 

ohodnotit důležitost kritérií v nějaké předem zvolené bodovací stupnici – např. 
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od 1 do 10. Čím je kritérium pro rozhodovatele důležitější, tím bude jeho bodové 

ohodnocení vyšší.“ [ 3 ] 

3.2.3 HODNOCENÍ VARIANT 

Pro samotné hodnocení jsem použil metodu váženého součtu (WSA), která 

vychází z principu maximalizace užitku. „Metoda váženého součtu bývá označována také 

jako metoda WSA (Weighted Sum Approach). Tato metoda je založená na konstrukci 

lineární funkce užitku na stupnici od 0 do 1. Nejhorší varianta podle daného kritéria bude 

mít užitek nula, nejlepší varianta užitek 1 a ostatní varianty budou mít užitek mezi oběma 

krajními hodnotami.“[ 3 ]  

V rámci prvního kroku jsem ze zjištěných vlastností jednotlivých řešení sestavil 

výchozí kriteriální matici. 

Tabulka 4 - Výchozí kriteriální matice 

 K1 

min. 

K2 

min. 

K3 

max. 

K4 

max. 

K5 

max. 

K6 

max. 

Varianta I 0 Kč 0 Kč 0 (NE) 0 (NE) 0 (NE) 1 (ANO) 

Varianta II 800 000 Kč 2700 Kč 1 (ANO) 1 (ANO) 1 (ANO) 0 (NE) 

Varianta III 30 000 Kč 2700 Kč 1 (ANO) 1 (ANO) 1 (ANO) 0 (NE) 

Varianta IV 3900 Kč 1900 Kč 1 (ANO) 1 (ANO) 1 (ANO) 1 (ANO) 

Následně jsem převedl v rámci standardizace všechna minimalizační kritéria 

na maximalizační využitím vztahu:Yij−max = Hj−min − Yij−min. 

 

Tabulka 5 - Kriteriální matice po standardizaci kritérií 

 K1 

max. 

K2 

max. 

K3 

max. 

K4 

max. 

K5 

max. 

K6 

max. 

Varianta I 800 000 2 700 0 0 0 1 

Varianta II 0 0 1 1 1 0 
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 K1 

max. 

K2 

max. 

K3 

max. 

K4 

max. 

K5 

max. 

K6 

max. 

Varianta III 797 000 0 1 1 1 0 

Varianta IV 796 1000 800 1 1 1 1 

Poté jsem určil maximální (H) a minimální (D) hodnoty každé z variant: 

H = (800 000, 2 700, 1, 1, 1, 1)  

D = (0, 0, 0, 0, 0, 0) 

Pomocí transformačního vzorce 
jj

jij

ij
D - H

D - Y
= r  jsem vytvořil normalizovanou 

kriteriální matici. 

Tabulka 6 - Normalizovaná matice 

 K1 

max. 

K2 

max. 

K3 

max. 

K4 

max. 

K5 

max. 

K6 

max. 

Varianta I 1 1 0 0 0 1 

Varianta II 0 0 1 1 1 0 

Varianta III 0,9963 0 1 1 1 0 

Varianta IV 0,9951 0,2963 1 1 1 1 

Poté jsem pro aplikaci aditivního tvaru vícekriteriální funkce užitku použil vztah 

ijj rv . = u
k

1j
(ai) 



v kombinaci s kriteriálními vahami v= (0,4; 0,2; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1). 

Tabulka 7 - Výsledná kriteriální matice užitku 

 K1 

max. 

K2 

max. 

K3 

max. 

K4 

max. 

K5 

max. 

K6 

max. 
Užitek 

Varianta I 0,400 0,200 0 0 0 0,100 0,700 

Varianta II 0 0 0,100 0,100 0,100 0 0,300 

Varianta III 0,399 0 0,100 0,100 0,100 0 0,699 

Varianta IV 0,398 0,059 0,100 0,100 0,100 0,100 0,857 
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Na základě provedených výpočtů jsem zjistil, že nejvýhodnější variantou 

je varianta č. IV s hodnotou užitku 85,7 %, další v pořadí je pak varianta č. III s hodnotou 

užitku 69,9 %, předposlední je varianta č. I s hodnotou užitku 70 % a variantou s nejnižší 

hodnotou užitku je se 30 % varianta č. II. 

3.2.4 ODHAD FINANČNÍCH ÚSPOR 

Pro odhad nákladovosti hovorného v rámci optimalizovaného řešení 

telekomunikačních služeb pro statutární město Most, jeho příspěvkové organizace 

a městskou policii použiji strukturu nákladů z minulého období a budu na ni aplikovat 

podmínky řešení nového. 

V minulém období byl souhrnně za všechny organizace průměrný měsíční objem 

odchozích volání do pevných sítí celkem 30 260,55 minut, do mobilních sítí 

15 689,63 minut, do zahraničních sítí v EU 41,30 minut a do ostatních sítí 707,47 minut. 

Průměrné měsíční odchozí volání do pevných sítí tedy představovalo náklady 

ve výši 24 498,45 Kč, do mobilních sítí pak 50 754,11 Kč, do zahraničních sítí v EU 

217,51 Kč a ostatní volání 1 315,38 Kč. Souhrnně tedy náklady představují průměrně 

částku 76 785,45 Kč za měsíc. 

Pro výpočet nákladů příštího období využiji nabídkových cen společnosti Dakleta 

s.r.o. Tuto cenu je možné aplikovat na všechny subjekty právě v důsledku řešení telefonie 

formou virtuální telefonní ústředny.  

Tabulka 8 - Výpočet předpokládané úspory po optimalizaci 

Destinace Objem volání 
Minutové hovorné 

před optimalizací 

Minutové hovorné 

po optimalizaci 

Předpokládaná 

měsíční úspora 

Pevné sítě 30 260,55 minut 0,81 Kč/minutu 0,60 Kč/minutu 6 354,72 Kč 

Mobilní sítě 15 689,63 minut 3,23 Kč/minutu 1,90 Kč/minutu 20 867,21 Kč 

Zahraniční sítě EU 41,30 minut 5,27 Kč/minutu 0,59 Kč/minutu 190,39 

Ostatní 707,47 minut 1,85 Kč/minutu 1,85 Kč/minutu 0 Kč 
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Výše předpokládané úspory na hovorném činí 27 412 Kč měsíčně, fixní náklady 

optimalizovaného řešení pak 1 900 Kč. Souhrnná výše měsíční úspory představuje částku 

25 512 Kč, tedy 306 144 Kč ročně. 
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ZÁVĚR 

Úřady veřejné správy by měly využívat veřejné prostředky účelně a hospodárně. 

Přesto za telekomunikační služby v rámci celé České republiky platí ročně o desítky 

až stovky milionů víc, než by musely. Podle některých odborníků by stát mohl ušetřit 

agregací poptávky všech subjektů veřejné správy až 80 % nákladů na telekomunikační 

služby.  

O účelné a hospodárné využití veřejných prostředků by však měl usilovat i každý 

jednotlivý úřad veřejné správy na úrovni krajů, měst i obcí. Každý takový úřad by měl 

prověřovat hospodárnost svých již uzavřených smluvních vztahů a zejména v případě, kdy 

se podmínky na trhu velmi výrazně mění v čase. Takovým je bezesporu i telekomunikační 

trh.  

Jak je tomu ve skutečnosti ve vybraných subjektech veřejné správy na Mostecku 

zkoumala tato bakalářská práce. Byla provedena analýza prostředí telekomunikační 

infrastruktury statutárního města Mostu, jeho jednadvaceti příspěvkových organizací 

a Městské policie. Bylo zkoumáno, zda lze implementací technického řešení umožňující 

agregaci poptávky všech subjektů dosáhnout úspor v nákladech na telekomunikační služby 

za současného zvýšení kvality služeb, uživatelského i administračního komfortu a rozšíření 

poskytovaných služeb pro jednotlivé organizace oproti současnému stavu, kdy měl každý 

subjekt jiného poskytovatele služeb s rozdílnou kvalitou i výší nákladů. 

Návrh optimalizace telekomunikačních služeb pro Magistrát města Mostu, jeho 

příspěvkové organizace a Městskou policii jsem rozdělil do dvou částí. V první části jsem 

se zaměřil na optimalizaci datových linek internetového připojení a v druhé části pak 

na optimalizaci provozu hlasových služeb.  

V návrhu optimalizace datových linek internetového připojení byly zvoleny 

tři různé varianty řešení. Při sestavování jednotlivých variant byl základní předpoklad, 

že nejvyšší efektivity bude dosaženo centralizací potřeb a agregací poptávky všech nebo 

alespoň většiny subjektů směrem k jednomu poskytovateli.  

Tento předpoklad se ukázal být mylným v důsledku velmi vysoké investiční 

náročnosti buď pro statutární město Most, nebo pro poskytovatele, což se v konečném 
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důsledku promítne do ceny připojení. Naopak optimálním řešením se jeví využití služeb 

poskytovatelů, kteří jsou v předmětné lokalitě subjektu nejlépe technicky vybaveni kvalitní 

infrastrukturou v úrovni optických sítí. To pak přináší dle zjištěných informací velmi 

výhodný poměr kvality připojení, jeho rychlosti a ceny.  

Důležitým předpokladem však zůstává v první fázi změna poskytovatele datových 

připojení do sítě internet v lokalitách, kde je možné využít výhodnější nabídky. V druhé 

fázi je to pak pravidelné posouzení úrovně dostupné infrastruktury v lokalitě, ideálně 

jednou ročně, pro zajištění nejlepších možných podmínek na trhu. 

V návrhu optimalizace hlasových služeb se naopak princip agregace poptávky 

projevil jako velmi účinný ve spojitosti s VoIP. Pro výběr nejvhodnějšího řešení byla 

použita metoda multikriteriálního hodnocení variant, díky níž jsem zvolil řešení 

v maximální možné míře splňující předem definovaná kritéria. 

Vybrané řešení je založené na virtuální telefonní ústředně a přináší velmi nízké 

fixní náklady, volání mezi všemi účastníky napříč organizacemi zdarma a velmi příznivé 

ceny hovorného v rámci České republiky a zahraničí.  

Optimálnost této varianty řešení jsem se pokusil ověřit odhadem nákladů 

budoucích období v rámci telefonie s použitím dat období minulých. Na základě 

provedených výpočtů by implementací virtuální telefonní ústředny a jejím využíváním 

všemi zájmovými subjekty došlo k úspoře oproti současným nákladům ve výši minimálně 

27 %, což představuje částku cca 306.144,- Kč ročně. V důsledku vývoje cen 

telekomunikačních služeb lze však do budoucna předpokládat jejich další snížení v řádu 

několika málo procent. 

Na základě výsledku provedených analýz, multikriteriálního hodnocení 

jednotlivých variant a odhadu provozních nákladů budoucích období lze konstatovat, 

že bylo dosaženo požadovaného cíle této bakalářské práce. V případě implementace 

zvoleného řešení dojde k dlouhodobému snížení nákladů na telekomunikační služby při 

současném zvýšení kvality poskytovaných služeb a uživatelského komfortu při jejich 

využívání. 
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