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Malé město v severních Čechách
Česká republika, 2016

Na přelomu let 2015 a 2016 si malé horské středisko v severních Čechách nechalo zpracovat
studii ekonomické výhodnosti přechodu od pevných linek na telefonní řešení Jablocom.
Analýza prokázala, že celkové náklady na provoz patnácti stolních telefonů lze snížit téměř na
čtvrtinu stávajícího stavu. Z obecní pokladny každý rok zbytečně odchází více než osmdesát
tisíc korun.
Z pohledu používaného telefonního řešení by se sledovaná obec dala považovat za typické malé
město. Dvanáct linek na obecním úřadě obsluhuje pobočková ústředna připojená do veřejné sítě
dvěma agregovanými digitálními linkami. Pět dalších pevných linek je provozováno v obecních
institucích – ve škole, v knihovně, domě seniorů a ve zbrojnici sboru dobrovolných hasičů.
Pronájem linek, hovorné a platby za správu ústředny stojí radnici měsíčně průměrně 9.600
korun, tedy rozpočteno 640 korun na provozovanou linku.
Na první pohled bylo jasné, že při současné situaci na trhu telekomunikačních služeb bude
možné dosáhnout zajímavých úspor. Řešení společnosti Jablocom je postaveno na stolních
mobilních telefonech využívajících služeb mobilních sítí, které dnes nabízejí levnější provoz. Při
hledání nejvhodnějších mobilních tarifů narazil řešitelský tým na tarify již pro obce vysoutěžené
krajem. Ty přinesly zajímavé ceny a navíc by administrativně zjednodušily případnou realizaci.
„Obci jsme doporučili nahradit kompletní telefonní systém za stolní mobilní telefony Jablocom
Essence a v nich využít SIM karet s neomezeným tarifem vysoutěženým krajem,“ shrnula
výsledek Iva Jechová, která se na přípravě studie podílela. „Provozní náklady by klesly o 72 %, což
by přineslo roční úsporu ve výši 84 tisíc korun. Nutná investice do nových telefonů by se přitom
vrátila již po šesti měsících.“
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Údaje a fakta
Výchozí stav:
 Obec používá patnáct telefonních linek
 Trápí ji poměrně vysoké provozní
náklady (celkem 9.600 korun měsíčně)
 Vyžadováno je jednoduché řešení
(absence vlastních specialistů)

Doporučené řešení:
 Patnáct stolních mobilních telefonů
JABLOCOM - celková investice činí
necelých 45.000 korun
 Využití mobilních tarifů vysoutěžených
krajem
Předpokládané výsledky:
 Pokles provozních nákladů o 72 %
 Roční úspora 84.000 korun
 Doba návratnosti investice 6,4 měsíce
 Nové řešení nevyžaduje expertní
znalosti při zavádění ani provozu
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