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Abstrakt 

Tato bakalářská práce uvádí základní pojmy a principy, které jsou využívány 

v současných mobilních technologiích. Dále je zde uveden přehled mobilních operátorů 

pohybujících se na českém trhu s mobilními technologiemi. Na základě těchto 

informací jsou zhodnoceny nabídky mobilních operátorů, které firma může využít pro 

úsporu svých nákladů. Z těchto nabídek je vybráno konkrétní řešení, které dané firmě 

nejvíce vyhovuje. 

 

Klíčová slova 

Mobilní síť, mobilní technologie, přístupové metody, FDMA, TDMA, CDMA, 

GSM, GPRS, EDGE, HSCSD, UMTS. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis introduces basic terms and principles that are currently 

used in mobile technologies. In addition, a list of operating agencies which can be found 

on the czech market is included. The offers of operating agencies are evaluated based on 

the provided information, and the company can choose an offer which would reduce its 

expenses. One of the offers is chosen as a particular solution which suits the company 

best. 

 

Key words 

Mobile network, mobile technology, access methods, FDMA, TDMA, CDMA, 

GSM, GPRS, EDGE, HSCSD, UMTS. 
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Úvod 

Již od úplného počátku lidstva cítili lidé potřebu komunikovat a sdělovat si 

informace. Z počátku postačilo veškerým jejich potřebám pouhé pokřikování. Jenže po 

nějakém čase zjistili, že na určitou vzdálenost již jejich komunikace nepostačuje a je 

nutné vymyslet něco nového. A tak vznikly kouřové a světelné signály, které umožnily 

sdělování informací na větší vzdálenost.  

Od té doby uteklo již mnoho času, avšak potřeba komunikace nezmizela, dalo by 

se říci, že se spíše velmi zvýšila. Kouřové signály by už v současné době rozhodně 

neobstály, stejně jako mnoho technologií, které vznikly později, např. telegrafy a 

poštovní služby.  

Právě proto, že požadavky na přenos informací se prudce zvyšují, velmi rychle 

dochází i k vývoji technologií, které jej umožňují. Dávno jsou pryč doby, kdy byli lidé 

nadšeni z toho, že mají doma pevnou linku a mohou si z domova zavolat. Dnes už se 

považuje za samozřejmé, že si mohou zavolat odkudkoli, kde se právě nacházejí. Také 

doby, kdy internet bylo možné využívat pouze přes pevné připojení jsou již za námi, 

dnešní požadavky jsou totiž náročnější na mobilitu těchto služeb.  

Lidé netouží po tom, aby mohli využívat internet a telefon jen doma. Když jsou 

na svých cestách, přejí si volat, surfovat po internetu a při tom vyřizovat služební e-

maily nebo posílat fotografie a jiné soubory svým blízkým, a to z jakéhokoli místa, ze 

kterého si přejí, bez omezení. Díky těmto požadavkům se začaly rozvíjet mobilní 

technologie, které v této době zažívají velmi rychlý vývoj umožňující lidem splňovat 

jejich přání se stále větší kvalitou.  

Právě z tohoto důvodu se tato práce zaměřuje na oblast mobilních technologií. 

Součástí této práce jsou jak teoretické poznatky z této oblasti, tak i analýza současného 

stavu na trhu s mobilními technologiemi. Zahrnuje stav využití mobilních technologií 

v konkrétní firmě a také návrh pro jejich praktické využití. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Řešení problematiky mobilních technologií je velmi aktuální. Současný stav na 

trhu nabízí mnoho možností pro jednotlivce i celé firmy. Díky využití těchto nabídek 

mohou společnosti značně ušetřit své náklady a zjednodušit některé procesy ve firmě. 

Hlavním cílem této práce je navrhnutí řešení pro využití mobilních technologií 

ve firmě, a to především v procesech komunikace firmy a správy vozového parku, 

prostřednictvím hlasových a datových služeb.  

Mezi dílčí cíle pak patří průzkum trhu s mobilními technologiemi, což poskytne 

podklad pro vlastní návrh řešení. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Mobilní sítě 

Telekomunikační sítě se budují z nutnosti zprostředkovávat informace. Díky 

těmto sítím lze přenášet zvukové, obrazové i textové zprávy, ale také data, která jsou 

v současné době nepostradatelná jak v podnikání, tak i v osobním životě. Při vzniku 

telekomunikačních sítí bylo možné komunikovat pouze za pomoci pevných sítí. 

Pevným sítím však postupem času začaly konkurovat sítě mobilní a bezdrátové, které 

účastníkům umožňují komunikaci i při zachování jejich mobility. 

2.2. Vývoj mobilních sítí 

 Je nepopiratelné, že v oblasti mobilních technologií došlo k velmi rychlému 

vývoji. Od malých privátních sítí, založených na analogovém přenosu, se mobilní 

technologie propracovaly k veřejným analogovým systémům. Velký zlom nastal při 

nástupu digitálních technologií, které umožnily mnohonásobně lepší kvalitu nabízených 

služeb. Tento vývoj lze zachytit v několika etapách, tzv. generacích. 

2.2.1.  První generace mobilních systémů (1G) 

První generace mobilních systémů se využívala především v 80. letech. 

Charakteristické pro tyto systémy je především využívání analogových signálů. 

 Mezi služby a systémy první generace lze zařadit NMT (Nordic Mobile 

Telephone), což byl první analogový mobilní systém, který se začal využívat v roce 

1979 v Norsku a Švédsku. Systém NMT, na rozdíl od ostatních systémů první generace, 

umožňoval mezinárodní roaming. (6, 13) 

Do systémů první generace dále řadíme systém AMPS (Analog Mobile Phone 

System), používaný od roku 1982 především v USA a Jižní Americe. (6)  

2.2.2. Druhá generace mobilních systémů (2G) 

 Systémy druhé generace nastupují od poloviny 90. let a využívají k přenosu 

digitální signály. Další charakteristikou této generace je používání celulárních 
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(buňkových) sítí. Při porovnání systémů první a druhé generace zjišťujeme, že systémy 

druhé generace poskytují vyšší kapacitu systému, vysokou odolnost proti odposlechu 

a rušení, snadnou realizaci mezinárodního roamingu a dalších funkcí. Příkladem 

systémů druhé generace je systém GSM (Global System for Mobile Communication), 

který se zpočátku využíval pouze pro přenos hovorových signálů, postupem času se 

však začal využívat i k přenosu datových signálů. Systém GSM se díky svým 

vlastnostem rozšířil v podstatě do celého světa. (13) 

2.2.3. 2,5 generace mobilních systémů (2,5G) 

 Velmi často se také mluví o 2,5 generaci (2,5G), která je vylepšením druhé 

generace mobilních systémů. Tato generace vznikla roku 2001 a umožňuje, oproti 

systému druhé generace, využívat vyšší přenosové rychlosti. Stejně jako druhá generace 

využívá pro přenos digitální signál. Do 2,5 generace řadíme například systémy GPRS 

(General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a EDGE 

(Enhanced Data for GSM Evolution).  

2.2.4. Třetí generace mobilních systémů (3G) 

Třetí generace mobilních systémů navazuje na generaci druhou, je orientovaná 

především na vysokorychlostní datový přenos a zmíněné druhé generaci prozatím 

přenechává poskytování telefonních služeb. Do třetí generace mobilních systémů 

zařazujeme například systém UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).  

2.3. Buňkové mobilní sítě 

Jeden ze základních principů využívaných v současných mobilních 

telekomunikačních systémech je vytváření buňkové telekomunikační sítě. Princip 

buňkových sítí spočívá v rozdělení obsluhované oblasti na elementární oblasti – buňky, 

které jsou obsluhovány základnovou stanicí. Pohyblivá mobilní stanice komunikuje 

s takovou základnovou stanicí, která má v daném místě nejsilnější signál. Pokud se 

mobilní stanice dostane do jiné buňky, dojde k automatickému přepojení ze stávající 

základnové stanice na stanici, která se nachází v této buňce (která má nejsilnější signál). 

Toto přepojení bývá označováno jako handover. (9) 
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Obrázek 1 - Uspořádání buněk1

Rozlišujeme čtyři typy buněk: 

- „Piko-buňka – určena pro kancelářské a bytové prostředí. Dosah 

signálu je maximálně několik stovek metrů. 

- Mikro-buňka – určené pro městské aglomerace s hustou zástavbou. 

Zaměřuje se zejména na pomalejší účastníky (auta v městském 

provozu, chodci). Pokrytí signálem v rámci jedné buňky je maximálně 

několik  kilometrů. 

- Makro-buňka – pokrývá velké, řídce osídlené oblasti. Je určena pro 

rychle se pohybující účastníky (vozidla na silnicích). Průměr buňky 

maximálně několik desítek kilometrů. 

- Satelitní buňka – pokrývá oblast dosažitelnou z telekomunikační 

družice a měla by umožnit spojení i v místech, která jsou pro předešlé 

úrovně nedostupná. Dosah signálu je závislý na umístění družice 

v kosmu a parametrech vysílacího a přijímacího zařízení.“2  

                                                 

1 PETERKA, J. Celulární (buňkový) princip. [online]. 2000 [cit. 2010-01-07]. Dostupné z:  

<http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s201.php3>.  

2 VODRÁŽKA, J., PRAVDA, I. Principy telekomunikačních systémů. 2006. s. 118. 
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2.4. Typy spojování 

Ve všech telekomunikačních sítích rozlišujeme dva základní způsoby spojování 

účastníků. 

2.4.1. Komutované spojování 

Komutované spojování je tzv. spojování s přepojováním (přepínáním) okruhů. 

„Po vytvoření spojení mezi dvěma účastníky je po celou dobu spojení využíván jeden 

přenosový kanál. Výhodou tohoto spojení je určitá požadovaná kvalita spojení, 

nevýhodou je nižší efektivita využití přenosové kapacity sítě neboť přenosový kanál je 

obsazen i v případě, kdy účastníci spojení spolu nekomunikují (například mlčí). 

Přenosová rychlost signálu mezi oběma účastníky je dána nejpomalejším článkem 

celého řetězce. “3

2.4.2. Paketové spojování 

Paketové spojování, neboli spojování s přepojováním (přepínáním) paketů, se 

využívá v datových sítích. Při tomto způsobu spojování účastníků jsou přenášená data 

rozdělena na menší části (pakety), ke kterým je doplněno záhlaví s adresou odesílatele 

a příjemce a další důležité údaje. Tyto pakety se poté šíří sítí přes přepojovací uzly 

a jejich přenos může probíhat různými způsoby. (2) 

2.5. Přístupové metody 

2.5.1. FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

Vícenásobný přístup s frekvenčním dělením je považován za nejstarší metodu 

mnohonásobného přístupu, která byla využívána již v analogových systémech. Jde 

o poměrně jednoduchou metodu, a to především proto, že nevyžaduje žádnou 

synchronizaci. 

Metoda FDMA spočívá v tom, že je dané frekvenční pásmo rozděleno na 

množinu menších pásem (subpásem), kterým jsou přiděleny jednotlivé kanály. 
                                                 

3 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. 2005. s. 64. 
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Účastníci tak mohou využívat systém současně, ale každý z nich má přiřazené jiné 

kmitočtové pásmo.  

 

Obrázek 2 - FDMA4

2.5.2. TDMA (Time Division Multiple Access) 

U vícenásobného přístupu s časovým dělením je vytvořen ve frekvenčním 

pásmu časový rámec. 

Každému účastníkovi je tedy přidělen v určitém kanálu časový úsek, který je 

součástí tohoto rámce a pravidelně se opakuje. Přenos tedy neprobíhá v čase spojitě, ale 

ve stejných, pravidelně se opakujících intervalech. Při vysílání je tedy signál časově 

komprimován a při příjmu pak musí být tento signál upraven do původního stavu. 

Mnohonásobný přístup TDMA se využívá například u systému GSM. (2) 

                                                 

4 POSPÍŠIL, J. Datové přenosy CDMA 450 MHz. [online]. 2007 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z: 

<http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK07_semestralky/Datove_prenosy_CDMA_450MHz.p

df>. 
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Obrázek 3 - TDMA5

2.5.3. CDMA (Code Division Multiple Access) 

U vícenásobného přístupu s kódovým dělením využívají všichni účastníci stejné 

frekvenční pásmo bez časového rozlišení, avšak každý účastník využívá jiný, 

pseudonáhodný kód. Tato metoda vícenásobného přístupu vyžaduje složitou 

synchronizaci. 

Při vysílání je signál zakódován podle přiděleného pseudonáhodného kódu 

a přenáší se spolu s ostatními signály. Na přijímající straně se signál pomocí stejného 

pseudonáhodného kódu, který byl použit při vysílání, oddělí od ostatních. (2) 

 

Obrázek 4 - CDMA6

                                                 

5 POSPÍŠIL, J. Datové přenosy CDMA 450 MHz. [online]. 2007 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z: 

<http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK07_semestralky/Datove_prenosy_CDMA_450MHz.p

df>. 
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V současné době se v praktických aplikacích využívají především kombinace 

uvedených základních přístupových metod. 

2.6. Současné mobilní technologie 

2.6.1. GSM (Global System for Mobile Communication) 

Systém GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci) je radiotelefonní 

celulární systém druhé generace, který je plně digitální a využívá kombinaci metod 

vícenásobného přístupu, a to vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (FDMA) 

a s časovým dělením (TDMA). Tento systém se začal využívat v 90. letech, původně 

pouze pro přenos hovorových signálů. Postupem času se však využíval i k přenosu 

signálů datových. Systém GSM je natolik flexibilní, že bylo možné jej dále vylepšovat 

a rozšiřovat. Díky tomu vznikla 2,5. generace mobilních systémů a následně i třetí 

generace mobilních systémů. 

GSM je v podstatě první digitální systém. V porovnání s předchozími, 

analogovými, systémy poskytuje kvalitnější spojení, efektivněji využívá přidělená 

kmitočtová pásma a téměř znemožňuje odposlech. Díky přenosu signálu v digitální 

formě byla rozšířena nabídka poskytovaných služeb a byla umožněna kompatibilita 

s digitálními sítěmi po celém světě. (2) 

Mezi služby, které GSM umožňuje, patří především telefonie, přenos krátkých 

textových zpráv (SMS), záznamová služba, bankovní a informační služby, e-mail, 

přenosové služby atd. 

2.6.1.1. Kmitočtová pásma GSM 

Rozlišujeme základní čtyři typy systému GSM – GSM 900 (primární systém 

GSM, PGSM), rozšířený systém GSM (Extended GSM, EGSM), GSM 1800 a GSM 

                                                                                                                                               

6 POSPÍŠIL, J. Datové přenosy CDMA 450 MHz. [online]. 2007 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z: 

<http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK07_semestralky/Datove_prenosy_CDMA_450MHz.p

df>. 
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1900. Tyto čtyři systémy využívají pro svůj uplink (spojení mobilní stanice – 

základnová stanice) i downlink (spojení základnová stanice – mobilní stanice) jiné 

frekvenční pásmo. V ČR se využívají systémy GSM 900 a GSM 1800.  

Primární systém GSM pracuje na přiděleném kmitočtovém pásmu 890 MHz až 

960 MHz. Toto pásmo je rozdělené na dvě části (uplink a downlink). Pro uplink je 

vyhrazeno pásmo 890 MHz až 915 MHz, pro downlink je to 935 MHz až 960 MHz. 

Uvnitř každého kmitočtového pásma GSM je vytvořeno 124 rádiových kanálů po 200 

kHz a zbylý 125. kanál je rozdělen na poloviny (2 x 100 kHz), z nichž jedna vytváří 

oddělovací úsek na horním konci pásma a druhá na dolním konci pásma.  

Rozšířený systém GSM je v současné době běžně využívaný. Pracuje na 

stejných pásmech jako PGSM, která jsou na spodních okrajích rozšířena o 10 MHz. 

Díky tomuto rozšíření se zvýší kapacita systému o 50 rádiových kanálů, tzn. že systém 

EGSM bude mít 174 kanálů po 200 kHz a zbylý 175. kanál bude opět rozdělen na 

poloviny, které vytvoří oddělovací úsek na horním i dolním konci pásma.  

Systém GSM 1800 má přidělené kmitočtové pásmo 1710 MHz až 1880 MHz, 

které je opět rozděleno na uplink a downlink. Uplink pracuje v pásmu 1710 MHz až 

1785 MHz a downlink v pásmu 1805 MHz až 1880 MHz. I u tohoto systému jsou uvnitř 

každého pásma umístěny rádiové kanály. U GSM 1800 je těchto kanálů 374 po 200 kHz 

a 375. kanál je opět rozdělen na poloviny a vytváří oddělovací úsek.  

Systém GSM 1900 se využívá v USA od roku 1995. Pracuje na kmitočtovém 

pásmu 1850 MHz až 1990 MHz, z toho uplink využívá pásmo 1850 MHz až 1910 MHz 

a downlink 1930 MHz až 1990 MHz. Obě pásma jsou rozdělena na 299 kanálů po 

200 kHz s tím, že 300. kanál je stejně jako u předešlých systému GSM rozdělen na 

poloviny, které tvoří oddělovací úsek. (2) 

Následující tabulka obsahuje celkový přehled frekvenčních pásem pro jednotlivé 

systémy GSM:  
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Tabulka 1 - Frekvenční pásma systému GSM7

Systém GSM 

Frekvenční pásmo 

(MHz) 

Uplink          

(MHz) 

Downlink     

(MHz) 

PGSM (GSM 900) 890 - 960 890 – 915 935 – 960 

EGSM 880 – 960 880 – 915 925 – 960 

GSM 1800 1710 – 1880 1710 – 1785 1805 – 1880 

GSM 1900 1850 – 1990 1850 – 1910 1930 – 1990 

 

2.6.1.2. Přenos dat v systému GSM 

Systém GSM byl původně navrhnut především pro přenos hovorových signálů, 

postupem času se však začal využívat i pro přenos datových signálů, a to přenosovou 

rychlostí až 9,6 kbit/s. V současné době je tato rychlost považována za relativně nízkou 

a nevyhovující. (2) 

Při přenosu dat je důležité veškerá přenášená data zabezpečit, a to zpravidla 

důkladněji než hovorový signál. To je způsobené především tím, že chyba u přenosu dat 

má horší následky než chyba přenosu hovorových signálů.8  

„Pro přenos datových signálů existuje pět různých datových kanálů s označením 

TCH/F9.6, TCH/F4.8, TCH/F2.4, TCH/H4.8 a TCH/H2.4, které používají odlišné 

způsoby kanálového kódování i prokládání. Písmena TCH (Traffic CHannel) označují 

provozní kanál, písmeno za lomítkem F (Full-rate) resp. H (Half-rate) značí přenos 

s plnou nebo poloviční rychlostí a desetinné číslo udává přenosovou rychlost signálu 

v kbit/s.“9

                                                 

7 tabulka z vlastních zdrojů 

8 Chyba přenosu dat se může projevit jako chybný údaj, nebo může způsobit chybu v řízení nějakého 

procesu, kdežto chyba v přenosu hovorového signálu může způsobit výpadek či špatnou interpretaci, 

kterou účastníci ani nepostřehnou. 

9 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. 2005. s. 106. 
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Tabulka 2 - Přenosové rychlosti pro různé datové kanály10

Označení kanálu 
Přenosová rychlost před 

kanál. kódováním [kbit/s] 

Přenosová rychlost po 

kanál. kódování [kbit/s] 

TCH/F 13,0 22,8 

TCH/F9.6 12,0 22,8 

TCH/F4.8 6,0 22,8 

TCH/F2.4 3,6 22,8 

TCH/H4.8 6,0 11,4 

TCH/H2.4 3,6 11,4 

 

V tabulce jsou uvedeny i hodnoty hovorového signálu (TCH/F). Je nutné si 

uvědomit, že signály s nižší přenosovou rychlostí jsou zabezpečeny lépe než signály 

s vyšší přenosovou rychlostí. (2) 

2.6.2. HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)  

Systém HSCSD byl specifikován v roce 1997. Tato technologie je založena na 

přenosu dat přepojováním okruhů a díky využívání nového způsobu kódování poskytuje 

vyšší přenosové rychlosti než systém GSM. HSCSD také umožňuje asymetrické 

přenosy, tzn. přenos k uživateli může být rychlejší než přenos od něj.  

Zavedení této technologie nebylo nikterak náročné, neboť veškeré úpravy sítě 

spočívaly především ve změně softwaru. Systém HSCSD lze využít pro přenos video 

signálu, e-mail, přístup k síti Internet a další služby. (2) 

2.6.2.1. Přenosové rychlosti HSCSD 

Nový způsob kódování umožnil navýšení přenosové rychlosti v jednom 

timeslotu až na 14,4 kbit/s. Každý kanál je rozdělen na osm timeslotů a podle toho, 

kolik se jich využívá k přenosu, je určena přenosová rychlost. Rozdělení volných 

                                                 

10 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. 2005. s. 106. 
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timeslotů záleží na operátorovi. Např. po sdružení 4 timeslotů vznikne kanál 

s přenosovou rychlostí 57,6 kbit/s (14,4 x 4 = 57,6).  

Právě podle kombinací přidělených timeslotů pro různé výsledné přenosové 

rychlosti byly stanoveny třídy HSCSD. 

Tabulka 3 - Třídy HSCSD11

Maximální počet slotů 
Třída 

Rx Tx Celkem 
Typ 

1 1 1 2 1 

2 2 1 3 1 

3 2 2 3 1 

4 3 1 4 1 

5 2 2 4 1 

6 3 2 4 1 

9 3 2 5 1 

10 4 2 5 1 

12 4 4 5 1 

13 3 3 6 2 

18 8 8 16 2 

 

Rx – Příjem (směr k uživateli) 

Tx – Vysílání (směr od uživatele) 

Celkem – Celkový maximální počet timeslotů 

Typ – Typ koncového terminálu 

                                                 

11 PETERKA, J. Data v mobilních sítích: Jak funguje HSCSD?. [online]. 2000 [cit. 2010-01-07]. 

Dostupné z: <http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s208.php3>. 
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2.6.3. GPRS (General Packet Radio Service) 

Systém GPRS již spadá do generace 2,5G mobilních sítí, jejichž vznik se datuje 

rokem 2001. Není založen na přepínání okruhů, nýbrž na modernější technologii 

přepínání paketů. Díky tomuto typu spojování dochází k efektivnějšímu využití sítě, než 

při přepojování okruhů.  

GPRS vychází ze systému druhé generace GSM a využívá stejné přístupové 

metody jako zmíněný systém GSM. 

Systém GPRS přináší uživatelům levnější přístup do datových sítí (umožňuje 

platby nikoli za čas, ale za skutečně přenesená data), vyšší přenosové rychlosti, 

nepřetržité spojení s vnější datovou sítí, lepší podporu při roamingu a při přístupu 

k různým datovým sítím (Internet, podnikové sítě atd.). 

2.6.3.1. Kmitočtová pásma GPRS 

Jak již bylo zmíněno, technologie GPRS je rozšířením systému GSM, a proto 

využívá stejná kmitočtová pásma jako zmíněný systém GSM druhé generace. 

2.6.3.2. Přenosové rychlosti GPRS 

Jak už bylo uvedeno, technologie GPRS umožňuje, oproti systému GSM, 

efektivnější využití sítě a vyšší přenosové rychlosti.  

Rychlost přenosu u GPRS není konstantní, ale mění se skokově podle toho, 

kolik se momentálně využívá časových úseků – timeslotů a jaká je kvalita přenášeného 

signálu. Podle těchto údajů byly specifikovány čtyři kódovací systémy CS (Coding 

Scheme).  
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Tabulka 4 - Systémy kódování a jejich rychlosti12

Systémy kódování 
Přenosová rychlost   

[kbit/s] 

Uživatelská rychlost 

[kbit/s] 

CS1 9,1 6,7 

CS2 13,4 10,0 

CS3 15,6 12,0 

CS4 21,4 16,7 

 

Jak již bylo uvedeno, uživatelská rychlost je ovlivněna počtem využívaných 

timeslotů. Pokud bychom tedy chtěli zjistit teoretickou přenosovou rychlost u daného 

kódovacího systému, stačí, když vynásobíme přenosovou rychlost tohoto systému 

počtem volných timeslotů. Uvažujeme-li tedy, že bychom využili všech osmi timeslotů 

rádiového kanálu, lze stanovit teoretickou přenosovou rychlost u kódovacího systému 

vynásobením přenosové rychlosti daného systému osmi (např. pro CS1 to je 9,1 x 8 = 

72,8 kbit/s).  

Využití všech osmi timeslotů je však pouze teoretické, většinou se využívá 

pouze tří až čtyř timeslotů. Pro uživatele je také přesnější, pokud počítá s tzv. 

uživatelskou rychlostí, která více odpovídá rychlosti skutečné. 

2.6.4. EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) 

Systém EDGE (zvýšené datové rychlosti pro vývoj GSM) je další technologií 

spadající do 2,5 generace mobilních systémů. EDGE podporuje paketový přenos dat 

a pro přenos využívá stejná frekvenční pásma, rádiové kanály a jejich dělení do osmi 

timeslotů jako systém GSM, avšak využívá jiný způsob modulace (8 PSK – Eight Phase 

Shift Keying). Právě změna modulace umožnila další zvýšení přenosové rychlosti. 

Přenosová rychlost signálu v jednom timeslotu je 48 kbit/s, při využití všech 

osmi timeslotů pak tedy přenosová rychlost dosahuje až hodnoty 384 kbit/s.   

                                                 

12 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. 2005. s. 108. 
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Technologii EDGE lze pokládat za jakýsi mezistupeň mezi systémem GSM, 

patřícím do druhé generace, a systémy třetí generace, neboť se svým charakterem 

přibližuje zmíněným systémům 3G.  

2.6.5. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

Systém UMTS byl vyvíjen od roku 1990 v Evropě jako nástupce druhé generace 

mobilních systémů GSM.  

Tento systém podporuje spojování s paketovým přenosem dat (bezdrátový 

přístup k síti Internet), ale i spojování s přepínáním okruhů. Přenos dat může být 

výrazně asymetrický, tzn. v každém směru různá přenosová rychlost.  

UMTS využívá kombinaci přístupové metody s frekvenčním dělením (FDMA) 

a přístupové metody s kódovým dělením(CDMA). 

Duplexní (obousměrný – uplink a downlink) přenos dat může být u systému 

UMTS zprostředkován dvěma metodami duplexního přenosu – FDD (Frequency 

Division Duplex) a TDD (Time Division Duplex). FDD spočívá v oddělení downlinku 

a uplinku na základě frekvenčního dělení, tzn. uplink a downlink probíhá současně, ale 

na různých frekvencích. Oproti tomu TDD je založeno na oddělení downlinu a uplinku 

na základě časového dělení, tj. downlink a uplink probíhá na stejné frekvenci, ale nikoli 

ve stejnou chvíli.   

2.6.5.1. Kmitočtová pásma UMTS 

„Pro systém UMTS jsou vyhrazena kmitočtová pásma v okolí 2 GHz. Jejich 

kmitočtové rozsahy jsou uvedeny v tabulce. Pro nepárovaná pásma (TDD) 2 a 5 byla 

pro UMTS vybrána technologie TD-WCDMA, vhodná pro asymetrické vysokorychlostní 

datové přenosy hlavně uvnitř budov. Pro párovaná pásma (FDD) 3 a 6 byla pro UMTS 

zvolena technologie FD-WCDMA (Wideband CDMA), vhodná pro velkoplošné pokrytí 

a pro hovorové a středně rychlé symetrické datové služby.“13

                                                 

13 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace II. 2005. 6 s. 
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Pro přístup pomocí systému DECT14 je rezervováno kmitočtové pásmo 1 

a zbývající pásma 4 a 7 jsou určena pro družicovou komunikaci UMTS. 

Tabulka 5 - Kmitočtová pásma systému UMTS15

Pásmo 
Kmitočtový rozsah 

[MHz] 

Šířka pásma 

[MHz] 
Schváleno v roce 

- 1710 – 1885 175 2000 

1 1885 – 1900 15 1998 

2 1900 – 1920 20 1998 

3 1920 – 1980 60 1998 

4 1980 – 2010 30 1998 

5 2010 – 2025 15 1998 

6 2110 – 2170 60 1998 

7 2170 – 2200 30 1998 

- 2500 – 2690 190 2000 

 

2.6.5.2. Přenosová rychlost signálu 

V systému UMTS je přenosová rychlost datových signálů závislá na 

podmínkách rádiového prostředí. Pokud by tyto podmínky byly nepříznivé, tzn. mobilní 

stanice by se pohybovala rychlostí několik stovek km/hod., přenosová rychlost signálu 

by dosahovala minimálně 144 kbit/s. Pokud by pohyb byl pomalejší, např. chůze, 

rychlost by byla vyšší, minimálně 384 kbit/s. Za podmínky, že by mobilní stanice byla 

v klidu nebo v dosahu jedné pikobuňky, by se přenosová rychlost zvýšila až na 

2 Mbit/s.  

                                                 

14 Systém pro bezšňůrové telefony používaný pro přenos hovorových i datových signálů. 

15 HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace II. 2005. 6 s. 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1. Současný stav na českém trhu 

Na českém trhu působí čtyři hlavní mobilní operátoři, kteří poskytují mnoho 

služeb prostřednictvím různých mobilních technologií. Nejdelší dobu na trhu působí 

mobilní operátor Telefónica O2, naopak nejmladším českým operátorem je U:fon. 

Dalšími mobilními operátory jsou T-Mobile a Vodafone.  

3.1.1. Telefónica O2 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je telekomunikačním operátorem, který 

provozuje nejen síť pro mobilní technologie, ale také síť pevných telefonických linek. 

Jen v ČR zabezpečuje společnost O2 mobilní služby pro několik miliónů zákazníků.  

Společnost Telefónica O2 vznikla v České republice sloučením Českého 

Telecomu, provozovatele pevných telefonních linek, a společnosti Eurotel, která 

poskytovala mobilní služby. Po tomto sloučení došlo k přejmenování na současné 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

V současné době společnost O2 nabízí jak hlasové, tak i datové služby, velkou 

pozornost věnuje především datové a internetové oblasti. Pro své služby využívá 

mobilní systémy 2., 2,5. i 3. generace. Právě mobilní systémy třetí generace začala tato 

společnost využívat v České republice mezi prvními.  

Oproti společnosti T-Mobile využívá O2 systémy třetí generace nejen k přenosu 

dat, ale také k přenosu hlasu, obrazu a videa. 

Telefónica O2 nabízí firmám řadu služeb, které umožňují zefektivnění 

a usnadnění komunikace ve firmě. Mezi tyto služby patří například služba O2 Car 

Control, která za pomocí technologií GSM a GPRS umožňuje sledování pohybu 

firemních automobilů a ulehčuje administrativu vázající se k nim. 
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3.1.2. T-Mobile 

Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. je dalším z působících mobilních 

operátorů na území České republiky. V současné době přibližný počet zákazníků 

T-Mobile přesahuje 5 milionů. 

Mobilní operátor T-Mobile byl založen roku 1996 společností RadioMobil a v té 

době fungoval pod názvem Paegas a využíval systém GSM. V roce 2002 společnost 

přejmenovala síť na  T-Mobile. O rok později, v roce 2003, společnost přijala T-Mobile 

i jako obchodní název. 

I společnost T-Mobile pracuje běžně se systémy 2. a 2,5. generace. Do nabídky 

služeb společnosti také spadá i tzv. Internet 4G, který je založen na systému třetí 

generace. Společnost T-Mobile však využívá technologii 3G pouze k přenosu dat.  

 Stejně jako Telefónica O2, poskytuje i T-Mobile služby firmám. V jejich 

nabídce lze nalézt například Mobilní intranet, který umožní zaměstnancům přístup 

k podnikovému intranetu i na cestách. Tuto službu poskytují pomocí technologií 

GPRS/EDGE a Internet 4G (UMTS). 

3.1.3. Vodafone 

Další mobilní operátor působící v České republice je Vodafone Czech Republic 

a.s. Tato společnost má v současné době kolem tří milionů zákazníků. 

Tato společnost vstoupila na trh roku 2000, pod obchodním názvem Oskar 

Mobil a.s., a velmi rychle se vyvíjela. Získala si mnoho příznivců z řad zákazníků díky 

velmi výhodným nabídkám mobilních služeb. V roce 2005 byla společnost Oskar 

odkoupena společností Vodafone a následující rok byl Oskar přejmenován na Vodafone 

Czech Republic a.s.  

V současné době je Vodafone komplexním telekomunikačním operátorem, který 

nabízí mobilní a pevné služby. Od března 2009 spustila společnost komerční provoz 3G 

sítě, avšak pokrytí je zatím velmi malé (postupné rozšiřování v Praze a Brně).  

Ani společnost Vodafone nezůstává v poskytování služeb firmám pozadu. Asi 

nejvíce propagovanou službou je Vodafone OneNet. Tato služba umožní firmám 

například snížení nákladů za vnitropodnikovou komunikaci díky propojení všech 
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pevných i mobilních linek do virtuální privátní sítě (VPN), která jim umožní neomezené 

volání.  

3.1.4. U:fon 

Nejmladším telefonním mobilním operátorem v České republice je U:fon, který 

začal provozovat své služby v roce 2007. Provozovatelem tohoto mobilního operátora je 

společnost MobilKom a.s. 

 Mezi hlavní výhody tohoto operátora patří především možnost bezplatného 

volání ve vlastní síti a zároveň také levné a kvalitní připojení k internetu. Právě díky 

těmto výhodám si U:fon získal oblibu u zákazníků a měl šanci se na český trh 

probojovat. 

U:fon využívá pro poskytování svých služeb 3. generaci mobilních systémů, 

konkrétně technologii CDMA. Jednou z největších výhod této technologie jsou vyšší 

přenosové rychlosti.  

Mezi služby, které U:fon poskytuje, patří volání z pevné i mobilní linky 

a především rychlý internet. V současné době však nenabízí žádné komplexní řešení pro 

firmy. 

3.2. Současný stav ve firmě 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala firmu CPN, společnost s ručením 

omezeným, která sídlí v Dolní Dobrouči. Tato firma se zaměřuje na chemický průmysl, 

konkrétně působí v oblasti kosmetiky a farmaceutiky. 

Pro realizaci veškerých hlasových služeb využívá společnost telefonní ústřednu, 

která umožňuje připojení 180 analogových linek, aktivně využíváno jich je však pouze 

140. Tato telefonní ústředna podporuje funkci Mobility Extension.  

Mobility Extension je funkce, která v podstatě mění mobilní telefon 

zaměstnance na jeho pevnou linku v kanceláři a umožňuje mu tak i na mobilním 

telefonu využívat všech výhod telefonní ústředny, jako je například přesměrování 

hovorů apod. Tato telefonní ústředna lze rozšířit o další rozhranní, např. GSM či VoIP, 

avšak firma stále tuto možnost nevyužívá. 
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V současné chvíli firma využívá mobilní technologie právě k realizaci hlasových 

služeb, a to prostřednictvím služebních mobilních telefonů, které jsou přiděleny patnácti 

vybraným pracovníkům.  

 Velkou nevýhodou tohoto řešení je, že firma nevyužívá možnosti vytvoření 

virtuální privátní sítě (VPN) pro hlasové služby a jejího plnohodnotného využití, které 

by vedlo k výraznému snížení nákladů za hlasové služby mezi zaměstnanci (v rámci 

virtuální privátní sítě). 

Pro přenos dat, ať už se jedná o data z oblasti výroby či administrativy, 

společnost využívá síť ISDN. Z větší části je propojení prvků této sítě ve firmě 

realizováno prostřednictvím optiky.  

Pro datovou komunikaci ve firmě je využívána virtuální privátní síť, ke které se 

zaměstnanci mohou připojit. Díky VPN je přenos dat dostatečně zabezpečen. Bezpečný 

přenos dat je zajištěn také díky tomu, že veškerá data jsou přenášena po kabelech, čímž 

se bezpečnost přenosu výrazně zvyšuje. 

Pro případné návštěvníky firmy, kteří nemají přístup k firemní síti, je zařízen 

přístup na internet prostřednictvím lokální WiFi. Zabezpečení WiFi není natolik vysoké 

jako veškeré zabezpečení dat přenášených po pevných linkách, avšak k účelům, ke 

kterým je WiFi využívána, je dostačující. Tato WiFi funguje také jako záložní spoj, 

který je využíván při poruchách sítě.  

V současné chvíli však není žádným způsobem řešeno připojení k internetu 

zaměstnanců, kteří se nenachází v areálu firmy a jsou odesláni na služební cestu. Kvůli 

tomu se nemohou tito zaměstnanci připojit k firemnímu intranetu a VPN a také nemají 

možnost na svých cestách dostatečně komunikovat s firemními zákazníky a partnery.  

Další problematickou oblastí ve firmě je správa vozového parku. Firma vlastní 

pět firemních automobilů, které jsou zaměstnancům k dispozici při vyřizování 

pracovních záležitostí.  Provozování tohoto vozového parku je však pro firmu poměrně 

náročné a nákladné. Díky současnému stavu firma nemá dostatečný přehled o všech 

cestách a nedokáže tak rozlišit zda zaměstnanci využívají automobily pouze ke 

služebním záležitostem nebo také k záležitostem soukromým, čímž se firmě zvyšují 

náklady. Dalším problémem v této oblasti je ruční vypracovávání knihy jízd a další 

administrativy spojené se správou vozového parku, které způsobuje mnoho nepřesností 
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a chyb způsobených lidským faktorem, nemluvě o časové náročnosti některých 

administrativních úkonů. 

Vedení společnosti považuje současný stav za ne zcela vyhovující a nákladný 

a do budoucna uvažuje o možnosti využívání některých mobilních služeb, které by 

problematické oblasti ve firmě eliminovaly.  

3.2.1. SWOT analýza současného řešení 

- Silné stránky: 

- silné zabezpečení přenášených dat uvnitř podniku 

- telefonní ústředna podporující funkci Mobility Extension 

- možnost rozšíření telefonní ústředny o další rozhraní – GSM, VoIP 

- spolehlivý přenos dat uvnitř podniku 

- využívání služebních mobilních telefonů 

- využití WiFi pro návštěvníky 

- Slabé stránky: 

- využívání mobilních technologií pouze pro hlasové služby 

- využívání nevhodných tarifů pro mobilní hlasové služby 

- neúplné využití všech výhod telefonní ústředny 

- není možný mobilní přístup k firemnímu intranetu 

- chybí řešení pro kontrolu služebních automobilů a také snazší administrativu 

s nimi spojenou 

- Příležitosti: 

- výhodné nabídky tarifů od mobilních operátorů pro hlasové i datové služby 

- nabídky komplexních řešení od mobilních operátorů, které umožňují 

snadnější kontrolu služebních automobilů a následně i zjednodušují veškerou 

administrativu spojenou s provozováním služebních automobilů 
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- Hrozby: 

- zvýšení nákladů za hlasové služby kvůli zvýšeným cenám poskytovaných 

služeb 

 

Tabulka 6 - SWOT analýza současného řešení16

Interní analýza  

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti

- Díky kvalitní telefonní ústředně, 

kterou lze rozšířit o GSM rozhraní, 

lze využít výhodných nabídek 

mobilních operátorů. 

- Vzhledem k tomu že společnost 

používá služební telefony, může 

využít výhodných nabídek 

mobilních operátorů pro firmy. 

- Využívání mobilního přístupu 

k intranetu díky rozšíření mobilních 

technologií ve firmě. 

- Usnadnění kontroly a administrativy 

týkající se služebních automobilů díky 

využití výhodných nabídek od 

mobilních operátorů. 

Externí analýza
H

rozby
- Díky rozšíření telefonní ústředny 

o GSM rozhraní bude možno 

plnohodnotně využívat funkci 

telefonní ústředny Mobility  

Extension a tím snížit náklady na 

hlasové služby – např. volání do 

zahraničí. 

- Snížení nákladů za hlasové služby díky 

plnohodnotnému využití telefonní 

ústředny. 

- Díky výběru vhodného tarifu se firmě 

sníží náklady za hovory. 

 

 

 

                                                 

16 tabulka z vlastních zdrojů 
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Současný stav nabídky na trhu mobilních technologií přináší firmám nespočet 

výhod, kterých mohou využít. Mobilní operátoři již nenabízí své služby pouze 

jednotlivcům, ale sestavují různá komplexní řešení problematických situací. Díky 

využití nabízených služeb se mohou firmám nejen snížit náklady, ale také výrazně 

zjednodušit přenos firemních dat, ať už se jedná o data z výrobních procesů, 

administrativy nebo dalších oblastí, ale také se značně usnadní komunikace ve firmě.  

Vedení společnosti CPN, s.r.o. si uvědomuje své znevýhodnění, které je 

způsobeno nulovým využíváním veškerých možností, které jim současný trh mobilních 

technologií nabízí. Právě proto se společnost rozhodla, že tuto situaci musí řešit. 

Na základě analýzy současného stavu ve firmě a problematických oblastí, které 

si firma přeje řešit, se v návrhu zaměřím především na řešení hlasových služeb, správy 

vozového parku a mobilního internetu.   

Díky vyřešení těchto tří oblastí se firmě nejen sníží náklady vydávané na hlasové 

služby a provoz firemních automobilů, ale také se značně usnadní administrativa 

spojená s již zmíněnou správou vozového parku a bude umožněno zaměstnancům, 

pohybujícím se na služebních cestách, využívat mobilního internetu, který jim umožní 

jednak neustálou e-mailovou komunikaci se zákazníky a obchodními partnery, ale také 

připojení k firemnímu intranetu, kde mohou sledovat současné dění ve firmě a sdílet 

s kolegy potřebná data. 

4.1. Vlastní návrhy řešení 

4.1.1. Hlasové služby 

Nejjednodušším způsobem, jak snížit náklady za hlasové služby mezi mobilními 

telefony zaměstnanců, je zavedení tzv. VPN. Tímto řešením vznikne síť telefonů, které 

při komunikaci mezi sebou nebudou účtovány za dobu trvání hovorů, nýbrž paušálně za 

využívání této sítě. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi zaměstnanci musí být a je 

velmi častá, toto řešení výrazně sníží celkové náklady za hovory. 
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Výhodou tohoto řešení je možnost využití VPN nejen mezi mobilními telefony, 

ale také propojení této sítě také s pevnými linkami ve firmě. Díky tomu nebudou 

sníženy pouze náklady za hovory mezi firemními mobilními telefony, ale sníží se 

celkové náklady za vnitropodnikové hovory. Tato varianta řešení se již delší dobu 

nachází v nabídkách mobilních operátorů a lze ji považovat za poměrně snadný a velmi 

výhodný způsob, jak snížit náklady na vnitropodnikové hlasové služby.  

Při výběru tohoto řešení je nejdůležitější vybrat mezi nabídkami mobilních 

operátorů tu nejvýhodnější a během následujícího sestavování VPN zahrnout do jejího 

složení všechny firemní telefony. 

Jako další způsob, jak snížit náklady na hlasové služby bych uvedla využití 

jiných výhodných nabídek mobilních operátorů pro firmy. V těchto nabídkách bývá 

obsaženo například neomezené bezplatné volání na všechny mobilní telefony nebo 

naopak na pevné linky. Tyto nabídky jsou výhodné především proto, že firmy nemusí 

hlídat soukromé hovory zaměstnanců. 

4.1.1.1. Nabídky hlasových služeb 

Přehled vybraných řešení hlasových služeb od společnosti Telefónica O2: 

- neomezené volání – V této sekci společnost nabízí firmám na výběr ze dvou 

variant, O2 Neomezená linka a O2 Neomezená SIM. Je jen na firmě, aby 

určila, zda je pro ni výhodnější neomezené volání z pevné či z mobilu. 

Výhodou je, že zaměstnavatel nemusí rozlišovat soukromé a služební hovory 

zaměstnanců. Nevýhodou však je, že u tarifu O2 Neomezená SIM není 

volání do ostatních mobilních sítí v ČR zpoplatněno pouze prvních 50 hodin 

a u tarifu O2 Neomezená linka je po 16 hodinách účtováno veškeré volání 

v mobilních sítích.  
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Tabulka 7 - Ceny O2 - Neomezené volání17

Cena za volání 

Tarif 
Cena 

v Kč/měsíc Pevná linka 
Mobilní síť 

O2 

Ostatní 

mobilní sítě 

O2 Neomezená linka 730 (876,00) 0 0 0 

O2 Neomezená SIM 2400 (2880,00) 0 0 0 

 

- volání z mobilu – Nejvýhodnější nabídkou z této sekce je tarif O2 Team 

Nonstop, který umožňuje volat v rámci firmy, jak na pevné linky tak i na 

mobilní telefony, bez poplatků. Společnost si pak účtuje pouze každého 

připojeného uživatele této VPN. Podmínkou pro použití tohoto tarifu je 

využívání tarifu O2 Premium na pevných linkách a splňování rámcové 

dohody. Výhodou tohoto řešení je snadné rozlišení soukromých a služebních  

hovorů a případné určení povolených a nepovolených čísel a směrů volání. 

Tabulka 8 - Ceny O2 - Volání v týmu18

Tarif  Pořízení v Kč/ks Cena v Kč/min. 

Pevná linka 499 (598,80) 0 0 
O2 Team Nonstop 

Mobil 399 (478,80) 0 0 

 

Přehled vybraných řešení hlasových služeb od společnosti T-Mobile:  

Společnost T-Mobile nabízí firmám možnost využití VPN, v jejímž rámci by jim 

bylo umožněno volání v rámci VPN se zvýhodněním. Při využití této služby není 

problém odlišit soukromé a služební hovory, což firmě ušetří část nákladů. 

Oproti výše zmíněné službě VPN od Telefónica O2 je u T-Mobile VPN 

nevýhodou, že hovory, ač jsou zvýhodněné, nejsou zcela bez poplatků. 

                                                 

17 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 

18 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 
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Tabulka 9 - Ceny T-Mobile - VPN19

Služba Cena v Kč/měsíc Volání v rámci VPN (Kč/min) 

Privátní podniková síť 35 (42 Kč s DPH) 1,50 (1,80 Kč s DPH) 

 

Přehled vybraných řešení hlasových služeb od společnosti Vodafone:  

 Tato společnost nabízí službu Vodafone OneNet, která vytváří VPN pro hlasové 

služby uvnitř firmy zahrnutím pevných linek a mobilních telefonů. To umožní 

zaměstnancům neomezené volání v rámci VPN bez rozlišování, zda zaměstnanec volá 

na pevnou linku či na mobilní telefon. Při zavádění této služby se firma může 

rozhodnout, zda chce mít účtování tarifní (v tarifu je obsažen odpovídající počet 

volných minut v rámci VPN, hovory nad rámec volných minut jsou pak zpoplatněny) 

nebo uživatelské, kdy se platí za jednotlivé uživatele VPN. 

Tabulka 10 - Ceny Vodafone - Tarify Vodafone OneNet20

Tarify Vodafone OneNet 
 

5000 10000 20000 30000 40000 

Měsíční paušál 
5000 Kč 

(6000 Kč) 

10000 Kč 

(12000 Kč) 

20000 Kč 

(24000 Kč) 

30000 Kč 

(36000 Kč) 

40000 Kč 

(48000 Kč)

Minuta z pevné 

na pevnou 

0,98 Kč 

(1,18 Kč) 

0,92 Kč 

(1,10 Kč) 

0,88 Kč 

(1,06 Kč) 

0,84 Kč 

(1,01 Kč) 

0,78 Kč 

(0,94 Kč) 

Minuta z pevné 

na mobil, 

mobilní volání 

3,60 Kč 

(4,32 Kč) 

3,40 Kč 

(4,08 Kč) 

3,20 Kč 

(3,84 Kč) 

3,00 Kč 

(3,60 Kč) 

2,80 Kč 

(3,36 Kč) 

SMS 1,00 Kč (1,20 Kč) 

MMS 4,50 Kč 

 
                                                 

19 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH 

20 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 
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Tabulka 11 - Ceny Vodafone - Uživatelské poplatky Vodafone OneNet21

Uživatelský poplatek Cena v Kč za uživatele 

Mobilní telefon 150 Kč (180 Kč) 

Pevná linka 120 Kč (144 Kč) 

Mobilní telefon a Pevná linka 250 Kč (300 Kč) 

 

Přehled vybraných řešení hlasových služeb od společnosti U:fon:  

Tato společnost nabízí hlasové služby v rámci vlastní sítě zcela bez poplatků, 

účtováno je pouze volání do ostatních sítí a na pevné linky. Při využití hlasových služeb 

lze využívat i zvýhodněné nabídky 3G mobilního internetu.  

Nabídky této společnosti jsou však výhodné především pro soukromé osoby, pro 

firmy je výhodnější využít některé z nabídek dalších operátorů.  

Tabulka 12 - Ceny U:fon - Hlasové služby22

Tarif 
Paušál 

Kč/měsíc 

Volné minuty do 

ostatních sítí v ČR 

a pevných v 

Evropě 

Volání 

v síti 

Volání do 

ostatních sítí na 

pevnou/na 

mobil 

SMS 

v sítí/mimo 

síť 

Unifon 290 30 minut 0 Kč 0,90 / 2,90 Kč 0 / 1,90 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že společnost CPN, s.r.o. často komunikuje se zahraničními 

klienty, je další způsob jak snížit náklady na hlasové služby právě snížení nákladů za 

zahraniční hovory.  

Za tímto účelem bych firmě navrhla lepší využití jejich stávající telefonní 

ústředny, kterou je možné rozšířit o GSM rozhraní a díky tomu plně využívat funkce 

Mobility Extension, kterou doposud společnost vůbec nevyužívá. Pokud by k tomuto 

                                                 

21 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 

22 tabulka z vlastních zdrojů 
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rozšíření došlo, všechny hovory z mobilních telefonů do zahraničí by byly vedeny přes 

tuto ústřednu a účtovány jako hovory z pevné linky, které mají při volání do zahraničí 

nižší sazby než mobilní telefony.  

Právě GSM rozhraní na telefonní ústředně a plnohodnotné využití Mobility 

Extension je možné využít i k vnitropodnikové komunikaci. Pokud by se GSM rozhraní 

využívalo, veškeré hovory z mobilních telefonů by se převáděly přes tuto telefonní 

ústřednu na pevné linky či naopak a při využití výše zmíněných nabídek mobilních 

operátorů by bylo možné náklady na vnitropodnikové komunikaci výrazně snížit. 

Využíváním funkce Mobility Extension, kterou stávající telefonní ústředna 

podporuje, by firma nejen ušetřila finance, ale tato funkce by zaměstnancům firmy 

umožnila využívat veškerých výhod, které Mobility Extension poskytuje. Mezi tyto 

výhody spadá například propojení pevné linky v kanceláři zaměstnance a jeho 

služebního mobilního telefonu tak, že má zaměstnanec možnost vybrat si, zda přijme 

hovor na pevné lince nebo na mobilním telefonu. To mu umožňuje přijmout všechny 

hovory, ať už je v kanceláři nebo mimo ni, což znamená, že odpadá riziko zmeškání 

důležitého hovoru při nepřítomnosti zaměstnance v kanceláři. 

4.1.2. Správa služebních automobilů 

Při využití mobilních technologií ke správě firemních automobilů má společnost 

možnost zefektivnit provozování služebních automobilů a ušetřit několik procent 

celkových nákladů na jejich provoz. 

Právě díky mobilním technologiím lze monitorovat veškerý pohyb automobilů 

a je možné rozlišit soukromé a služební jízdy. Dále lze sledovat počet najetých 

kilometrů, spotřebu při jízdě a veškeré přehledy a statistiky týkající se provozu vozidel. 

Další výhodou této služby je možné přiřazení jmen řidičů k jednotlivým automobilům 

a vytvoření profilů pro každého z nich.  

I tyto služby nabízí firmám mobilní operátoři. Například společnost  Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s. využívá k této službě signál GPS, který umožňuje lokalizaci 

vozidel a jejich navádění pomocí aktualizovaných map. Tento signál je dále přenášen 

pomocí technologie GPRS na Car Control server, který spravuje společnost O2 a ke 
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kterému se firmy využívající této služby, mohou kdykoli připojit a sledovat veškeré 

informace ohledně svých vozidel. 

 

Obrázek 5 - Princip služby O2 Car Control23

 Společnost Vodafone Czech Republic a.s. nabízí stejnou službu založenou na 

obdobném principu, avšak místo technologie GPRS využívá technologii GSM 

a součástí jejich služby není navigace vozidel pomocí aktualizovaných map.  

4.1.2.1. Nabídky správy služebních automobilů 

Řešení správy služebních automobilů od společnosti Telefónica O2: 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. nabízí službu O2 Car Control, 

která, jak již bylo výše uvedeno, za pomoci signálu GPS a technologie GPRS umožňuje 

monitorovat pohyb firemních automobilů nejen v ČR, ale také v zahraničí. Právě díky 

tomuto monitorování lze rozlišit, zda je vozidlo na služební či soukromé cestě. 

Výhodou tohoto řešení je, že lze pohodlně sledovat pohyb, spotřebu a investice 

do pohonných hmot u firemních automobilů. Neopomenutelnou výhodou je také 

zjednodušení administrativy týkající se firemních vozidel. To je umožněno díky 

automaticky generované elektronické knize jízd.  

                                                 

23 O2 Car Control. [online]. 2010 [cit. 2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.cz.o2.com/sme/firemni-

it/167335-detaily_sluzby.html>. 
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Tabulka 13 - Ceny O2 - O2 Car Control24

Tarif Kč/měsíc Smlouva Jednorázové poplatky Kč 

Montáž 1200 (1440) 

Aktivace 300 (360) 

Základní jednotka 8495 (10194) 

RFID čtečka - SSCANNER 1470 

RFID čip SCHIP 112 

Standard 
399 

(478,80) 
0 měsíců 

Montáž čtečky RFID 150 

 

Řešení správy služebních automobilů od společnosti T-Mobile: 

 I společnost T-Mobile má v nabídce službu zabývající se správou firemních 

vozů – tzv. Fleet management, avšak tato služba je zajišťována prostřednictvím 

partnerských řešení. 

 Princip služby je obdobný jako u společnosti Telefónica O2. Zjištěná data 

signálem GPS se přenáší do sítě T-Mobile, odkud jsou distribuovány zákazníkovi do 

počítače. Tam se automaticky vytváří kniha jízd. 

Řešení správy služebních automobilů od společnosti Vodafone: 

 Také společnost Vodafone nabízí, prostřednictvím partnerských řešení, službu 

pro správu firemních automobilů. Firma, která má o tuto službu zájem, má na výběr 

mezi dvěmi partnerskými firmami. Cena této služby se pak tedy skládá z ceny na 

zařízení a jeho montáž při pořízení a dále pak z ceny za měsíční přenos dat. 

                                                 

24 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 
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Tabulka 14 - Ceny Vodafone - Správa firemních automobilů25

Partnerská firma Celková cena v Kč (bez instalace) 

ECS Invention 10180 

Eurosat CS 13900 

 

 Vzhledem k tomu, že firemní automobily se využívají neustále, cena za přenos 

dat, tedy i cena této služby, by vycházela následovně: 

Tabulka 15 - Ceny Vodafone - Mobilní internet26

Tarif Datový limit Cena v Kč/měsíc 

Připojení na stálo neomezené připojení do 3 GB 437,50 (525) 

 

4.1.3. Mobilní internet 

Vzhledem k tomu, že společnost má mnoho zákazníků a partnerů, musí pověření 

zaměstnanci velmi často cestovat a při těchto příležitostech je nutné, aby měli neustále 

přístup k internetu a také k firemnímu intranetu. Všichni zaměstnanci pověření 

služebními cestami mají přidělený služební notebook a mobilní telefon a díky tomu 

mají možnost využít současných nabídek mobilních internetů. 

Ač je v současné době běžné využívat internet prostřednictvím mobilního 

telefonu, osobně se spíše přikláním k využití mobilního internetu v jejich notebooku 

a to především kvůli uživatelskému pohodlí při práci přes internet a dalším výhodám, 

které počítače oproti mobilním telefonům mají. 

Podle veškerých informací, které mi byly poskytnuty, firma využívá při svých 

jednání i možnost videokonferencí, které jsou mnohdy lepším a především osobnějším 

řešením než pouhé telefonování. Avšak pro využití videokonferencí je nutný výběr 

                                                 

25 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH 

26 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 
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vhodné technologie umožňující takové spojení, které poskytuje dostatečně kvalitní 

a spolehlivý přenos.  

Právě pro využití videokonferencí na cestách by bylo nejvhodnější mobilní 

připojení přes technologii 3. generace UMTS. Bohužel pokrytí touto technologií v ČR 

stále není natolik rozšířené, aby bylo možné ji využívat kdekoli. Situace pokrytí 3G 

v zahraničí je podstatně lepší, avšak podle plánů českých mobilních operátorů by se 

pokrytí mělo postupem času rozšířit i v rámci ČR.  

Mobilní operátoři však nabízí již běžně mobilní internet, který umožní 

dostatečně rychlé připojení k firemnímu intranetu a internetu. Podle jednotlivých 

nabídek už stačí vybrat mezi paušálním poplatkem a poplatkem za stažená data. Od 

mobilního internetu nelze očekávat tak vysokou rychlost a spolehlivost jako od 

kvalitního pevného připojení, avšak pro základní potřeby zaměstnanců na služebních 

cestách je mobilní internet výborným řešením. 

4.1.3.1. Nabídky mobilního internetu 

Řešení mobilního internetu od společnosti Telefónica O2: 

 Při pořízení mobilního internetu u této společnosti si lze vybrat mezi dvěmi 

tarify, a to O2 Mobilní Internet, který má datový limit 10 GB za měsíc a O2 Mobilní 

Internet Plus, který nemá žádný datový limit. Při výběru vhodného modemu, který 

podporuje nejmodernější mobilní technologie, se uživatel automaticky připojí 

k nejrychlejší datové síti.  

Tabulka 16 - Ceny O2 - Mobilní internet27

Tarif Datový limit Cena v Kč/měsíc 

O2 Mobilní Internet 10 GB/měsíc 625 (750) 

O2 Mobilní Internet Plus Bez limitu 833,33 (1000) 

 

                                                 

27 Internet do notebooku. [online]. 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupné z: 

<http://www.cz.o2.com/sme/internet_a_email_na_cesty/o2-mobilni-internet.html>.  
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Řešení mobilního internetu od společnosti T-Mobile: 

 V nabídce společnosti T-Mobile jsou tři varianty mobilního internetu, které se 

liší jednak datovým limitem a také možnou rychlostí stahování.  

Tabulka 17 - Ceny T-Mobile - Mobilní internet28

Tarif Cena v Kč/měsíc Rychlost stahování Datový limit 

Internet Basic 399 (478,80) až 512 kb/s 2 GB 

Internet Standard 699 (838,80) až 512 kb/s 5 GB 

Internet Premium 999 (1198,80) až 1024 kb/s 10 GB 

 

Řešení mobilního internetu od společnosti Vodafone: 

 Vodafone nabízí několik variant mobilního internetu, avšak nejvýhodnější z nich 

je tzv. Připojení na stálo, které má datový limit 3GB a je vhodné pro každodenní 

využití. Cena tohoto tarifu je uvedena v tabulce výše u řešení správy služebních 

automobilů od společnosti Vodafone. 

Řešení mobilního internetu od společnosti U:fon: 

 Společnost U:fon se zaměřuje nejen na poskytování hlasových služeb, ale také 

na poskytování mobilního internetu. 

Tabulka 18 - Ceny U:fon - Mobilní internet29

 Paušál Kč/měsíc Běžná rychlost Datový limit 

3G mobilní internet 390 400 – 700 kb/s 8 GB 

3G mobilní internet k unifonu 200 400 – 700 kb/s 8 GB 

 

                                                 

28 tabulka z vlastních zdrojů – ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce je uvedena cena s DPH 

29 tabulka z vlastních zdrojů 
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4.1.4. Porovnání řešení 

Při porovnání jednotlivých nabídek uvedených operátorů a spočítání nákladů na 

pořízení a další provoz, lze vybrat nejvhodnější řešení pro firmu CPN, s.r.o., které 

uspokojí všechny firemní požadavky. Jednotlivá řešení budu porovnávat na základě 

následující klasifikační stupnice. 

Tabulka 19 - Klasifikační stupnice30

Stupeň 1 2 3 4 5 

Slovní 

popis 
Výborné Velmi dobré Dobré Špatné 

Velmi 

špatné 

 

4.1.4.1. Hlasové služby 

Po ohodnocení parametrů jednotlivých služeb a spočítání výsledného hodnocení 

na základě aritmetického průměru, doporučuji firmě CPN, s.r.o. využít služby Vodafone 

OneNet účtované na základě uživatelských poplatků. Tato služba splňuje veškeré 

požadavky týkající se hlasových služeb v rámci firmy i mimo ni, takže umožní firmě 

uspořit část nákladů za vnitropodnikovou komunikaci. V rámci tohoto řešení bych také 

společnosti navrhla využívat stávající telefonní ústřednu doplněnou o GSM rozhraní, 

což umožní úsporu nákladů za hovory z mobilních telefonů do zahraničí. 

 

                                                 

30 tabulka z vlastních zdrojů 
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Tabulka 20 - Porovnání hlasových služeb31

 
Název 

služby 

Cena 

služby 

Pokrytí 

signálem 

Kvalita 

služby 

Recenze 

uživatelů 

Výsledné 

hodnocení 

O2 
Neomezená 

linka 
4 - 1 3 2,67 

O2 
Neomezená 

SIM 
5 1 1 4 2,75 Telefónica 

O2 

O2 Team 
Nonstop 5 1 1 1 2 

T-Mobile 
Privátní 

podniková 
síť 

3 2 2 3 2,5 

Vodafone 
Tarifní 

Vodafone 
OneNet 

3 2 1 1 1,75 

Vodafone 
Uživatelské 
Vodafone 
OneNet 

1 2 1 1 1,25 

U:fon Unifon 3 3 2 3 2,75 

 

4.1.4.2. Správa vozového parku 

Po porovnání služeb pro správu automobilů doporučuji firmě řešení poskytované 

společností Telefónica O2, které umožňuje sledovat veškeré potřebné údaje, jako 

například trasy jízd, spotřebu paliva atd., které firmě zjednoduší péči o jejich vozový 

park a podstatně sníží náklady za jeho provoz. Výhodou tohoto řešení je, že poskytuje 

aktualizované mapy k navádění vozidel pomocí signálu GPS. 

                                                 

31 tabulka z vlastních zdrojů 
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Tabulka 21 - Porovnání služeb správy služebních automobilů32

 
Název 

služby 

Cena 

služby 

Pokrytí 

signálem 

Kvalita 

služby 

Recenze 

uživatelů 

Výsledné 

hodnocení 

Telefónica 
O2 Standard 1 1 1 1 1 

T-Mobile Fleet 
management 2 2 2 1 1,75 

ECS 
Invention 1 2 3 1 1,75 

Vodafone 
Eurosat CS 2 2 3 1 2 

 

4.1.4.3. Mobilní internet 

Tabulka 22 - Porovnání služeb mobilního internetu33

 
Název 

služby 

Cena 

služby 

Pokrytí 

signálem 

Rychlost 

stahování

Datový 

limit 

Výsledné 

hodnocení

O2 Mobilní 
Internet 3 1 2 2 2 

Telefónica 
O2 O2 Mobilní 

Internet Plus 3 1 2 1 1,75 

Internet 
Basic 1 2 3 5 2,75 

Internet 
Standard 3 2 3 3 2,75 T-Mobile 

Internet 
Premium 4 2 3 2 2,75 

Vodafone Připojení na 
stálo 2 2 4 4 3 

U:fon 3G mobilní 
internet 1 3 3 2 2,25 

 
                                                 

32 tabulka z vlastních zdrojů 

33 tabulka z vlastních zdrojů 
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Po porovnání jednotlivých nabídek mobilního internetu doporučuji firmě CPN, 

s.r.o. nabídku od společnosti Telefónica O2, a to především kvůli silnému pokrytí 

signálem po ČR, které umožní spolehlivý přenos dat, v některých městech i pomocí 

technologie 3. generace, a neomezenému limitu dat. 

4.2. Ekonomické zhodnocení řešení 

Při zavedení některých vybraných služeb, konkrétně O2 Car Control a O2 

Mobilní Internet Plus, bude na počátku nutné pokrýt určité pořizovací náklady. Tato 

investice se však, obzvláště u O2 Car Control, velmi brzy vrátí.  

Pořizovací náklady 

- O2 Car Control – celkové pořizovací náklady na zavedení služby do 5 automobilů – 

58 635 Kč bez DPH (cena základní jednotky, montáž, atd.) 

- O2 Mobilní Internet Plus – pořizovací náklady ve výšce ceny pěti USB modemů 

Po zavedení vybraných služeb bude firmě účtován měsíční paušál za využívané 

služby. Níže jsou uvedeny hodnoty jednotlivých paušálů, roční náklady na konkrétní 

služby a součet nákladů za roční využívání celého návrhu. 

Hlasové služby 

- vybraná služba – Vodafone OneNet  

- počet uživatelů – 140 pevných linek a 15 mobilních telefonů 

- celkový měsíční paušál = 22 500 Kč s DPH 

- celkový roční paušál = 270 000 Kč s DPH 

Správa služebních automobilů 

- vybraná služba – 02 Car Control  

- počet uživatelů – 5 firemních automobilů  

- celkový měsíční paušál – 2 394 Kč s DPH 

- celkový roční paušál = 28 728 Kč s DPH 
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Mobilní internet 

- vybraná služba – O2 Mobilní Internet Plus 

- počet uživatelů – 5  

- celkový měsíční paušál – 5 000 Kč s DPH  

- celkový roční paušál = 60 000 Kč s DPH 

 

Celkové roční náklady za všechny paušály u navrhnutých služeb jsou 358 728 

Kč. Oproti tomu roční náklady za paušály v současné době, a to pouze za hlasové 

služby, činí  téměř 430 000 Kč. Tato částka by se výrazně zvýšila při započítání 

vnitropodnikových hovorů, které u návrhu řešení nejsou zpoplatněny. 

4.3. Přínos návrhu řešení 

Hlavním přínosem navrženého řešení je snížení nákladů firmy, které bude 

způsobeno několika hlavními faktory.  

Jedním z těchto faktorů je využití VPN pro hlasové služby a plnohodnotné 

využití telefonní ústředny (využívání funkce Mobility Extension). Díky VPN značně 

poklesnou náklady za veškeré hovory mezi zaměstnanci, ať už se jedná o hovory mezi 

pevnými linkami, mobilními telefony či mobilním telefonem a pevnou linkou. Funkce 

Mobility Extension umožní vést veškeré hovory do zahraničí z mobilních telefonů přes 

telefonní ústřednu, díky níž bude hovor dále účtován jako hovor z pevné linky, to 

znamená, že náklady na zahraniční hovory se taktéž sníží. 

Dalším faktorem, který způsobí snížení nákladů je služba O2 Car Control, která 

umožní sledování jízd služebních automobilů, což eliminuje soukromé jízdy, které 

společnost doposud nedobrovolně sponzorovala. Podle údajů společnosti Telefónica je 

možné za pomoci této služby uspořit až několik procent nákladů na vedení vozového 

parku. Velkou výhodou této služby je také automatické vytváření knihy jízd, které ušetří 

zaměstnancům mnoho práce a eliminuje možné chyby, které mohou při ručním 

vytvářením knihy jízd zaměstnanci, vzniknout. 
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Dalším přínosem tohoto řešení je možnost připojení k firemnímu intranetu 

a veškerým informacím na internetu zaměstnancům, kteří jsou na služebních cestách. 

To umožní zaměstnancům reagovat na důležité obchodní e-maily bez delší prodlevy 

a odpadnou problémy s nedorozuměními a ztrátami zakázek způsobených z tohoto 

důvodu. 

 50



Závěr 

Vzhledem k tomu, že mobilní technologie v současné době mohou jednotlivcům 

i celým firmám velmi usnadnit práci, mobilní operátoři stále vylepšují nabízené služby 

a upravují je takovým způsobem, aby co nejlépe splňovaly všemožné požadavky jejich 

zákazníků. 

Právě z tohoto důvodu byly v práci uvedeny základní principy a pojmy 

vyskytující se v současných mobilních technologiích, ale také průzkum stávajících 

nabídek mobilních operátorů a výběr možného řešení, které umožní dané firmě 

uspokojit veškeré požadavky. 

Na začátku této bakalářské práce, v kapitole Teoretická východiska práce, byl 

popsán vývoj mobilních technologií od úplného počátku jejich využívání až po 

současný stav, kdy si bez nich neumí téměř nikdo svůj život představit. Dále v této 

kapitole byly popsány základní pojmy a principy fungování mobilních technologií 

a také konkrétní technologie, které se v současné době nejvíce využívají, popřípadě se 

využívat začínají (jejich přenosová pásma, rychlosti a další důležité údaje). 

V další části práce byl popsán současný stav na trhu s mobilními technologiemi, 

kde lze nalézt stručný popis jednotlivých mobilních operátorů, kteří na českém trhu 

působí, a také základní informace o společnosti CPN, s.r.o., na kterou byla tato práce 

zaměřena, a její současný stav využívání mobilních technologií včetně SWOT analýzy 

týkající se dané problematiky. 

Poslední a nejdůležitější část této práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení. 

V této části lze nalézt jednotlivé návrhy řešení uspokojující požadavky firmy, porovnání 

nabídek mobilních operátorů a v neposlední řadě výběr konkrétní varianty a její 

ekonomické zhodnocení. 
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