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Požadavky na mobilní služby 
2013 
 
J A K É  M O B I L N Í  S L U Ž B Y  L Z E  V  R O C E  2 0 1 3  P O Ž A D O V A T ?  

ZÁKLADNÍ MOBILNÍ HLASOVÉ, TEXTOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY 

Nabídky poskytovatelů  

V současné době všichni tři významní poskytovatelé mobilních telekomunikačních služeb v ČR běžně 

poskytují: 

- Hlasové služby, tj. odchozí a příchozí hovory do/ze všech tuzemských a zahraničních mobilních a 
pevných sítí; odchozí a příchozí hovory v GSM sítích v zahraničí (mezinárodní roaming) a 
přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky (záznamová služba); volání do hlasové 
schránky; 

- Textové a multimediální služby, tj. možnost odesílat a přijímat SMS/MMS do/ze všech 
tuzemských mobilních sítí, možnost odesílat a přijímat SMS/MMS do/ze zahraničních sítí 
umožňujících příjem a odeslání SMS/MMS, možnost odesílat a přijímat SMS/MMS v cizích sítích 
umožňujících příjem a odeslání SMS/MMS (SMS/MMS v roamingu), možnost přijímat SMS/MMS 
z internetu. 

Zároveň za standardní službu v prostředí zákazníků ve veřejné správě a významných korporátních 

zákazníků je považována služba Mobilní hlasová virtuální privátní síť, kdy předmětem této služby je 

zabezpečení jednotné mobilní hlasové virtuální privátní sítě (dále jen VPS) všech mobilních telefonů 

(všech hlasových SIM) zákazníka s efektem snížení nákladů na vnitřní komunikaci v rámci zákaznického 

řešení. 

Z pohledu tarifikace jsou na trhu dostupné různé způsoby účtování hovorů a poskytovatelé mobilních 

telekomunikačních služeb v ČR se způsobem tarifikace různým způsobem „čarují“. Aktuálně 

v nabídkách lze nalézt následující typy tarifikace a jejich koeficienty, které odpovídají i přímo nárůstu 

nákladů oproti účtování na základě skutečně protelefonovaných minut. 
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Obecný typ tarifikace Typ tarifikace Koeficient pro přepočet 

tarifikace ve vztahu 

k tarifikaci 0+11 

Sekundová 0+1 1,00 

Sekundová se zaváděcím impulsem 60+1 1,07 

Intervalová 60+30 1,17 

60+60 1,23 

Vzhledem k situaci, kdy nejvýhodnější tarifikaci, tj. sekundovou tarifikaci od počátku hovoru (0+1), nabízí 

pouze operátor Vodafone, tak doporučujeme požadovat srovnatelnou a cenově efektivní metodu 

účtování hovorů – tedy tarifikaci 60+1. Jedná se o zpoplatnění první celé minuty (zaváděcí impuls) a 

následně jsou hovory účtovány po sekundách. 

Pokrytí plochy území a populace na území České republiky mobilními 
hlasovými službami  

Z pohledu kvality poskytované služby ze strany poskytovatelů služeb vůči koncovým uživatelům patří 

k nejvíce zajímavým parametrům v oblasti mobilních telekomunikačních služeb zejména „pokrytí 

signálem“. 

Následující tabulky2 ukazují stav pokrytí území a populace na v České republice k datu 30.6.2012. 

Procentuální pokrytí  populace v České republice 

Operátor Pokrytí ČR signálem Síť 2G (GSM) k 30.6.2012 

Telefónica O2 pokrytí obyvatelstva 99,6% 

T-Mobile pokrytí obyvatelstva 97,0% 

Vodafone pokrytí obyvatelstva 99,0% 

Procentuální pokrytí území v  České republice  

Operátor Pokrytí ČR signálem Síť 2G (GSM) k 30.6.2012 

Telefónica O2 pokrytí území 98,1% 

T-Mobile pokrytí území 99,8% 

Vodafone pokrytí území 94,0% 

 

                                                           
1 Za vztažnou tarifikaci je dána sekundová tarifikace od počátku hovoru (0+1), tj. účtování hovorů na základě jejich reálně 

uskutečněné délky v sekundách. 

2 Zdroj: http://www.cnews.cz/ceska-3g-mizerie-nejlepe-si-vede-t-mobile-479-pokrytim-uzemi, cit. 2013-01-08  

http://www.cnews.cz/ceska-3g-mizerie-nejlepe-si-vede-t-mobile-479-pokrytim-uzemi
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Následující grafy (mapy) ukazují pokrytí území v České republice. 

Telefonica O2 – pokrytí území v České republice hlasovými službami3 

 

T-Mobile – pokrytí území v České republice hlasovými službami4 

 

Vodafone – pokrytí území v České republice hlasovými službami5 

 

V oblasti dostupnosti základních služeb (hlasové a textové služby) lze konstatovat, že pokrytí je 

dostupné u libovolného z operátorů pro více jak 95% populace v České republice. 

                                                           
3 Zdroj: www.o2.cz, cit. 2013-01-08 

4 Zdroj: www.t-mobile.cz, cit. 2013-01-08 

5 Zdroj: www.vodafone.cz, cit. 2013-01-08 

http://www.o2.cz/
http://www.t-mobile.cz/
http://www.vodafone.cz/
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Nabídka hlasových tarifů  
Kreditní tarify 

Tento typ tarifů nabízejí všichni tři největší poskytovatelé na trhu s mobilními telekomunikačními 

službami v České republice zejména pro rezidentní zákazníky. Jedná se o přístup, kdy je v rámci 

definované měsíční paušální částky a dle jednotkového ceníku účtován avšak nezpoplatňován každý typ 

služby (jednotlivé hovory, SMS), a to až do výše měsíčního paušálu. Spojení uskutečněná po vyčerpání 

měsíčního finančního limitu (paušálu) jsou dále účtována dle jednotkových cen. 

Tento typ tarifů není vhodný pro velké korporace a rozsáhlá telekomunikační řešení, a to zejména 

z důvodu velmi problematicky realizovatelných úspor. V rámci výběrových řízení by se totiž muselo 

soutěžit tzv. „na dvou frontách“ – výši měsíčního limitu a současně i jednotkové ceny. 

Zároveň několikastupňová hierarchie (počet různých měsíčních limitů) není vhodná, a to zejména 

z důvodu nutnosti provádět na úrovni managementu celého řešení pravidelnou optimalizaci. Typickým 

příkladem těchto tarifů6 je nabídka společnosti T-Mobile. 

 

Minutové tarify 

O poznání starším typem tarifů, který je však ve firemních řešeních stále významně zastoupen, jsou tzv. 

minutové tarify.  

Princip je přibližně shodný s kreditními tarify, až na tu skutečnost, že v rámci pravidelné měsíčního 

paušálního poplatku nelze čerpat služby libovolně, ale pouze v definované struktuře – tzv. počet 

volných minut a volných SMS. 

V rámci výběrových řízení je tento typ tarifů preferován před kreditními tarify, protože je minimálně 

definována struktura služeb, které jsou kryty paušálním poplatkem – nedochází tak 

k nejednoznačnostem při poptávce a následné nabídce.  

                                                           
6 http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile_zakaznici_s_ramcovou_smlouvou.pdf 
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Typickým příkladem jsou magnetické tarify7 od O2.  

 

Nebo minutové tarify8 pro firemní zákazníky od T-Mobile. 

 

Nebo Fér tarify9 od Vodafone. 

 

Z pohledu výhodnosti tohoto typu tarifu se zde opět uplatňuje několikastupňová hierarchie (počet 

různých měsíčních paušálů a k nim odpovídající počet volných minut), která není vhodná pro použití 

v rozsáhlých telekomunikačních řešeních, a to zejména z důvodu nutnosti provádět na úrovni 

managementu celého řešení pravidelnou optimalizaci. 

 

 

                                                           
7 http://www.o2.cz/_pub/c/d8/4d/17769_743165_Cenik_GSM_Pausalni_sluzby_01012013_21_web.pdf  
8 http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile_zakaznici_s_ramcovou_smlouvou.pdf  
9 http://www.vodafone.cz/tarify/  

http://www.o2.cz/_pub/c/d8/4d/17769_743165_Cenik_GSM_Pausalni_sluzby_01012013_21_web.pdf
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile_zakaznici_s_ramcovou_smlouvou.pdf
http://www.vodafone.cz/tarify/
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Univerzální tarif 

Vzhledem k rozdílným veřejně dostupným nabídkám, kdy každý z operátorů má jinak koncipovanou 

řadu tarifů (viz výše): 

- O2: volné minuty – 30, 100, 15010, 200, 400, 1000; 
- T-Mobile: volné minuty – 30, 80, 12011, 160, 300, 600, 1500;  

došlo na trhu s mobilními telekomunikačními službami k situaci, kdy v rámci výběrových řízení byli 
poskytovatelé poptávkou donuceni nabízet zcela jiné, či speciálně upravené tarify na míru zákaznickým 
požadavkům. 
 
Zároveň s ohledem na nezbytnost provádět pravidelně optimalizaci tarifů a průběžně „pečovat“ o celé 

řešení tak, aby všichni uživatelé měli vždy správně nastavený tarif, vedlo přibližně od roku 2009 

v řešeních středních a velkých firem k soutěži o jeden univerzální tarif zcela bez volných jednotek (bez 

volných minut a volných SMS). 

Toto řešení s využitím jednoho univerzálního tarifu bez volných jednotek s sebou nese totiž celou řadu 

výhod: 

- ekonomická výhoda – nenakupují se paušálně hrazené služby, kdy při jejich nevyčerpání dochází 
k „jalovému výkonu“, tedy, že zákazník platí za něco, co neodebral – jedná se zejména o 
nevyčerpané volné minuty a SMS – v běžné spotřebě se jedná o 15-25% neefektivně vynaložených 
prostředků; 

- provozní výhoda – není nutné v pravidelných časových úsecích realizovat optimalizaci tarifů, což 
je provozně náročné; 

- operativní výhoda – při nutnosti uložit SIM kartu „ladem“ (např. při odchodu zaměstnance 
z firmy, či u školských zařízení v průběhu letních prázdnin), není nutné dávat SIM tzv. „na 
prázdniny“ nebo platit průběžně dále vysoké paušální platby, jelikož se zpravidla jedná o 
výslednou vysoutěženou cenu ve výši 1 Kč za SIM kartu měsíčně. 

 

V zásadě jedinou nevýhodou tohoto jednoho univerzálního tarifu bez volných jednotek, je ta situace, 

kdy se v rámci managementu celého telekomunikačního řešení ztrácí návaznost na organizační 

hierarchii ve firmě. Tedy, že již nebude možné stanovit, že konkrétní pracovníci od určité pracovní 

pozice výše mají nastavený tarif A, a jiní pracovníci tarif B. Nicméně velmi elegantně lze toto řešit 

definovanými finančními limity, které jsou navíc naprosto spravedlivé, protože na všech SIM jsou 

nakupovány služby za stejné jednotkové ceny.  

                                                           
10 Speciální tarif pro zákazníky s rámcovou smlouvou – O2 Optimum Profi v základní verzi 
11 Speciální tarif pro zákazníky s rámcovou smlouvou – Profi 120 



Požadavky na mobilní služby 2013 

 

Stránka 7 

MOBILNÍ DATOVÉ SLUŽBY 

Nabídky poskytovatelů  
Ve využívání služeb mobilních datových služeb je v současné době patrný obrovský nárůst. 

Tento nárůst je zapříčiněn následujícími aspekty: 

- Neustále se zvyšující pokrytí tímto typem služby; 

- Relativně levné chytré mobilní telefony, tablety a další mobilní komunikační zařízení.  
Oproti tomu kontrují ve svých nabídkách operátoři následovně: 

- Ruší, resp. defacto již zrušili, tzv. mobilní datové unlimited tarify – tedy tarify, které by 
neměly jakýmkoliv způsobem omezovaný objem přenesených dat za fakturační období. 
V současné době všichni operátoři nabízí pouze mobilní datové tarify s tzv. Fair usage policy 
(někdy též Fair user policy, FUP), kdy po dosažení uvedeného měsíčního FUP limitu dojde 
k omezení služby na úroveň minimální datové propustnosti v řádu do 30 kbit/s, což je defacto 
omezení služby až na nepoužitelnou úroveň. 

- Postupně sjednocují mobilní datové služby, které dřív byly roztříštěny na minimálně dvě 
kategorie: 

 Internet v mobilním telefonu (doplněk k základnímu hlasovému tarifu); 
 Mobilní Internet samostatně (samostatná datová SIM karta). 

 

Lze konstatovat, že v současné době trh směřuje k univerzální datové službě s následujícími parametry: 

- Nezáleží, zda bude služba realizována jako doplňková služba k základnímu hlasovému tarifu, 
či jako ve formě samostatné datové služby (SIM karty); 

- Na službu budou uplatňovány vždy restrikce ve formě FUP limitu na úrovni objemu 
přenesených dat za účetní období; 

- V rámci služby bude možné využívat všechny místně dostupné přenosové technologie (2G, 
3G, 4G), pouze s omezením na úrovni pokrytí lokality ve které se uživatel nachází a 
technologických možností koncového telekomunikačního zařízení (mobilního telefonu, 
tabletu, apod.). 
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Následující graf12(tabulka) ukazuje nabídku mobilních datových služeb jednotlivých poskytovatelů 

v České republice.  

 

                                                           
12 Zdroj dat: Ceníky poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb ke dni 1.12.2012 

Telefónica CR: http://www.o2.cz/_pub/d3/17/8/159639_733078_Business_Core_01122012.pdf  

T-Mobile CR: http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile_zakaznici_s_ramcovou_smlouvou.pdf  

Vodafone CR: http://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/174/cenik.pdf  

http://www.o2.cz/_pub/d3/17/8/159639_733078_Business_Core_01122012.pdf
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile_zakaznici_s_ramcovou_smlouvou.pdf
http://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/174/cenik.pdf


Požadavky na mobilní služby 2013 

 

Stránka 9 

 

Pokrytí plochy území a populace na území České republiky mobilními 
datovými službami  

Z pohledu kvality poskytované služby ze strany poskytovatelů služeb vůči koncovým uživatelům patří 

k nejvíce zajímavým parametrům v oblasti mobilních telekomunikačních služeb zejména „pokrytí 

signálem“. 

Následující tabulky13 ukazují stav pokrytí území a populace na v České republice k datu 30.6.2012 a 

zároveň ukazují i vývoj v oblast sítí třetí generace (UMTS) v posledních 2 letech. 

Procentuální pokrytí populace v  České republice 

Operátor Pokrytí ČR signálem 
Síť 2G (GSM) Síť 3G (UMTS) 

30.6.2012 31.12.2010 31.12.2011 30.6.2012 

Telefónica O2 pokrytí obyvatelstva 99,6% 43,0% 58,9% 75,3% 

T-Mobile pokrytí obyvatelstva 97,0% 37,0% 82,0% 84,5% 

Vodafone pokrytí obyvatelstva 99,0% 41,0% 66,0% 73,0% 

Procentuální pokrytí území v  České republice  

Operátor Pokrytí ČR signálem 
Síť 2G (GSM) Síť 3G (UMTS) 

30.6.2012 31.12.2010 31.12.2011 30.6.2012 

Telefónica O2 pokrytí území 98,1% 5,0% 11,1% 28,5% 

T-Mobile pokrytí území 99,8% 5,7% 44,0% 47,9% 

Vodafone pokrytí území 94,0% 4,0% 14,0% 26,0% 

 

Následující grafy (mapy) ukazují pokrytí území v České republice. Z tabulek je zřejmé, jak matoucí může 

být pokrytí populace. 

  

                                                           
13 Zdroj: http://www.cnews.cz/ceska-3g-mizerie-nejlepe-si-vede-t-mobile-479-pokrytim-uzemi, cit. 2013-01-08  

http://www.cnews.cz/ceska-3g-mizerie-nejlepe-si-vede-t-mobile-479-pokrytim-uzemi
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Telefonica O2 – pokrytí území v České republice mobilními datovými službami 14 

 

T-Mobile – pokrytí území v České republice mobilními datovými službami15 

 

Vodafone – pokrytí území v České republice mobilními datovými službami16 

 

                                                           
14 Zdroj: www.o2.cz, cit. 2013-01-08 

15 Zdroj: www.t-mobile.cz, cit. 2013-01-08 

16 Zdroj: www.vodafone.cz, cit. 2013-01-08 

http://www.o2.cz/
http://www.t-mobile.cz/
http://www.vodafone.cz/
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Z tabulek a grafů je zřejmé, že v oblasti mobilních datových služeb existují mezi jednotlivými operátory 

významné rozdíly. Nicméně lze konstatovat, že 

- Základní datová konektivita s nominální rychlostí pro stahování dat do 200 kbit/s je dostupná 
(stejně jako hlasová služba) více jak 95% populace na území České republiky. Jedná se o 
technologie připojení pomocí služby GPRS a GPRS-EDGE. 

- Vyšší přenosové rychlosti, dané technologiemi třetí generace (UMTS), jsou pak dostupné více 
jak 70% populace na území České republiky. Pokryto je území o rozloze cca 25-50% (dle 
poskytovatele) z celkové plochy České republiky. 

Všichni poskytovatelé zároveň rozšiřují své sítě v následujících oblastech: 

- Navyšují rychlosti připojení v oblastech pokrytých signálem; 

- Navyšují pokrytí signálem s cílem poskytnout službu co nejvyššímu počtu uživatelů. 
 

KVALITA SLUŽEB 

Kvalita mobilních telekomunikačních služeb je v prvé řadě dána zejména pokrytím oblasti, kde je 

využívání služby požadováno, signálem. 

Lze konstatovat, že lze prostřednictvím zadávací dokumentace požadovat bez většího rizika s ohledem 

na ovlivnění počtu uchazečů a omezení hospodářské soutěže, i v souladu s výše uvedeným, následující 

minimální požadavky na pokrytí populace a území v České republice: 

 

Typ sítě 

Pokrytí obyvatelstva ČR 

signálem 

Minimálně 

Pokrytí území ČR 

signálem 

Minimálně 

Služby sítě 2G (hlas, data GPRS a GPRS-EDGE) 
95% 90% 

Služby sítě 3G (data UMTS) 
70% 25% 

Služby sítě 4G (data LTE) 17 
Nelze požadovat Nelze požadovat 

 

K požadavku na poskytnutí služby v konkrétním místě plnění lze uvést: 

                                                           
17 LTE sítě jsou v současné době buď ve stádiu příprav pro přechod na tuto technologii, nebo v tzv. „pilotních provozech“: 

Telefónica CR: http://www.o2.cz/osobni/internet-na-cesty/286897-lte.html  

T-Mobile CR: http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/internet/nejrychlejsi-internet/lte 

Vodafone CR: http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/historie-a-fakta/milniky/  

http://www.o2.cz/osobni/internet-na-cesty/286897-lte.html
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/internet/nejrychlejsi-internet/lte
http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/historie-a-fakta/milniky/
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Vlastnosti a podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb mobilních sítí elektronických 

komunikací jsou definovány zákonem o elektronických komunikacích 127/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Požadavek na služby s dostupností ve specifickém místě a především se specifickým účelem 

užití nelze považovat za součást předmětu veřejné zakázky na standardní komoditní služby, a to 

z následujících důvodů: 

- Požadavek na služby s dostupností ve specifickém místě a především se specifickým účelem užití 
neodpovídá charakteristikám komodity „mobilní telefonní služby“. Zjednodušeně, účelem 
mobilní služby je zajistit mobilitu možnosti telekomunikačního spojení uživatelům na území 
přesahujícím určitou rozlohu, odpovídající obvyklým urbanistickým a přírodním podmínkám 
konkrétní země. 

- Na veřejně dostupnou hlasovou a datovou službu mobilní sítě elektronických komunikací nelze 
sjednat garance, tj. dohodu o úrovni kvality poskytovaných služeb tzv. SLA (z anglického Service 
Level Agreement). Mobilní telekomunikační služby jsou tedy ze svého principu poskytovány jako 
služby negarantované.  

 

 


