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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce hodnotí využitelnost VoIP telefonie ke snížení nákladů na pro-

voz firmy. Podkladem pro hodnocení a ekonomické rozbory byly stávající náklady na hlasové 

služby v Obchodní akademii Pardubice, která v současnosti využívá služeb na technologii 

ISDN. Cílem této práce je kvantifikace možných úspor při nasazení VoIP. Tato práce předsta-

vuje jednu z možností, jakým způsobem lze přistupovat k řešení technologických a investič-

ních překážek vzniklých při přechodu na tento typ služeb. Představuje také možný postup jak 

analyzovat náklady, porovnávat nabídky a doporučit nejvhodnější řešení pro konkrétní sub-

jekt.  
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TITLE 

 

The explanation of VoIP to lower down the expenses of the firm maintenance 

 

ANNOTATION 

 

 This bachelor thesis evaluates the impact of VoIP telephony on reducing company 

costs. The assessment and economic analyses are based on current communication costs of 

Business Academy, Pardubice, which presently uses ISDN technology-based services. The 

aim of this paper is to calculate achievable cost reduction if VoIP were implemented. It 

presents a way to overcome technological and investment obstacles which arise while imple-

menting this kind of services. It also proposes a model to analyze costs, compare quotes and 

recommend the most suitable solution for a particular enterprise. 
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Úvod 

 

 Většina úřadů, firem a škol v dnešní době stále využívá pouze „klasické“ telekomuni-

kační hlasové služby založené na ISDN, ADSL apod. Tato situace je dána poměrně malou in-

formovaností o alternativních nabídkách VoIP operátorů. Dalším silným důvodem je určitá 

nedůvěra v tuto technologii. Především v nedávné době, kdy nebyly na většině míst dostatečně 

rychlé a spolehlivé přípojky do sítě Internet, docházelo při aplikaci této technologie ke znač-

ným problémům. Jednalo se o krátkodobé výpadky v době hovoru, ale také o přerušení celých 

spojení atd. V současné době však může být VoIP spolehlivým a plnohodnotným řešením. 

Technologie nabízí ucelená řešení pro nasazení v domácnostech, až po řešení k uspokojení 

nároků i těch největších firem a institucí. Funkcionalitou a komfortem ovládání zařízení pro 

VoIP mnohdy překonávají klasické telefonní systémy. 

 Cílem této práce je zhodnotit možné úspory při přechodu z běžných telefonních služeb 

na VoIP technologii. Běžně je možné se setkat s nabídkami VoIP operátorů na Internetu, 

v tisku, v propagačních materiálech atd. Pozornost potencionálních zákazníků je poutána 

k nízkým cenám za minutu volání do různých sítí. Ceníky je však nutné posuzovat důkladně a 

všímat si veškerých obsažených údajů. Nízké ceny volání mohou být kompenzovány méně 

výhodným způsobem tarifikace nebo například vyššími náklady na pořízení služby.   

 K tomu, aby byla zaručena co největší přesnost u vypočítaných úspor, bude využito 

vyúčtování služeb za celé účetní období sledovaného subjektu, tedy celý rok 2009. Dále dojde 

k navržení několika alternativních řešení od nejjednoduššího přechodu na VoIP v kombinaci 

se stávající technologií, až po návrh uceleného systému pracujícího pouze s VoIP prvky. Do 

kalkulací o možných úsporách budou pro porovnání zahrnuti čtyři operátoři poskytující dané 

služby. Výsledkem bude určení možných úspor u každého z nich pro rok 2009 vyčíslených 

v korunách českých a v procentech. Veškeré uvedené částky budou uváděny bez DPH. 

 Při kvantifikaci úspor bude nutné mimo nákladů na samotné volání zahrnout také ná-

klady na pronájem linek ISDN a telefonních přístrojů. Měsíčně za tuto službu zaplatí zákazník 

částku okolo 2000,- Kč. Při nasazení VoIP je možné právě tyto náklady zcela eliminovat a je 

tedy zřejmé, že se bude jednat o nejvýraznější část celkových úspor.  

 Jak bylo zmíněno výše, bude navrženo několik řešení vyžadujících různé nároky na 

množství použitých prvků a technických zařízení. Budou vyčísleny náklady na tyto varianty a 
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u té finančně nejnáročnější důkladně zhodnocena návratnost vynaložených prostředků. Kalku-

lovány tak budou náklady na pořízení aktivních prvků, jako jsou například telefony nebo 

ústředna. S tím bezprostředně souvisejí také výdaje za implementaci a uvedení zařízení do 

provozu. 

 VoIP řešení vyžaduje mimo jiné kvalitní a dostatečně rychlé připojení do sítě Internet, 

bude tak zhodnocen stávající stav a případně doporučeny úpravy v tomto směru. Mimo poža-

davku na spolehlivost je také kladen důraz na bezpečnost. Práce se tedy bude zabývat také 

bezpečností systému, tedy odolností proti možným odposlechům atp. 

 V závěru bude doporučena nejvhodnější varianta, která přinese subjektu největší úspo-

ry.   
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1. Obecné informace o VoIP  

 

1.1. Zkratka VoIP 

 

Zkratka VoIP pochází z anglického sousloví Voice over Internet Protocol. Jedná se o 

technologii umožňující přenášet hlas prostřednictvím sítí určených především k přenosu dat, 

například Internetu. Hlasové informace jsou přenášeny pomocí paketů. Vzhledem 

k nezbytnému požadavku na snížení objemu přenášených dat je nutné hlasovou informaci na 

vstupní straně vhodně kódovat a poté na výstupu dekódovat. Za tímto účelem je vytvořeno ně-

kolik různých algoritmů, tzv. kodeků. Mimo hlavních hlasových paketů obsahuje přenos další, 

které například ověřují, zda jsou připojená zařízení dostupná pro komunikaci apod.  

 

1.2. Případové studie 

 

 Řada VoIP operátorů nabízí na svých webových stránkách nejrůznější případové stu-

die. Takové příklady mají ulehčit zákazníkovi, který se v dané problematice příliš neorientuje, 

jednodušší náhled na situaci. Jsou zde krok za krokem popsány postupy, které vedly v různých 

společnostech ke kompletnímu přechodu na VoIP. Lze tedy nalézt i studie, kde jsou výchozí 

nároky a představy velmi podobné těm, které má daný zákazník.  

  Podobnou situaci, kterou bude řešit tato práce, popisuje například případová studie 

firmy JOYCE ČR. Na začátku projektu byly vytčeny hlavní cíle. Tedy implementovat kom-

pletní VoIP řešení, zajistit tak rozšíření stávajících vnitřních linek, které nebylo na současně 

provozované pobočkové ISDN ústředně možné dosáhnout. Před přechodem na VoIP bylo na 

ISDN ústředně provozováno na dvacet analogových telefonů a tři vstupní ISDN linky. Stejně 

jako bude v následující práci řešeno, byla i zde analyzována vhodnost stávajícího datového 

připojení pro VoIP. Bylo zjištěno, že linka daným požadavkům nevyhovuje a bude nutné zřídit 

alespoň ADSL připojení. Přenositelnost čísel nebyla vzhledem k požadavku na širší rozsah, a 

tedy více čísel řešena převedením stávajících čísel k novému operátorovi. Tento krok však 

znamenal rozdělení přechodu do více fází. Nejprve byla přes VoIP bránu napojena stávající 

pobočková ústředna. Takový postup umožnil nadále využívat již přidělená čísla a získat čas na 
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postupnou implementaci VoIP. Partnerům a zákazníkům společnosti mohla být oznámena no-

vá čísla a byl také dostatek času na změnu v telefonních seznamech atp. [4] 

 Hlavní výhody tohoto řešení firma spatřuje v možnosti připojení geograficky vzdále-

ných míst do vlastní sítě, bez nutnosti hradit náklady na spojení, a především získání výrazně 

vyšší funkcionality celého systému. V závěru je uvedena finanční analýza řešení, kde se uvádí 

návratnost investice do tří let. Způsob výpočtu však není dostatečně podrobný, neboť nezo-

hledňuje časovou hodnotu peněz. [4] [7] 

 

1.3. Spolehlivost a dostupnost VoIP 

 

 V současnosti vyžaduje naprostá většina firem a institucí téměř stoprocentní dostup-

nost telekomunikačních služeb. Tedy zajištění toho, aby byl provoz bez jakýchkoliv výpadků a 

v případě, kdy k takovému problému dojde, aby byla funkčnost co nejdříve obnovena. VoIP 

technologie měla mezi zákazníky v tomto směru velmi špatnou pověst. Problémy však byly 

většinou způsobeny zcela nevhodným návrhem celého systému VoIP, který nedokázal dosta-

tečně kvalitně nahradit stávající místní telekomunikační síť koncového subjektu. Další pro-

blém vznikal při nevhodném internetovém připojení. Pro bezproblémový provoz VoIP je ne-

zbytně nutné kvalitní datové spojení. Kvalitou se rozumí především dostatečná rychlost, nízká 

odezva a minimální ztrátovost paketů. [10] 

 Pro hodnocení kvality sítě se využívají dva termíny. Jedná se o spolehlivost a dostup-

nost sítě. Dostupná síť je taková, která je spuštěna a funkční. Spolehlivost pak udává například 

informaci o ztrátovosti paketů v dané telekomunikační síti. Dostupnost je funkcí střední doby 

opravy MTTR (Mean Time to Repair) a střední doby bezporuchového provozu MTBR (Mean 

Time between Failures). Jak je zřejmé z názvu, střední doba opravy vyjadřuje průměrnou do-

bu, která je potřebná k opravě některého prvku nebo celého systému. Střední doba bezporu-

chového provozu pak udává průměrnou dobu (délku) mezi jednotlivými poruchami. Z těchto 

definic vyplývá, že pokud bude potřebné zvýšit dostupnost sítě, je nutné minimalizovat střední 

dobu opravy a maximalizovat střední dobu bezporuchového stavu. Za tímto účelem někteří 

výrobci u svých produktů uvádějí hodnoty obou údajů MTTR a MTBR, které tak můžeme zo-

hlednit již při úvaze o nákupu vhodných komponent a návrhu realizace konkrétní sítě. Za úče-

lem minimalizace doby potřebné k obnovení přerušeného provozu je možné mít u zákazníka 

uloženy veškeré potřebné náhradní díly i celá zařízení, jejichž případnou nefunkčnost lze 
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předpokládat. Dalším, z hlediska dostupnosti výhodnějším řešením, je zařazení redundantních 

prvků do telekomunikační sítě. Může se jednat o některé moduly a části až po kompletní celky 

včetně redundantního zapojení vedení. Pokud například dojde k zapojení dvou redundantních 

modulů se stejnými funkcemi, v případě poruchy jednoho začne veškeré potřebné funkce za-

jišťovat ten druhý. Výhodou je pak skutečnost, že vadný modul je možné vyměnit za běhu sítě 

tak, aniž by došlo k narušení dostupnosti. Možným řešením je také redundance mezi zařízení-

mi. U tohoto zapojení nedojde při poruše na vedení nebo u síťových prvků k omezení cesty 

mezi uživatelem a serverem. [10] 

To, do jaké míry je vhodné implementovat redundantní prvky a zapojení do sítí, závisí na 

požadavcích konkrétních uživatelů a ochotě investovat prostředky do zařízení, která nejsou 

k provozu nezbytně nutná. 

 

1.4. VoIP a bezpečnost 

 

 Společnosti a instituce, které jsou osloveny s nabídkou na přechod na VoIP řešení, mají 

z této technologie nejrůznější obavy. Jednou z nejvýraznějších obav je právě zajištění bezpeč-

nosti přenosu VoIP. Především velké a nadnárodní firmy dbají na zajištění obchodního tajem-

ství a utajení strategických plánů rozvoje. Za tímto účelem jsou ve společnostech zřízeny 

funkce bezpečnostních specialistů, kteří mají celou problematiku řešit a navrhovat takové po-

stupy a vnitrofiremní opatření, která předejdou nejrozmanitějším rizikům. Do takových plánů 

je integrováno veškeré dění v dané firmě. Tedy například od způsobu příchodu a vstupu za-

městnanců na jednotlivé provozy, vjezdu automobilů do areálu, autentizace zaměstnanců při 

přihlašování do firemní sítě, až po zabezpečení pošty, počítačové komunikace, telefonování 

atd.  

 S ohledem na tyto skutečnosti bývá složité prosadit u vrcholového vedení společnosti 

změny, které zasahují do již funkčního bezpečnostního systému. Většinou se vyskytuje názor, 

že z hlediska zajištění bezpečnosti není VoIP na takové úrovni jako „klasická“ telefonie.  

 VoIP však v tomto smyslu nabízí několik nenahraditelných výhod. Původní telefonní 

síť a síť datová v rámci dané společnosti jsou integrovány do jedné. Namísto navržení bezpeč-

nostních postupů pro dvě sítě tak stačí pouze jedno společné řešení právě pro datovou. 

Z tohoto řešení vyplývají také praktické výhody, kdy se uživatel zabezpečeně přihlásí k datové 

síti a má přidělen svůj účet, včetně telefonního čísla. Může se přitom nacházet na kterémkoliv 
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pracovišti v rámci objektu, případně firemních poboček, a má stále stejný telefonní kontakt, na 

kterém je dostupný. Odpadá tak nepříjemná vlastnost klasické telefonie, kdy je jedno číslo vá-

záno na konkrétní telefonní přístroj a geografickou polohu v rámci společnosti. [3] 

 Dle výše uvedeného je tedy nutné nahlížet na správu VoIP systému z hlediska bezpeč-

nosti jako na celek spolu s počítačovou sítí. Z toho vyplývá několik základních požadavků. 

Především se jedná o to, aby veškeré zásahy prováděl pouze příslušně odborně vyškolený a 

zkušený odborník. VoIP prostředky přímo souvisí se softwarovým a technickým vybavením 

dané datové sítě. Je tedy nutné vhodně zajistit tuto oblast dostupnými způsoby ochrany, jako je 

například firewall, antivirový software apod. Samozřejmostí při použití těchto programů je 

jejich pravidelná aktualizace. VoIP telefonie klade navíc na tyto programy další požadavek. 

Jde o to, aby software při své práci nezpomaloval telefonní pakety a aby tak nedocházelo ke 

ztrátám v hovoru nebo dokonce k výpadkům, jak bylo popsáno v kapitole o spolehlivosti VoIP 

technologií. [3] 

 

Odepření služby 

 Častým typem útoku je odepření služby. Jedním ze způsobů, jak útok provést, je ome-

zení v rámci veřejné sítě, tedy při spojení hovorů přes Internet. Servery, které spojují některé 

typy veřejných služeb jako je například Skype, nemají nastavenou žádnou prioritu 

k obsloužení a směrování hovorových paketů. Jak již bylo uvedeno, v případě zpoždění paketů 

může dojít k výpadkům v konverzaci nebo k přerušení celého hovoru. Toho může využít útoč-

ník a zahltit server „falešnými“ daty nebo požadavky. Útok může být směřován také na síť 

uživatele, tedy telefonní přístroj, místní ústřednu atd. V rámci privátních sítí je možné tako-

vým problémům předcházet přidělením priorit při zatížení sítě. Nenastane tak situace, kdy by 

nějaký proces vyžadující značnou kapacitu připojení zcela zatížil datovou linku. [8] 

 

Odcizení služby 

 Dalším útokem je odcizení služby. Jedná se o neoprávněné volání útočníka na náklady 

poškozeného. Takové počínaní je obdobné jako v případě „klasické“ telefonie a není tedy ty-

pickou slabinou VoIP. Útočník může telefonáty provádět z budovy, do které se neoprávněně 

dostal, případně může získat přihlašovací údaje a hovory realizovat později z jiného místa na 

úkor poškozeného. Předcházet takovým útokům je možné pečlivým dodržováním bezpečnost-
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ních pravidel v rámci objektu, neposkytováním přístupu a přihlašovacích údajů jiným osobám, 

důslednou kontrolou a pravidelnou změnou hesel. [3] 

 

Volání na placené linky 

 Také u běžných telefonních systémů se vyskytují telefonní podvody. Jde o útok, který 

je založen na snaze vydělat finanční prostředky prostřednictvím volání na placené linky, pří-

padně o snahu ovlivnit účtovací systém. Podstatné přitom je, že u VoIP technologie se tak mů-

že dít po zásahu útočníka zcela automaticky. Nejjednodušším způsobem je provozovat taková 

volání prostřednictvím softwarových telefonů. Druhou možností je neoprávněná instalace pří-

stroje do firemní sítě a pozdější vytáčení placených čísel. Ochranou proti těmto útokům je ko-

rektní nastavení VoIP ústředny, kde je možné zakázat hovory s vysokým minutovým tarifem, 

jako jsou mezinárodní, placené infolinky atd. [3] [8] 

 

Obtěžující telefonát 

 Obtěžující telefonát je typický problém VoIP telefonie. Jedná se o obdobu SPAMu, 

tedy nevyžádané pošty. Prostřednictvím různých serverů jsou zasílány hlasové zprávy na IP 

adresy uživatele VoIP služeb. Jedná se zpravidla o obchodní nabídky na různé produkty a 

služby. Výhodou takového způsobu je pro útočníka skutečnost, že nemusí hradit poplatky za 

spojení ani minutové tarify. [3] 

 

Odposlech 

 Z hlediska bezpečnostní politiky firmy je zřejmě největším problémem možnost odpo-

slechu. Odposlech je nejčastěji prováděn tak, že útočník zachytí pakety IP telefonie, které pak 

vhodným způsobem dekóduje do zvukových formátů. Problém však zpravidla nastává pouze u 

sítí, které mají společnou fyzickou a logickou část, jak pro VoIP tak i pro data. Řešením pro-

blému je tedy rozdělení této struktury, případně šifrování hovorů, které je však náročné a může 

způsobovat zpoždění paketů se všemi již popsanými důsledky. [8] 

 Závěrem lze tedy uvést, že bezpečnost v oblasti VoIP telefonie není rozhodně podce-

ňovanou problematikou. Správná funkčnost a efektivita přijatých bezpečnostních opatření zá-

visí přednostně na správci konkrétního systému. Taková osoba by měla být pravidelně proško-
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lována v oblasti možných rizik, seznamována s nejnovějším software řešícím bezpečnost da-

tových sítí atp. V neposlední řadě je třeba zdůraznit význam běžných bezpečnostních opatření, 

jakými jsou vstupování cizích osob do objektů a zajištění loajality zaměstnanců.            
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2. Stávající stav a technické řešení 

 

2.1. ISDN 

 

Zkratka ISDN pochází z anglického sousloví Integrated Services Digital Network. Jed-

ná se o protokol, který byl vyvinut v osmdesátých letech minulého století. ISDN umožňuje 

využívat telekomunikačních služeb prostřednictvím digitálních sítí. Jedná se o služby hlasové 

a datové. Základním typem ISDN účastnické přípojky je BRI (Basic Rate Interface), ke které 

je možné připojit až osm koncových zařízení jako jsou fax, telefon atd. Tato přípojka se běžně 

označuje zkratkou 2B+D. Jedná se o dva nezávislé datové kanály B pro přenos dat a hlasu o 

rychlosti 64 kbit/s a jeden kanál D o rychlosti 16 kbit/s, který je určený pro signalizaci. Na 

každém z kanálů typu B je tedy možné nezávisle telefonovat, faxovat nebo využívat například 

internetových služeb. [10] 

V Obchodní akademii jsou zavedeny dvě ISDN linky a je zde možné využívat nezávis-

le čtyři telefonní čísla současně pro hlasové služby respektive fax. Připojení subjektu k síti In-

ternet není řešeno pomocí ISDN a linka není za tímto účelem vůbec využívána.  

 

2.2. Pobočková telefonní ústředna 

 

Ústředna v obecném smyslu zajišťuje základní a doplňkové služby spojené 

s telekomunikačním provozem, tedy realizaci spojení uvnitř vlastní sítě (v rámci objektu), a 

dále pak realizaci spojení hovorů směřujících mimo tuto síť. Dalšími nejvíce užívanými služ-

bami jsou například: přesměrování, přidržení a přepojování hovorů. Rozlišujeme dva základní 

typy ústředen. Jedná se o digitální a analogové. Většina dnešních ústředen je ze skupiny digi-

tálních, tak jak je tomu také v případě sledovaného subjektu. Při výběru vhodné ústředny je 

třeba zhodnotit především její funkcionalitu a počet možných přípojek (poboček), které mohou 

být k ústředně napojeny. 

 V případě sledovaného subjektu je vlastní připojení venkovního vedení zrealizováno 

tak, že dvě přípojky ISDN jsou přivedeny do objektu školy, do místnosti ve které je umístěna 

vlastní telekomunikační technologie. Jedná se o digitální pobočkovou ústřednu Panasonic KX-

TD-1232CE. Uvedená ústředna umožňuje v základní konfiguraci připojit až 12 externích a 32 
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vnitřních linek. Aby bylo možné ústřednu připojit k lince ISDN, bylo nutné instalovat rozšiřu-

jící modul Panasonic KX-TD-280-CE, přes který je realizováno připojení na 4 kanály typu B 

linky ISDN, a tak je zajištěna funkčnost právě čtyř telefonních čísel ve formátu 466xxxxxx 

(dříve označované jako státní linky). Jak již bylo uvedeno výše, ústředna umožňuje připojit 32 

vnitřních linek (poboček). V případě sledovaného subjektu je využíváno třicet výstupů a dva 

výstupy jsou ponechány jako rezerva pro případ nutnosti rozšíření. K ústředně Panasonic KX-

TD-1232CE je možné dále zakoupit rozšiřující moduly a kapacitu možných přípojek zvýšit. 

[6] 

Veškeré pobočky tvoří telefonní přístroje typu 413CZ firmy Lelux Electronics LTD, 

které nabízejí pouze ty nejzákladnější funkce. S ústřednou jsou všechny tyto přístroje propoje-

ny běžným telefonním čtyřžilovým kabelem s koncovkami typu RJ11.   

  

2.3. Přenositelnost telefonního čísla 

 

Ve sledovaném subjektu jsou využívány celkem čtyři různá telefonní čísla. Jedná se o 

tzv. čísla geografická. To jsou taková, z nichž lze přímo, nebo na základě nějaké znalosti (čís-

lovacího plánu), zjistit údaj o poloze přípojky. Nemusí se jednat o konkrétní umístění, ale na-

příklad o informaci, že přípojka je provozována v Pardubickém kraji. Každá společnost, nebo 

domácnost, která využívá delší dobu jedno nebo více telefonních čísel, bývá zapsána 

v telefonním seznamu. V případě firem a institucí se dále jedná o různé databáze nebo placené 

servery. Řada těchto subjektů investuje také do soukromé inzerce. V případě přechodu 

k jinému operátorovi by však automaticky získal zákazník nová čísla. Takový krok by zname-

nal značné administrativní zatížení se změnou kontaktních údajů, náklady na změny ve zmíně-

ných databázích, úpravu razítek atp. Z tohoto důvodu je často využívána služba přenositelnosti 

čísla.  

Přenositelnost čísla je služba, kdy zákazník, který přechází k novému poskytovateli te-

lekomunikačních služeb, může zažádat o to, aby mu čísla, která má přidělena, byla převedena 

také. Nutností je vyplnění příslušného formuláře a úhrada poplatku, který je dán ceníkem no-

vého operátora. V ceníku bývají nejčastěji dvě položky související s touto službou. Jedná se o 

přenesení pouze jednoho telefonního čísla a v případě druhém o přenesení celého rozsahu čísel 

například pro ISDN linky, jak je tomu v případě sledovaného subjektu. Tabulka č. 9 s cenami 
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jednotlivých hovorů je tedy doplněna o údaj o ceně za přenesení rozsahu čtyř čísel. Přenositel-

nost upravuje zákon o telekomunikacích. 
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3. Stávající stav a vyúčtování za služby 

 

3.1. Struktura vyúčtování 

 

Ve sledovaném subjektu zajišťují provoz telekomunikačních služeb dvě společnosti. 

První z nich, tedy Telefónica  Czech Republic, a.s., (dále jen Telefónica) poskytuje do pro-

nájmu metalické vedení, na které je tento objekt napojen. Dalším poskytovatelem hlasových 

služeb je firma GTS NOVERA a.s., (dále jen GTS NOVERA) která zajišťuje samotný provoz a 

jednotlivá spojení. Obě konkurenční společnosti zasílají vyúčtování za své služby vždy jednou 

měsíčně, zpětně.  Jednotlivé položky faktur přehledně zachycují následující dvě tabulky.  

 

3.2. Vyúčtování služeb od společnosti Telefónica 

 

Tabulka č. 1 je přepisem vyúčtování služeb – faktury od firmy Telefónica.  Řádky tvoří 

jednotlivá telefonní čísla využívaná sledovaným subjektem. Sloupce pak postupně obsahují 

konkrétní náklady za daný měsíc. V prvním sloupci jsou stálé platby, tedy paušál za pronájem 

linky, metalického vedení, případně telefonního přístroje. Druhý sloupec obsahuje náklady za 

spojení, které se v jednotlivých měsících liší a jsou tedy variabilní. Tyto náklady nebudou 

v dalších kalkulacích dále zohledňovány, neboť poplatky za využívání faxu jsou u všech spo-

lečností účtovány téměř shodnou sazbou. Poslední sloupec pak tvoří součet obou položek. Ve 

stejném sloupci je také celkový součet nákladů pro všechna telefonní čísla za dané fakturační 

období.   

 

Tabulka č. 1 – Vzor vyúčtování služeb společnosti Telefónica – leden/2009. 

  
Stálé 
(Kč) 

Spojení 
(Kč) 

Celkem 
(Kč) 

TS1 495,00 0,00 495,00 

TS2 500,98 0,00 500,98 

TS3 495,00 0,00 495,00 

TS4 495,00 0,00 495,00 
Zdroj: vyúčtování služeb Telefónica 
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Pro získání přehledu o celkových úsporách za volání přes VoIP bylo nutné spočítat 

celkové náklady za připojení v síti společnosti Telefónica. V tabulce č. 2 jsou uvedeny nákla-

dy za pronájem a spojení pro jednotlivá telefonní čísla vždy za každý měsíc. V posledním 

spodním sloupci je pak uvedena sumarizace nákladů za celý rok 2009. 

 

Tabulka č. 2 – Výpočet nákladů za připojení od společnosti Telefónica – rok 2009. 

2009 
TS1 
 (Kč) 

TS2  
(Kč) 

TS3 
 (Kč) 

TS4 
 (Kč) 

Celkem  
(Kč) 

leden 495,00 500,98 495,00 495,00 1985,98 

únor 495,00 520,98 578,52 495,00 2089,50 

březen 531,00 500,98 535,00 495,00 2061,98 

duben 495,00 516,98 511,00 495,00 2017,98 

květen 558,52 572,50 519,00 495,00 2145,02 

červen 495,00 500,98 495,00 495,00 1985,98 

červenec 495,00 500,95 495,00 495,00 1985,95 

srpen 495,00 500,95 590,28 495,00 2081,23 

září 495,00 500,95 495,00 495,00 1985,95 

říjen 495,00 500,95 568,60 495,00 2059,55 

listopad 535,00 500,95 527,00 495,00 2057,95 

prosinec 495,00 500,95 495,00 495,00 1985,95 

Celkem (Kč) 6079,52 6119,10 6304,40 5940,00 24443,02 
Zdroj: autor, výpočet dle vyúčtování služeb Telefónica 

 

3.3. Vyúčtování služeb od společnosti GTS NOVERA 

 

Struktura přepisu vyúčtování od firmy GTS NOVERA zachycená v tabulce č. 3 je již 

podrobnější než jak tomu bylo v předešlém případě. Pro každé telefonní číslo je využita 

zvláštní část tabulky. Jednotlivé řádky jsou rozděleny dle druhu hovoru a časového pásma, ve 

kterém byla spojení realizována. Jsou zde uvedeny hovory místní a meziměstské rozdělené na 

dobu ve špičce a mimo ni, dále hovory do sítí mobilních a hovory ostatní, které nejsou dělené 

dle pásma. Poslední položkou jsou hovory do neveřejných sítí, které byly všechny zrealizová-

ny v době špičky (špičkou se rozumí hovory realizované ve všední den v době mezi sedmou a 

devatenáctou hodinou, dobou mimo špičku pak veškeré ostatní hovory včetně těch, které byly 

spojeny o víkendu a v den státního svátku). V prvním sloupci je obsažen časový údaj určující 
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celkovou délku hovorů ve tvaru: hodiny:minuty:sekundy. Další sloupec obsahuje počet hovo-

rů, třetí sloupec jejich cenu bez DPH a poslední sloupec celkovou cenu bez DPH po slevě po-

skytnuté společností GTS NOVERA, která je poskytována za zvýšený obrat v daném měsíci. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny součty za všechna čtyři telefonní čísla v daném měsíci ve stejné 

struktuře získané opět z příslušných vyúčtování. 

 

Tabulka č. 3 – Vzor vyúčtování služeb od GTS NOVERA – leden/2009/TS1. 

TS1 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Počet 

(hovory) 
Cena 
(Kč) 

Cena po sl. 
(Kč) 

Místní (š) 7:34:00 108 399,52 345,03 

Místní (m) 0:02:00 1 1,76 1,52 

Meziměsto (š)  1:38:00 23 86,24 74,48 

Meziměsto (m)         

Mobilní (n) 4:15:30 120 970,90 894,30 

Neveřejné (š)         

Ostatní (n) 0:20:00 4 26,60 26,60 
Zdroj: vyúčtování služeb GTS NOVERA 

 

Tabulka č. 4 - Vzor vyúčtování služeb GTS NOVERA – leden/2009/všechna čísla. 

 

Leden 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Počet 

(hovory) 
Cena 
(Kč) 

Cena po sl. 
(Kč) 

Místní (š) 10:47:00 166 569,36 491,71 

Místní (m) 0:02:00 1 1,76 1,52 

Meziměsto (š)  1:58:00 32 103,84 89,68 

Meziměsto (m) 0:00:00 0 0,00 0,00 

Mobilní (n) 6:48:30 167 1552,30 1429,83 

Neveřejné (š) 0:00:00 0 0,00 0,00 

Ostatní (n) 0:23:00 5 30,59 30,59 
Zdroj: vyúčtování služeb GTS NOVERA 

Jako podklad pro sestavení poptávek pro VoIP operátory bylo nutné zjistit konkrétní 

složení hovorů a očekávaný měsíční obrat. Vzhledem k tomu, že například ceny za volání do 

mobilních sítí a za volání na pevnou linku jsou i několikanásobně jiné, bylo nutné tyto hovory 

rozlišit. V tabulce č. 5 byly vypočítány celkové náklady na volání za rok 2009. Je zcela zřej-
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mé, že více než dvě třetiny nákladů jsou tvořeny poplatky za volání do mobilních sítí v rámci 

ČR. Z hlediska celkové délky hovorů jsou nejvýznamnější ty, které směřovaly na pevné linky, 

tedy hovory místní a meziměstské, které jsou účtovány se stejnou minutovou sazbou a tarifi-

kací. Přesto bude v nabídkách VoIP operátorů nejdůležitější právě cena a způsob tarifikace u 

poplatků za volání do sítí mobilních operátorů.  

 

Tabulka č. 5 – Výpočet celkových nákladů na volání u GTS NOVERA za rok 2009. 

2009 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Počet 

(hovory) 
Cena 
(Kč) 

Cena po sl. 
(Kč) 

Místní (š) 8:32:00 1689 5519,36 4785,69 

Místní (m) 2:11:00 21 115,28 99,56 

Meziměsto (š)  21:06:00 354 1114,08 967,00 

Meziměsto (m) 0:05:00 1 4,40 3,80 

Mobilní (n) 0:06:30 2095 21912,70 20217,59 

Neveřejné (š) 0:45:00 16 47,25 47,25 

Ostatní (n) 2:21:00 38 184,13 184,13 

Celkem 11:06:30 4214 28897 26305 
Zdroj: autor, výpočet dle vyúčtování služeb GTS NOVERA 

 

Při jednání o nabídkách a tarifech s VoIP operátory bylo z jejich strany požadováno 

předložení údajů o struktuře a množství realizovaných hovorů za jeden měsíc. Bylo možné 

zaslat jedno vzorové vyúčtování, na základě kterého by byl navržen optimální tarif. Toto řeše-

ní však není vhodné, neboť sledovaný subjekt je školní zařízení a s tím souvisí omezený, nebo 

naopak zvýšený provoz v některých měsících. Vhodnějším řešením bylo vypočítat aritmetické 

průměry jednotlivých hodnot za rok 2009. Tabulka č. 6 tedy zobrazuje vypočtené a zaokrouh-

lené hodnoty za celý rok 2009 (z tabulky č. 5), vydělené počtem měsíců, tedy číslem dvanáct. 

Na základě těchto údajů již bylo možné získat konkrétní nabídky VoIP tarifů a tyto dále po-

rovnat.    
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Tabulka č. 6 – Výpočet průměrných hodnot na jeden měsíc. 

Průměr -2009 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Počet 

(hovory) 
Cena 
(Kč) 

Cena po sl. 
(Kč) 

Místní (š) 8:42:40 141 459,95 398,81 

Místní (m) 0:10:55 2 9,61 8,30 

Meziměsto (š)  1:45:30 30 92,84 80,58 

Meziměsto (m) 0:00:25 0 0,37 0,32 

Mobilní (n) 8:00:32 175 1826,06 1684,80 

Neveřejné (š) 0:03:45 1 3,94 3,94 

Ostatní (n) 0:11:45 3 15,34 15,34 

Celkem 18:55:32 351 2408,10 2192,09 
Zdroj: autor, výpočet dle vyúčtování GTS NOVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

4. Alternativní nabídky – připojení VoIP 

 

4.1. Tarifikace a minimální účtovaná délka hovorů 

 

Při zpracování vyúčtování od společnosti GTS NOVERA, a především při získání na-

bídek alternativních poskytovatelů VoIP, byly zjištěny velmi zásadní rozdíly ve způsobu tari-

fikace a účtování minimálních délek hovorů.  

Minimální účtovaná délka hovoru je údaj, který udává minimální čas ve vteřinách, kte-

rý je vždy vyúčtován bez ohledu na to, zda tohoto času bylo skutečně dosaženo či nikoliv. Po-

kud byl tedy například u společnosti GTS NOVERA zrealizován místní hovor na pevnou linku 

v celkové délce okolo 30 vteřin, operátor účtoval délku 120 vteřin, neboť právě tato doba je 

minimální pro účtování.  

Dalším souvisejícím údajem je časový interval, po kterém je účtováno. V případě 

místních volání u společnosti GTS NOVERA je tento čas roven 60 vteřinám. Pokud byl tedy 

uskutečněn například hovor v délce 123 vteřin, bylo operátorem účtováno 180 vteřin atd. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že při výběru konkrétního tarifu a celého řešení byl kladen silný 

důraz na co nejnižší hodnoty obou údajů. Současný stav a alternativní nabídky v tomto směru 

zachycuje tabulka č. 7. První sloupec pod názvem společnosti určuje minimální účtovanou 

délku hovoru, druhý sloupec pak časový interval, po kterém je účtováno. Oba údaje jsou ve 

vteřinách.  

Tabulka č. 7 – Přehled způsobů tarifikace a minimální účtované délky hovorů.  (veš-

keré údaje ve vteřinách) 

Tarifikace GTS NOVERA 802.CZ   Mikrotech Fayn   IPEX   

Místní (š) 120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 

Místní (m) 120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 

Meziměsto (š)  120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 
Meziměsto 
(m) 120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 

Mobilní (n) 60 30 30 1 1 1 60 60 60 30 

Neveřejné (š) 120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 

Ostatní (n) 120 60 20 1 1 1 60 60 60 60 
Zdroj: autor, sestaveno dle ceníků jednotlivých operátorů 
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4.2. Cenové nabídky 

 

Za účelem porovnání nabídek se současným stavem byla sestavena tabulka č. 8, která 

obsahuje ceny za jednotlivé druhy hovorů účtované společností GTS NOVERA. V prvním 

sloupci je cena za minutu bez DPH, ve sloupci druhém pak cena za minutu bez DPH po slevě 

poskytnuté operátorem, oba údaje jsou uvedeny v korunách českých. Jedná se o opis 

z platného ceníku služeb společnosti.  

 

Tabulka č. 8 – Přehled cen za volání prostřednictvím GTS NOVERA. 

GTS NOVERA 
Cena 
(Kč) 

Se slevou 
(Kč) 

Místní (š) 0,88 0,76 

Místní (m) 0,88 0,76 

Meziměsto (š)  0,88 0,76 

Meziměsto (m) 0,88 0,76 

Mobilní (n) 3,80 3,5 

Neveřejné (š) 1,05 1,05 

Ostatní (n) 1,33 1,33 
Zdroj: opis ceníku služeb GTS NOVERA 

 

4.3. Nabídky VoIP operátorů 

 

Při řešení možného přechodu subjektu na volání prostřednictvím VoIP bylo osloveno 

několik společností, které se těmito službami zabývají. Základním předpokladem poskytování 

telekomunikačních služeb jsou veškerá potřebná povolení. Takovým je například registrace u 

Českého telekomunikačního úřadu, který povoluje subjektu poskytovat tento typ služeb for-

mou přímého prodeje nebo přeprodeje. Databáze zmíněného úřadu tak byla využita pro výběr 

vhodných VoIP operátorů.   

Dalším kriteriem byla zavedenost firmy a zkušenosti uživatelů vyjádřené prostřednic-

tvím odborných internetových diskuzí, článků apod. Celkem tak pro tuto práci byly zpracová-

ny čtyři různé nabídky. Jednalo se o společnosti RIO Media a.s., Marek Mencner – Mikrotech, 

FAYN Telecommunications s.r.o. a Ipex a.s., (dále v textu jen: 802.CZ, Mikrotech, Fayn a 
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IPEX). Následující tabulka č. 9 zachycuje výběr cen z nabídek jednotlivých operátorů. Ceny 

jsou uvedeny jako v předchozím případě za minutu volání v dané síti, v korunách českých bez 

DPH.  

 

Tabulka č. 9 – Přehled cen za volání prostřednictvím VoIP operátorů.  

Nabídky 
802.CZ 

(Kč) 
Mikrotech 

(Kč) 
Fayn 
(Kč) 

IPEX 
(Kč) 

Místní (š) 0,44 0,45 0,47  0,85 

Místní (m) 0,25 0,25 0,24  0,50 

Meziměsto (š)  0,44 0,45 0,47  0,85 

Meziměsto 
(m) 0,25 0,25 0,24  0,50 

Mobilní (n) 2,83 2,29 2,74  3,19 

Neveřejné (š) 0,67 0,60 0,66  1,00 

Ostatní (n) 0,49 0,60 1,35  1,00 

Přenositelnost 2500,00 1950,00 2600,00  2500,00 
Zdroj: autor, sestaveno dle nabídek jednotlivých operátorů 

   

4.4. Navržená řešení 

 

Ponechání stávající ústředny a nákup modulu Panasonic 

Prvním řešením je ponechání stávající pobočkové ústředny a nákup modulu Panasonic pro 

přechod na VoIP. Instalovaná pobočková ústředna Panasonic KX-TD-1232CE umožňuje při 

zakoupení příslušného rozšiřujícího modulu přechod na VoIP technologii. Při konkrétní po-

ptávce však bylo zjištěno, že takový modul je neúměrně drahý. Ústředna je poměrně zastaralá 

a instalací modulu by byla dále omezena její funkcionalita na minimum. Řešení by tedy nemě-

lo z dlouhodobého hlediska ekonomický ani praktický význam a bylo zamítnuto ihned.  

 

Ponechání stávající ústředny a nákup čtyř VoIP telefonů 

Výhodnějším řešením je ponechání stávající pobočkové ústředny Panasonic, nákup 4 VoIP 

telefonů a potřebné technologie pro přechod, tedy brány VoIP. Stávající ústředna by nadále 
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zajišťovala veškerý provoz poboček. Při této variantě by došlo k nákupu čtyř telefonních pří-

strojů Well za cenu do 10.000,- Kč a technologie pro možnost připojení na VoIP v ceně okolo 

3.000,- Kč. Náklady na uvedení do provozu pak nepřesahují částku 10.000,- Kč. U této varian-

ty je předpoklad nejrychlejšího navrácení vynaložených prostředků a rychlé získání úspor, 

ovšem za cenu nižší funkcionality celého systému. Vzhledem k poměrně nízkým pořizovacím 

nákladům není investice dále podrobněji hodnocena. 

 

Nákup vlastní VoIP technologie 

Poslední variantou je kompletní výstavba vlastní VoIP sítě. Tedy zakoupení VoIP ústřed-

ny, účastnických telefonů, napojení do stávající sítě typu ethernet a nákup ostatní potřebné 

technologie. Řešení je velmi vhodné z hlediska funkcionality systému a možnosti implementa-

ce doplňkových služeb nabízených i v budoucnu. Nabídne velmi pohodlnou obsluhu jak 

účastnických přístrojů, tak i administraci celého systému, především pak nastavení práv a slu-

žeb pro jednotlivé účastníky. Z hlediska ekonomického se však předpokládá dlouhodobější 

návratnost investice a z toho důvodu bylo vynaložení nemalých finančních prostředků podrob-

ně zanalyzováno v samostatné kapitole.  

 

4.5. Vlastní kompletní VoIP řešení 

 

 Nejnáročnější možností, jak vyřešit přechod na VoIP telefonii ve sledovaném subjektu, 

je také kompletní výstavba sítě, která bude využívat veškerá zařízení určená výhradně pro tuto 

technologii. Základem celého řešení je VoIP ústředna, která by nahradila v současné době 

provozovanou pobočkovou ústřednu Panasonic. Dále by bylo nutné investovat do nákupu Vo-

IP telefonů pro všechny pobočky, které jsou nyní osazeny. Jednalo by se tedy celkem o třicet 

telefonních přístrojů. Následující tabulka zachycuje nutné investiční náklady na pořízení vlast-

ního VoIP systému. 
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Tabulka č. 10 – Rozpočet pro vlastní řešení VoIP 

  Položka 
Cena 

(za 1 ks v Kč) 
Počet 
(ks) 

Cena celk. 
(Kč) 

1 Ústředna Daktela 28000,00 1 28000,00 

2 Telefon Well 2000,00 30 60000,00 

3 Patch kabely 30,00 30 900,00 

4 Zdroj pro PoE 2000,00 1 2000,00 

5 Práce, instalace 20000,00 1 20000,00 

6 Pomocný mat. 1500,00 1 1500,00 

  Celkem     112400,00 
Zdroj: autor, dle nabídek VoIP komponent 

 

 Na trhu je v současné době k dispozici velké množství ústředen s různou funkcionali-

tou od řady výrobců. K tomu, aby bylo možné vybrat správný typ, je nutné znát několik zá-

kladních informací o telekomunikačních potřebách daného subjektu. Dle těchto informací bu-

de tedy zohledněn především celkový počet možných přípojek (poboček), v tomto případě tři-

cet, dále potřeba současného spojení až čtyř telefonních hovorů najednou do venkovní sítě. 

Samozřejmostí bude možnost rozšíření a připojení dalších uživatelů do VoIP sítě. Takovou 

ústřednu by bylo možné zakoupit za cenu asi od 25.000 do 40.000 Kč bez DPH, v závislosti na 

značce, vybavení a funkcionalitě celého systému. Dále je možné zakoupit pouze ústřednu vir-

tuální, tedy software, který by veškeré funkce fyzické ústředny nahradil. Pro vzorové řešení a 

kalkulaci návratnosti však bylo uvažováno o ústředně Daktela IP PBX 50 Rack, kterou bylo 

možné zakoupit za cenu 28.000,- Kč bez DPH. Tato ústředna umožňuje připojit v základní 

konfiguraci 30-50 poboček, přičemž maximální počet telefonů není omezen a závisí na kon-

krétních podmínkách, v kterých je systém provozován. Označení Rack upozorňuje na skuteč-

nost, že je možné zařízení instalovat do tzv. racku. Rack je standardizovaný systém, technolo-

gická skříň, do které jsou umisťována telekomunikační zařízení a aktivní zařízení určená pro 

provoz a správu například ethernetových sítí (switche, servery, routery atd.). V těchto skříních 

jsou svisle upevněny dvě kolejnice, které mají v sobě návrty pro uchycení uvedených zařízení. 

Vodorovná vzdálenost těchto návrtů je devatenáct palců. Výška racku je udávána v jednotkách 

U. Na jednu jednotku U připadají na každé ze dvou kolejnic právě tři návrty. Vzhledem 

k tomu, že sledovaný subjekt má veškeré prvky umístěné právě dle tohoto standardu, byla vy-

brána tato ústředna, kterou by bylo možné umístit do stávajícího technologického prostoru bez 

dalších výraznějších zásahů, a tedy nadbytečných investic. Ústředna Daktela IP PBX 50 Rack 

zabere prostor odpovídající právě jednomu U. [2] [9] 
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 Telefonních přístrojů je opět celá řada. Liší se v množství podporovaných funkcí a 

způsobem zapojení. Ceny se zpravidla pohybují v intervalu mezi 1.000 a 10.000 Kč bez DPH. 

Je možné zakoupit telefon poskytující pouze nejzákladnější funkce, přes bezdrátové, s kterými 

je možné pohybovat se v rámci budovy, až po telefony nabízející pro někoho nadbytečné 

funkce jako je přehrávač MP3 apod. Pro kalkulaci při řešení přechodu sledovaného subjektu 

na VoIP bylo uvažováno s telefonem WELL SIP T20P CZ, který lze zakoupit za cenu nepře-

vyšující 2.000 Kč bez DPH. 

 Celý systém by byl realizován tak, aby nebylo nutné vést nové vedení do každé kance-

láře a místnosti, ve které je v současné době některý z využívaných telefonů umístěn. Takové 

řešení by bylo možné zrealizovat, neboť v budově sledovaného subjektu je instalována ether-

netová síť vyhovující požadavkům pro služby VoIP. Celá síť je uspořádána do tvaru „hvězda“. 

To znamená, že každá přípojka do každé kanceláře, učebny atd. je vedena zvlášť z jednoho 

centrálního místa. Vlastní vedení je metalické, kabelem UTP cat.5e, v provedení drát. Zakon-

čení v místnosti je zrealizováno zásuvkou s vývodem pro konektor typu RJ45. V centrálním 

místě, kde se vedení schází, tedy v technologické místnosti, jsou kabely svedeny do racku, za-

pojeny do patch panelů a přes tyto panely do switchů. [2] 

 Výše popsaná topologie sítě tedy umožní zapojení veškerých VoIP prvků bez větších 

zásahů do provozu školy, stavebních úprav a tím souvisejících nákladů. Uvažované telefonní 

přístroje lze zapojit přímo do zásuvky RJ45, nebo v případě jejího obsazení zrealizovat spo-

lečné propojení s osobním počítačem na daném místě. Dále by bylo nutné vyřešit napájení te-

lefonu elektrickou energií. To lze řešit dvěma způsoby. Nejjednodušší variantou je zapojení 

přes přiložený adaptér do elektrické sítě. To však nemusí být proveditelné, neboť zásuvka 

RJ45, a tedy telefonní přípojka, může být i na místě vzdáleném od rozvodu elektrické energie 

230V.  

Druhou variantou je napájení telefonů z centrálního bodu, z jednoho zdroje. Použitý 

kabel UTP je tvořen osmi žilami, přičemž za účelem odesílání a příjímání dat, signalizaci a k 

ostatním funkcím jsou potřebné právě čtyři. Díky tomu je možné využívat zbylé čtyři žíly ke 

vzdálenému napájení připojených prvků. Jedná se o tzv. PoE (Power over Ethernet). Výše 

zmíněný telefon tuto funkci podporuje. Řešení přinese také provozní úspory, neboť při počtu 

třiceti poboček, a tedy třiceti adapterů by bylo nutné kalkulovat s určitou spotřebou a to i přes 

skutečnost, že příkon jediného adaptéru je poměrně zanedbatelný. PoE má však také svá tech-

nologická omezení, jakým je například maximální délka vedení od zařízení ke zdroji, která by 

většinou neměla přesahovat vzdálenost osmdesáti metrů. [1] 
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4.6. Hodnocení investice pro kompletní VoIP technologii       

 

4.6.1. Předpoklady pro hodnocení 

 

V následujícím textu bude hodnocena efektivnost investice do telekomunikačního zaří-

zení nutného pro bezproblémový provoz VoIP telefonní sítě.  Investorem bude přímo odběra-

tel uvedených prvků. Konkrétním předmětem investice je nákup VoIP telefonních přístrojů, 

VoIP ústředny a příslušenství. Dále se jedná o náklady na instalaci a uvedení do provozu. Cí-

lem této práce je celkové hodnocení efektivnosti na základě jednoznačně daných a dopočíta-

ných vstupních dat, kterými jsou například: pořizovací cena, výnosy (úspory za volání) za celé 

období z předmětu investice atd. Investor předpokládá návratnost vložených prostředků 

v období nepřesahujícím 48 měsíců.  Hodnocena bude výnosnost, tzn. vztah mezi náklady na 

pořízení investice, její provoz a mezi výnosy za pořízenou investici. Dále rizikovost, tedy po-

souzení možného rizika, že nebude dosaženo optimálních očekávaných výsledků. A 

v neposlední řadě doba splacení (rychlost přeměny investice zpět do peněžní formy). Bude 

nutné určit kapitálové výdaje na investici, provést odhad čistých peněžních příjmů 

v budoucnosti, které investováním vzniknou.
 
Dalším krokem je výpočet, eventuelně stanovení 

nákladů na kapitál (diskontní míra) a provedení výpočtu čisté současné hodnoty. Ze známých 

vztahů je také možné jednoduše dopočítat návratnost investovaných prostředků v letech. 

Z výše uvedeného postupu vyplývá použití dynamické nikoliv statické metody výpočtu. [5] [7] 

 

4.6.2. Vstupní data 

 

Kapitálové výdaje: 

(zanedbáváme inflaci vzhledem k nízké sazbě a poměrně krátkému sledovanému období) [5] 

Investiční náklady (pořizovací cena)             -     92.400,- Kč 

Jednorázové náklady na začlenění do sítě investora              -        20.000,- Kč 

Celkové náklady na pořízení investice     -         112.400,- Kč 
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Pravidelné (fixní) měsíční náklady: 

(náklady nezbytně nutné pro správu, údržbu a provoz zainvestované sítě) 

Fixní náklady na údržbu a zajištění služeb (za 12 měsíců)   -                0,- Kč 

 

Odhad budoucích peněžních příjmů (tržeb): 

Budoucí příjmy (úspora za služby Telefónica a GTS NOVERA, měsíčně)  -           2.820,- Kč 

Budoucí příjmy celkem (úspora x 12 měsíců)    -        33.940,- Kč 

 

Čistý příjem z investice (cash flow): 

(vypočítán jako rozdíl příjmů a výdajů, případně zahrnutí oportunitních výdajů) [5] 

Cash flow         -        23.360,- Kč 

 

Určení podnikové diskontní míry (ročně):    

(krytí z cizích zdrojů v celém rozsahu, odpovídá tedy úroku z bankovního úvěru) [5] 

Diskontní míra (úroky upraveny o zdanění)     -                       12% 

 

4.6.3. Výpočty 

 

Čistá současná hodnota cash flow počítána dle následujících vztahů [7]: 
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kde platí: 

NPV  - čistá současná hodnota 

  - současná hodnota CF v období 

  - očekávaná hodnota CF v období t (t=1 až n) 

k  - podniková diskontní míra 

t  - období 1 až n roky 

n  - očekávaná životnost investice v letech 

 

Po vypočítání tedy získáváme následující výsledek: 

(výpočet proveden v MS Excel – finanční funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA) 

NPV 4 roky 5 let 

Diskontní míra 12% 12% 

CF 0.rok (Kč) -112400 -112400 

CF 1.rok (Kč) 33940 33940 

CF 2.rok (Kč) 33940 33940 

CF 3.rok (Kč) 33940 33940 

CF 4.rok (Kč) 33940 33940 

CF 5.rok (Kč) - 33940 

NPV -8 314,61 Kč 8 880,45 Kč 
 

 

NPV = - 8.314,61,- Kč investici nelze doporučit, bude navrženo vhodnější řešení. [7] 

 

Doba návratnosti v letech ze vztahu: [5] [7] 

(doba, za kterou příjmy z investice uhradí náklady, pro konstantní cf v letech) 

 

      kde: IN – investiční náklady, CF - cash flow za jeden rok  
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Po dosazení:      

 

4.6.4. Doporučení vyplývající z hodnocení investice 

 

K celkovému hodnocení investice bylo použito několik předem stanovených nástrojů. 

Nejprve bylo nutné získat potřebná vstupní data, tedy celkovou sumu prostředků, které budou 

do investičního záměru vloženy. Zde je velmi důležité neopomenout žádné výdaje, neboť mů-

že dojít k podcenění nákladů, a tedy celkově zkreslenému výsledku, což může mít za následek 

neúspěch celé akce. Další neméně důležitou kapitolou bylo správně odhadnout (vypočítat) bu-

doucí příjmy z investice, zde je naopak nutné dávat pozor na případné přecenění, které může 

vést opět k vyvození chybných závěrů. Následuje výpočet čistého příjmu (cash flow) 

z investice, tedy „očištění“ příjmu o veškeré výdaje. V podobných výpočtech se můžeme se-

tkat také se zahrnováním oportunitních nákladů, které by však v tomto případě bylo složité 

věrohodně stanovit a byly tedy zanedbány.
 
Dalším krokem bylo stanovení diskontní míry, kde 

byla zohledněna časová změna hodnoty peněz. V tomto případě byla stanovena míra odpoví-

dající nabízenému úroku z bankovního úvěru. Poslední kapitolou jsou samotné výpočty. Jed-

notlivé výpočty vycházejí z dynamické metody hodnocení investic. Na základě dopočtených 

výsledků není možné investici naprosto jednoznačně doporučit. Zákazník předpokládá navrá-

cení investovaných prostředků v období do čtyř let. Dle jednoduché metody návratnosti bylo 

zjištěno, že prostředky budou navráceny za 3,31 let. Pokud však zohledníme časovou hodnotu 

peněz, ani po čtyřech letech nedojde k umoření pořizovacích nákladů z úspor na volání. Pro 

porovnání byla vypočtena stejnou metodou návratnost za období 5 let. V takovém případě by 

již bylo možné investici doporučit jako výhodnou. Tato doba je však velmi dlouhá a zcela ne-

odpovídá původním předpokladům investora. VoIP technologie se neustále vyvíjí, objevují se 

nové protokoly a služby, které by zastaralá technika nedokázala podporovat. Životnost tako-

vých zařízení je vhodné plánovat na období dvou až tří let. Na základě zamítnutí této varianty 

bude doporučeno výhodnější řešení. [5] [7] 
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5. Ověření datového připojení 

 

Internetové připojení pro VoIP telefonii 

 

 VoIP telefonii nelze provozovat na jakémkoliv typu datového připojení. Podmínkou 

správného fungování systému je stabilní a spolehlivé připojení do sítě Internet. Jde především 

o to, aby bylo připojení dostatečně rychlé, tedy pokud možno bez agregace. Dále je kladen 

velký důraz na rychlost odezvy a ztrátovost přenášených paketů. 

 Sledovaný subjekt využívá v současné době připojení od poskytovatele s regionální 

působností. Jedná se o bezdrátovou přípojku realizovanou na technologii Wi-Fi v nelicenco-

vaném pásmu 5 GHz. Dle specifikace služby je poskytována rychlost připojení 5 Mbps fulldu-

plex. To znamená, že na připojení není uplatňována agregace, tedy dělení linky mezi více růz-

ných uživatelů. Další výhodou je stejný poměr rychlosti pro příjímání i odesílání dat 5 Mbps. 

Nelicencované pásmo je jedním z nejlevnějších technologií pro datové připojení. Přináší však i 

možná rizika, neboť takové zařízení může nakupovat a provozovat kdokoliv. Může tak dochá-

zet například k nechtěnému nebo i záměrnému rušení spojení.  

K tomu, aby mohla být VoIP technologie ve sledovaném subjektu nasazena, bylo nutné 

kvalitu připojení ověřit. Společnost poskytující internetové služby zaznamenává dlouhodobě 

informace o kvalitě připojení jednotlivých účastníků do své sítě. Na základě těchto údajů bylo 

ověřeno, že kvalita připojení odpovídá požadavkům pro provoz VoIP. Následující tři obrázky 

zachycují grafy jednotlivých parametrů připojení za posledních osm hodin k datu 30.5.2010. 

Takové grafy jsou k dispozici také za poslední týden, měsíc a rok. Pro názornost jsou však 

nejvhodnější právě tyto, na kterých jsou nejvíce zjevné případné odchylky od normálu.  
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Obrázek č. 1 – Odezva za posledních 8 hodin. 

zdroj: dohledový systém společnosti poskytující internetové služby . 

 

 Výše uvedený graf zobrazuje hodnoty odezvy (v logaritmickém měřítku) ze serveru 

poskytovatele internetových služeb na server sledovaného subjektu. Zřejmá je průměrná ode-

zva s hodnotou 4.55 ms, která zcela vyhovuje VoIP provozu. Na grafu je dále možné vidět 

zvýrazněnou mez pro 50 ms. Jedná se o hodnotu, při které dohledový systém automaticky 

upozorní poskytovatele na nestandardní chování v síti formou sms.   

 

 

Obrázek č. 2 – Ztrátovost paketů za posledních 8 hodin.  

zdroj: dohledový systém společnosti poskytující internetové služby . 



 

 

37 

 

 

 Další graf zobrazuje ztrátovost paketů. Jedná se o ještě důležitější parametr pro posu-

zování vhodnosti připojení pro VoIP služby. Pokud by docházelo ke ztrátě paketů při volání, 

znamenalo by to mezery v hovoru, případně výpadek celého spojení. Jak lze však v uvedeném 

grafu vidět, připojení je velmi stabilní. Tak jako v předchozím případě je i zde nastavena mez, 

při jejímž překročení upozorňuje systém automaticky na problém v síti. V tomto případě se 

jedná o desetiprocentní ztrátovost. Překročení této hodnoty může znamenat rušení, překážku 

v cestě, závadu na anténě atd. Dosažení 100% pak znamená výpadek napájení, kompletní ne-

funkčnost zařízení apod. Závady způsobené na aktuální trase jsou do grafu vyneseny sytě čer-

veně, závady na dalších uzlech a nadřazených trasách pak růžovou barvou.  

 

 

Obrázek č. 3 – Datový tok za posledních 8 hodin.  

zdroj: dohledový systém společnosti poskytující internetové služby . 

 

 Poslední graf zobrazuje aktuální průtok přes spojení mezi poskytovatelem služeb a sle-

dovaným subjektem. Zelené plochy zachycují stahovaná data a modré plochy data odesílaná. 

Na svislé ose je uvedena rychlost v Mbps. Maximální hodnoty v tomto případě nedosahují ani 

hranice 4 Mbps. Zákazník má vyhrazenou linku 5 Mbps a rychlost připojení je tak opět dosta-

čující. V případě aktivace VoIP by však bylo velmi vhodné po dohodě s poskytovatelem na-

stavit prioritu právě pro tyto služby. VoIP by tak bylo nadřazeno stahování dat a v případě 

maximálního vytížení linky by nedocházelo k žádným výpadkům a přerušením služeb.  
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 Výše uvedené hodnocení linky je pro tuto práci zcela nezbytné a klíčové. Pokud by 

internetové připojení nevyhovělo službám VoIP, bylo by nutné poptávat jiné řešení. To by 

však znamenalo další výdaje za zřízení služby a měsíční paušály. Celé hodnocení úspor pře-

chodu na VoIP by tak bylo naprosto zavádějící.  
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6. Výpočet úspor 

 

6.1. Úspory dle jednotlivých operátorů 

 

 V následujících čtyřech tabulkách jsou vypočítány úspory na volání při nasazení VoIP 

technologie. V každé z tabulek je uveden v prvním sloupci operátor a druh hovorů dle typu 

sítě. Ve druhém sloupci množství uskutečněných hovorů ve formátu hodiny:minuty:vteřiny, 

v dalším sloupci je přepočet na minuty. Čtvrtý sloupec obsahuje cenu za volání prostřednic-

tvím společnosti GTS NOVERA za celý rok 2009. V dalším sloupci je minutová sazba za vo-

lání, dle typu sítě. Sloupec s názvem Cena VoIP obsahuje výpočet ceny, za kterou by bylo vo-

láno při přechodu na tuto alternativní službu. Cena je vypočítána jako násobek počtu minut a 

minutového tarifu konkrétního operátora. V předposledním sloupci je vypočítána úspora 

v korunách českých jako rozdíl nákladů na volání u GTS NOVERA a nákladů u VoIP operáto-

ra. V posledním sloupci je pak výpočet úspor vyjádřený v procentech. 

 

Tabulka č. 11 – přehled úspor za volání u společnosti 802.CZ.  

802.CZ 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Minuty 
(počet) 

GTS 
( Kč) 

Tarif 
(Kč) 

Cena VoIP 
(Kč) 

Úspora 
(Kč) 

Úspora 
(%) 

Místní (š) 104:32:00 6272,0 4785,69 0,44 2759,68 2026,01 42,33 

Místní (m) 2:11:00 131,0 99,56 0,25 32,75 66,81 67,11 

Meziměsto (š)  21:06:00 1266,0 967,00 0,44 557,04 409,96 42,40 

Meziměsto (m) 0:05:00 5,0 3,80 0,25 1,25 2,55 67,11 

Mobilní (n) 96:06:30 5766,5 20217,59 2,83 16319,20 3898,40 19,28 

Neveřejné (š) 0:45:00 45,0 47,25 0,67 30,15 17,10 36,19 

Ostatní (n) 2:21:00 141,0 184,13 0,49 69,09 115,04 62,48 

Celkem 227:06:30 13626,5 26305,02   19769,16 6535,87 24,85 
Zdroj: autor, výpočet dle nabízených tarifů. 

 

 Ve výše uvedené tabulce jsou znázorněny úspory při volání přes společnost 802.CZ. 

Největších úspor je dosaženo u místních hovorů ve špičce a u hovorů do mobilních sítí. Nej-

větší úspora vyjádřená v procentech je pak u hovorů na pevné linky zrealizovaných v době 
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mimo špičku. Z hlediska množství těchto hovorů je však údaj zanedbatelný. Celková úspora 

nákladů na volání je v případě této společnosti 6535,87 Kč, respektive 24,85%. 

 

Tabulka č. 12 – přehled úspor za volání u společnosti Mikrotech. 

Mikrotech 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Minuty 
(počet) 

GTS 
( Kč) 

Tarif 
(Kč) 

Cena VoIP 
(Kč) 

Úspora 
(Kč) 

Úspora 
(%) 

Místní (š) 104:32:00 6272,0 4785,69 0,45 2822,40 1963,29 41,02 

Místní (m) 2:11:00 131,0 99,56 0,25 32,75 66,81 67,11 

Meziměsto (š)  21:06:00 1266,0 967,00 0,45 569,70 397,30 41,09 

Meziměsto (m) 0:05:00 5,0 3,80 0,25 1,25 2,55 67,11 

Mobilní (n) 96:06:30 5766,5 20217,59 2,29 13205,29 7012,31 34,68 

Neveřejné (š) 0:45:00 45,0 47,25 0,60 27,00 20,25 42,86 

Ostatní (n) 2:21:00 141,0 184,13 0,60 84,60 99,53 54,05 

Celkem 227:06:30 13626,5 26305,02   16742,99 9562,04 36,35 
Zdroj: autor, výpočet dle nabízených tarifů. 

 

 Další tabulka hodnotí úspory při využití tarifu společnosti Mikrotech. Úspory na volání 

do pevných sítí jsou díky obdobným minutovým tarifům velmi obdobné jako v případě před-

chozí společnosti. Výrazně vyšší je však úspora za volání do sítí mobilních, která dosahuje 

téměř 35%. Celkové úspory na volání jsou pak ve výši 9562,04 Kč, respektive 36,35%.  

 

Tabulka č. 13 – přehled úspor za volání u společnosti FAYN.  

Fayn 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Minuty 
(počet) 

GTS 
( Kč) 

Tarif 
(Kč) 

Cena VoIP 
(Kč) 

Úspora 
(Kč) 

Úspora 
(%) 

Místní (š) 104:32:00 6272,0 4785,69 0,47 2947,84 1837,85 38,40 

Místní (m) 2:11:00 131,0 99,56 0,24 31,44 68,12 68,42 

Meziměsto (š)  21:06:00 1266,0 967,00 0,47 595,02 371,98 38,47 

Meziměsto (m) 0:05:00 5,0 3,80 0,24 1,20 2,60 68,42 

Mobilní (n) 96:06:30 5766,5 20217,59 2,74 15800,21 4417,38 21,85 

Neveřejné (š) 0:45:00 45,0 47,25 0,66 29,70 17,55 37,14 

Ostatní (n) 2:21:00 141,0 184,13 1,35 190,35 -6,22 -3,38 

Celkem 227:06:30 13626,5 26305,02   19595,76 6709,26 25,51 
Zdroj: autor, výpočet dle nabízených tarifů. 
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 Třetí tabulka zobrazuje totožné údaje pro společnost FAYN. Je zřejmé, že veškeré mi-

nutové tarify se velmi blíží těm od společnosti 802.CZ. Také celkové úspory pak vypadají ob-

dobně. Tedy 6709,26 Kč, respektive 25,51%.  

 

Tabulka č. 14 – přehled úspor za volání u společnosti IPEX.  

IPEX 
Množství 

(hh:mm:ss) 
Minuty 
(počet) 

GTS 
( Kč) 

Tarif 
(Kč) 

Cena VoIP 
(Kč) 

Úspora 
(Kč) 

Úspora 
(%) 

Místní (š) 104:32:00 6272,0 4785,69 0,85 5331,20 -545,51 -11,40 

Místní (m) 2:11:00 131,0 99,56 0,50 65,50 34,06 34,21 

Meziměsto (š)  21:06:00 1266,0 967,00 0,85 1076,10 -109,10 -11,28 

Meziměsto (m) 0:05:00 5,0 3,80 0,50 2,50 1,30 34,21 

Mobilní (n) 96:06:30 5766,5 20217,59 3,19 18395,14 1822,46 9,01 

Neveřejné (š) 0:45:00 45,0 47,25 1,00 45,00 2,25 4,76 

Ostatní (n) 2:21:00 141,0 184,13 1,00 141,00 43,13 23,42 

Celkem 227:06:30 13626,5 26305,02   25056,44 1248,59 4,75 
Zdroj: autor, výpočet dle nabízených tarifů. 

 

 Poslední tabulka uvádí výpočty pro společnost IPEX. V tomto případě některé hodnoty 

ve sloupcích úspor nabývají záporných hodnot. To znamená, že v takovém případě nabízí spo-

lečnost GTS NOVERA levnější minutový tarif. Největší úspora je však na volání do mobil-

ních sítí a zde je levnější společnost IPEX. Celkově tak tedy dochází k nevýrazné úspoře za 

rok 2009 ve výši 1248,59 Kč, respektive 4,75%.  

 

6.2. Celkové zhodnocení úspor a doporučení řešení 

 

 Na základě zjištěných a vypočtených hodnot je možné přistoupit k celkovému zhodno-

cení a doporučení nejvhodnějšího operátora. Pro výpočet bylo nutné zjistit náklady na volání 

při stávajícím řešení a tyto podrobněji zanalyzovat. Bylo nutné rozlišit zrealizované hovory 

podle toho, do které sítě směřovaly, tedy jakým minutovým tarifem byly účtovány. Za tímto 

účelem bylo využito a zpracováno vyúčtování společnosti GTS NOVERA za rok 2009. Jed-
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notlivé faktury byly přepsány do přehledných tabulek, které tak bylo možné dále zpracovávat a 

sumarizovat. Byly tak zjištěny celkové náklady na volání přes zmíněnou společnost na rok 

2009. Z tohoto údaje bylo dále nutné získat průměrné hodnoty pro jeden měsíc. S takovým 

podkladem byli osloveni čtyři VoIP operátoři s žádostí o sestavení nabídky nebo zaslání cení-

ku pro přechod na jejich služby. S těmito podklady bylo možné zahájit výpočet konkrétních 

úspor. Úspory byly kalkulovány detailně, zvlášť pro každého operátora a různé typy hovoru. 

Výsledkem těchto kalkulací je tabulka č.15, ve které jsou uvedeny úspory za volání do jednot-

livých typů sítí pro všechny čtyři operátory. Poslední dva řádky pak sumarizují celkové úspo-

ry. Z toho je zřejmé, že nejlepší variantou bude zvolit společnost  Mikrotech. Nižší, ale přesto 

významné úspory by bylo dosaženo i se společnostmi FAYN a 802.CZ. Jako nejméně vhod-

nou variantu je možné označit přechod ke společnosti IPEX, která má některé minutové tarify 

dražší než současná firma poskytující telekomunikační služby GTS NOVERA.  

 

Tabulka č. 15 – celkový přehled úspor u všech čtyř operátorů. 

Úspory (Kč) 802.CZ Mikrotech FAYN IPEX 

Místní (š) 2026,01 1963,29 1837,85 -545,51 

Místní (m) 66,81 66,81 68,12 34,06 

Meziměsto (š)  409,96 397,30 371,98 -109,10 

Meziměsto (m) 2,55 2,55 2,60 1,30 

Mobilní (n) 3898,40 7012,31 4417,38 1822,46 

Neveřejné (š) 17,10 20,25 17,55 2,25 

Ostatní (n) 115,04 99,53 -6,22 43,13 

Úspora (Kč) 6535,87 9562,04 6709,26 1248,59 

Úspora (%) 24,85 36,35 25,51 4,75 
Zdroj: autor, výpočet dle nabízených tarifů. 

 

V celkovém hodnocení je také nutné vzít na zřetel způsob tarifikace a účtování, jak by-

lo dříve popsáno a vysvětleno. Podklady pro tuto práci neumožnily zjistit konkrétní délku jed-

notlivých hovorů, a tak nebylo možné tento fakt zahrnout do detailní kalkulace. Přesto je 

zřejmé, že i v tomto ohledu nabízí nejlepší řešení právě společnost Mikrotech, která účtuje již 

po první provolané vteřině a po vteřině. Kdyby bylo možné sestavit podrobnější kalkulaci, do-

šlo by k další výrazné úspoře oproti GTS NOVERA, která účtuje 120+60 u volání na pevné 

linky respektive 60+30 u volání do sítí mobilních. Při zohlednění tohoto faktu by se také vý-
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razně změnilo postavení společnosti 802.CZ (20+1 pevné linky, 30+1 mobilní sítě) oproti spo-

lečnosti FAYN (60+60 pevné linky, 60+30 mobilní sítě).  
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Závěr 

 

 Cílem této práce bylo kvantifikovat možné úspory při přechodu z běžně užívaného vo-

lání založeném na technologii ISDN na volání prostřednictvím VoIP. Konkrétní úspory byly 

modelovány na příkladě telekomunikačních potřeb Obchodní akademie v Pardubicích. Bylo 

nutné získat informace o již uskutečněných hovorech a tím mít podklady pro výpočet těchto 

úspor. Do této doby řeší veškeré hlasové služby dvě společnosti. První z nich zajišťovala pro-

nájem vlastního vedení a telefonních přístrojů. Druhá pak realizovala prostřednictvím své sítě 

samotné spojení a účtování hovorů. Při přechodu na VoIP by byla největší částí úspor právě 

eliminace pronájmu linky ISDN a přístrojů. Dále by byly nemalé prostředky ušetřeny vhod-

ným výběrem VoIP poskytovatele služeb.   

 V průběhu návrhů možných řešení bylo uvažováno několik alternativ z hlediska tech-

nické a technologické náročnosti celé akce. Jednalo se jednoduchou výměnu stávajících čtyř 

telefonů a jejich propojení se stávající pobočkovou ústřednou až po návrh autonomního sys-

tému pracujícího pouze na technologii VoIP.  

 Předpokladem však bylo rychlé získání úspor a navrácení vložených investic. 

S ohledem na tento fakt bylo doporučeno jako nejefektivnější řešení nákup čtyř VoIP telefonů 

a jejich připojení ke stávající pobočkové ústředně Panasonic. Tento způsob je velmi rychlý, 

s minimálními náklady na pořízení a uvedení do provozu. Vlastní kompletní VoIP technologie 

by byla značnou investicí s poměrně dlouhou návratností a nelze ji tak doporučit. 

 Jako nejvhodnější VoIP operátor byla doporučena společnost Mikrotech. Její minutové 

tarify byly nejnižší ze všech porovnávaných společností a bylo tak dosaženo největších úspor 

ve výši až 36,35%, respektive částky 9.562,04 Kč za rok 2009. Za samotný pronájem linek 

ISDN pak lze ušetřit částku ve výši 23.831,76 Kč. Celková úspora tak činí 33.393,80 Kč bez 

DPH, respektive velmi významných 66,61%. Pokud by bylo k dispozici přesnější vyúčtování, 

tak, aby bylo možné zohlednit také tarifikaci a způsob účtování hovorů, dosažené úspory by se 

ještě navýšily.  

 Důvodem, proč řada společností a institucí není ochotna přecházet na popsaná alterna-

tivní řešení, je nedůvěra ve spolehlivost, bezpečnost a bezproblémový provoz této technologie. 

Součástí práce byl tedy i popis nejčastějších problémů a jejich zdrojů. Zejména pak analýza 

možných komplikací již v době projektování sítě a dále problémy související s datovou sítí 

respektive internetovým připojením. Další překážku potencionální zákazníci VoIP vidí 
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v problému se stávajícím přiděleným telefonním číslem. U všech operátorů je však naprosto 

běžnou službou přenesení čísla, která je zpoplatněna částkou přibližně 1.300 Kč, v případě 

přenesení celého rozsahu čísel pak částkou přibližně 2.500 Kč. Zákazníkovi tak zůstane tele-

fonní kontakt stále aktuální a nemusí investovat do změny v telefonních seznamech, inzerci, 

firemních materiálech atd. Vysvětlením těchto příčin byly rozptýleny možné obavy a 

s ohledem na cenové kalkulace nezbývá než přechod na VoIP jednoznačně doporučit.      
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Zkratky 

802.CZ - RIO Media a.s. 
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BRI - Basic Rate Interface 

FAYN - FAYN Telecommunications s.r.o. 

GTS NOVERA - GTS NOVERA a.s. 

IP - Internet Protocol 

IPEX - Ipex a.s. 

ISDN - Integrated Services Digital Network 

Mikrotech - Marek Mencner – Mikrotech 

Telefónica - Telefónica  Czech Republic, a.s. 

PBX - Private Branch Exchange 

PoE- Power over Ethernet  
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VoIP - Voice over Internet Protocol 
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