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Seznam zkratek
2G
3G
ABT
ARPU
AUC
BSC

BTS
CCA
CPI
ČTc
ČTÚ
EC
EDGE
EIR
EITO
EPMU

ERG
EU
FAC
FNO
GMSC

Mobilní sítě 2. generace – sítě 2G jsou provozovány ve frekvenčních
pásmech 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz nebo 1805–1880
MHz.
Třetí generace mobilních telefonů (v Evropě rovněž nazývaná UMTS).
WTO Smlouva o základních telekomunikacích.
Average Revenue Per User – průměrné výnosy na uživatele.
Centrum autentifikace – ukládá bezpečnostní informace – například
kódovací klíče – pro všechny účastníky sítě. AUC se používá i během
kódování/dekódování.
Ovladač základnové stanice, rovněž nazýván rádiový přepínač, přiděluje
MSC rádiové kanály pro provoz a signalizaci a monitoruje část mobilního
spojení uvnitř přístupové sítě. BSC rovněž koncentruje provoz a spravuje
handovery (přepnutí) mezi základnovými stanicemi, které ovládá. BSC
existují pouze ve standardu GSM. V jiných typech sítí je tato funkce
centralizována na MSC.
Základnová vysílací stanice - obsahuje zařízení pro vysílání a příjem,
antény pro jednu nebo více buněk a zařízení pro kódování/dekódování a
měření síly signálu a pro komunikaci s BSC.
Current Cost Accounting — účetní konvence, kdy aktiva jsou ohodnocena
a odpisována z dnešní pořizovací ceny (upravené o opotřebení), což
umožňuje udržovat provozní a finanční kapitál podniku.
Consumer Price Index – index spotřebitelských cen.
Český Telecom.
Český telekomunikační úřad.
Evropská komise.
Enhanced Data Rates for GSM Evolution – jiný způsob modulace signálu
v rádiové části sítě GSM umožňující dosáhnout vyšších rychlostí přenosu
dat.
Equipment Identity Register (registr identity zařízení) obsahuje informace
o identitě každého mobilního telefonu. EIR se používá k prověření, zdali
telefon není kradený nebo z jiného důvodu blokovaný.
European Information Technology Observatory.
Equal Proportionate Mark Up – rovnoměrná přirážka – je způsob úhrady
pevných a společných nákladů formou přirážky nad přírůstkovými
náklady. Náklady, které mají být uhrazeny, jsou alokovány mezi jednotlivé
služby tak, aby na každou služby byla přidělena stejná přirážka
v procentech přírůstkových nákladů dané služby.
European Regulators Group of National Regulatory Authorities – sdružení
evropských národních regulátorů telekomunikací.
Evropská Unie
Fully allocated costs – systém alokace nákladů založeny na historických
nákladech (HCA).
Fixed Network Operators — operátoři poskytující služby v pevné
telekomunikační síti.
Gateway MSC – ústředna v mobilní síti, která propojuje tuto síť s jinou
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telekomunikační sítí.
GPRS
General Packet Radio Service – rozšíření standardu GSM, aby umožňoval
i paketové přenosy dat.
GSM
Global System for Mobile communications. Evropský systém digitálních
mobilních telefonů.
GSM 900/1800 GSM telefonní síť pracující ve frekvenčním pásmu 900 MHz nebo 1800
MHz.
HCA
Historic Cost Accounting – účetnictví založené na historických nákladech
- obecně uznávaná účetní konvence. Náklady, obrat, aktiva a závazky jsou
obecně zaznamenávány v hodnotě při realizaci transakce. Aktiva jsou
oceněna a odpisována dle nákladů pořízení k tomuto datu.
HLR
Home location register – data o mobilních účastnících jsou stale uložena v
systému. V pevné síti každý účastník patří k určité místní ústředně,
mobilní účastník však patří pouze do sítě. Proto mobilní síť obsahuje jednu
nebo více databází HLR pro trvalé uložení účastnických dat. HLR má stálý
přehled o umístění účastníka, ve které ústředně MSC je právě registrován,
či zdali není v roamingu. Tato informace je pak používána GMSC, pokud
účastník má přijmout hovor z jiné sítě. HLR může být samostatný síťový
prvek, nebo zabudován do ústředny MSC.
HSCSD
High Speed Circuit Switched Data – rozšíření běžné GSM mobilní sítě tak,
aby umožňovala současné spojení na logických více kanálech. Tím se
úměrně zvýší rychlost přenosu dat; maximálně lze spojit osm kanálů.
IP
Internetový Protokol – paketový datový protokol užívaný k přenosu
informací přes internet.
IRG
Independent Regulators Group – sdružení národních telekomunikačních
regulátorů.
ITU
International Telecommunications Union – mezinárodní telekomunikační
svaz.
Kbps
Kilobity za sekundu.
LAN
Místní síť.
LL
Místní smyčka – přístupová část pevné telekomunikační sítě mezi
účastníkem a ústřednou.
LLU
Local Loop Unbundling – oddělení místní smyčky pro využití i jinými
operátory, než je její vlastník.
LRIC
Long Run Incremental Costs – dlouhodobé přírůstkové náklady – náklady
způsobené poskytováním definovaného přírůstku výstupu za předpokladu,
že náklady lze se změnou výstupu změnit a že firma již vyrábí určitou
úroveň výstupu.
Mbps
Megabity za sekundu.
MEA
Modern Equivalent Assets – moderní ekvivalentní aktiva – je teoretický
koncept používány v bottom-up modelování při určování nákladů výstavby
sítě v různých časových obdobích.
MMS
Mobile Multimedia Messaging – multimediální zprávy.
MNO
Mobile Network Operator – provozovatel mobilní telekomunikační sítě.
MSC
Mobile Switching Centre – telefonní ústředna v mobilní síti.
NMT
Nordic Mobile Telecommunication System – analogový systém mobilní
telefonie pracující obvykle v pásmu 450 MHz na bázi frekvenčního
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multiplexu. Dodnes provozováno společností Eurotel Praha.
NRA
NTP
PIN
POI
PPI
PPP
PSTN
RIO
RUO
SIM
SME
SMP
SMS
TRX
UMTS
VLR

VMSC
WAP
WLAN
WLL
WTO
xDSL

Národní telekomunikační regulátor.
Národní telekomunikační politika.
Personal Identification Number – osobní identifikační číslo.
Point of Interconnection – bod propojení.
Producers Price Index – cenový index výrobců.
Purchasing Power Parity – parita kupní síly.
Public Switched Telecommunications Network – veřejná přepínaná
telekomunikační síť. Pojem zahrnuje běžnou pevnou telefonní síť.
Reference Interconnection Offer – referenční nabídka propojení.
Reference Unbundling Offer – referenční nabídka oddělení (místní
smyčky).
Subscriber Identity Module – karta vkládaná do mobilního telefonu pro
identifikaci v síti a ukládání účastníkových dat.
Small and Medium-sized Enterprise – malý a střední podnik.
Significant Market Power – výrazná tržní síla.
Short Messaging Service – služba krátkých textových zpráv.
Transceiver – vysílací a přijímací jednotka v základové stanici.
Universal Mobile Telecommunications System – mobilní systém
používaný v Evropě v sítích 3.generace.
Visitor Location Register – MSC obsluhuje účastníky pouze dočasně,
pokud jsou v daný okamžik v oblasti obsluhované danou ústřednou MSC.
Data týkající se techto účastníků jsou uložená v databázi VLR, což může
být i samostatný síťový prvek sloužící pro více MSC. Obvykle však má
každé MSC svůj vlastní VLR. VLR udržuje informace o buňkách
obsluhovaných MSC, kde se může mobilní telefon nacházet a je stále
informován o tom, zdali je telefon zapnutý, nebo vypnutý.
Visited MSC – ústředna mobilní sítě, kde je účastník právě registrovaný
(tedy nachází se tam).
Wireless Application Protocol – bezdrátový aplikační protokol, analogický
k html protokolu v síti internet.
Wireless Local Area Network – bezdrátová místní síť.
Wireless Local Loop – bezdrátová místní smyčka.
World Trade Organization – Světová obchodní organizace.
Různé typy digitální účastnické linky (ADSL, HDSL, VDSL, atd.)
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1. Úvod
Telekomunikace patří do síťových odvětví. Zařazují se tak do nevýrobních služeb a
předmětem jejich činnosti je přeprava informací, ať již v analogové, nebo digitální podobě.
Existence telekomunikací umožnila vznik znalostní společnosti a podporuje výměnu znalostí
lidstva.
Veškerá síťová odvětví se vyznačují značnými fixními náklady, které vyplývají z investic do
síťové infrastruktury. Rozhodující část nákladů je tak tvořena odpisy investičního majetku a
požadovaným výnosem z investovaného kapitálu. Velikost variabilních nákladů je ve
srovnání s fixními zanedbatelná. Vyplývá z toho existence významných úspor z rozsahu (s
rozsahem výroby klesají průměrné náklady). Současně telekomunikační sítě poskytují více
služeb: přenos hlasu, obrazu, dat atd. Rozhodující část infrastruktury je sdílená všemi těmito
službami. Následně můžeme v oblasti telekomunikací pozorovat i vysoké úspory ze
sortimentu - poskytování jedné služby umožňuje zahájit poskytování další telekomunikační
služby bez nutnosti vynaložit další značné zdroje. Infrastruktura je tak dimenzována nikoli na
jednu službu, nýbrž mix služeb, které operátor předpokládá, že bude poskytovat.
Nemůžeme zde nalézt jediného původce nákladu – jak zahájení, tak přijetí hovoru vyžaduje
analogické síťové prostředky. Je proto někdy nemožné říci, jak velkou část infrastruktury
která služba využívá z čehož vyplývá, že velká část nákladů je společná. K čemu podobná
nákladová struktura vede? Úspory z rozsahu implikují, že čím je operátor větší, tím levněji je
„schopen vyrábět“. K tomu se přidružují úspory ze sortimentu, které zvýhodňují operátory
poskytující kompletní řadu telekomunikačních služeb. Optimální tržní struktura je proto
monopol, který poskytuje veškeré telekomunikační služby sám. To potvrzuje i Gideon, C.,
2004 na základě herního modelu stanovení cen zohledňujícího charakteristiky síťového
odvětví. Model dokládá, že udržitelnost konkurence na trhu je závislá na počátečních tržních
podílech, sklonu uživatelů ke změně operátora, fixních nákladech operátorů, mezních
nákladech a ceně, která by se ustálila na monopolním trhu. Vzhledem k zejména vysokým
fixním nákladům a těžkostem při přechodu účastníka z jedné sítě do druhé je monopol velice
pravděpodobný i po liberalizaci bez adekvátní regulace.
Není proto překvapením, že v rámci kontinentální Evropy bylo obvyklé, že trh byl zcela
ovládán jedním monopolním operátorem – „incumbentem“. Ten byl ve velké části případů
státem vlastněný, někdy s minoritním podílem dalších akcionářů. Incumbent vznikl již na
počátku minulého století, kdy byl součástí pošty. Zpočátku byl význam telefonní služby pro
poštovní, telegrafní a telefonní společnost spíše okrajový, teprve později se stal hlavní
zdrojem příjmů a zisků pro dotaci poštovní služby.
Regulace telekomunikací v době vzniku veřejné telefonní služby nebyla důležitá –
incumbent byl zpravidla jediným dodavatelem služeb na trhu. Přestože jeho monopolní
postavení bylo nesporné, jako státem vlastněný podnik infrastruktury se negativní vliv na
užitek spotřebitelů neuvažoval. Regulace tak, jak ji známe dnes, neexistovala – poštovní a
telefonní společnost byla přímo řízena vlastníkem (státem), který rovněž určoval její tarify,
zisk a jeho rozdělení jakož i investiční zdroje. Vlastně jedinou rovnocennou třetí stranou, se
kterou vyjednávání připadalo v úvahu, byli zahraniční operátoři – což byli opět státem
vlastněné poštovní a telefonní společnosti. Potřeba regulace v rámci daného státu, případně
zamezení protisoutěžního chování neexistovala. Případný negativní vliv na spotřebitele byl
v některých případech řešen prostřednictvím protimonopolního úřadu.
Tendence k odstranění monopolu a zavedení konkurence v oblasti hlasových služeb se
v Evropě začaly projevovat již v 80. letech, tehdy však nebyly reflektovány legislativou1.
První fáze liberalizace směřující k formulaci společné evropské pozice na mezinárodním
1

Figa, J. - Propojování telekomunikačních sítí, diplomová práce IES FSV UK, 2001/2002.
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telekomunikačním poli byla vytyčena roku 1984 Evropskou komisí s cílem změnit stávající
systém národních monopolů. Základními prvky tohoto procesu měla být standardizace,
společný výzkum a společný rozvojový program. Druhá fáze byla zahájena Evropským
společenstvím v roce 1987, kdy Evropská komise vydala „Green Paper 1987“ zaměřený na
urychlení procesu liberalizace, rychlejšího a efektivnějšího rozvoje telekomunikačních služeb
a odpovídající kroky v oblasti regulace. Dokument identifikoval základní překážky rozvoje
telekomunikací a rovněž kroky nezbytné k jejich překonání. Jednalo se zejména o oddělení
činnosti regulátorů, státní správy a operátorů, zajištění otevřeného přístupu k sítím (ONP),
liberalizace koncových a síťových zařízení a služeb a dále podpora výzkumu a vývoje a
rozvoj konkurence v odvětví. Cílem je změnit systém řízení podniků v telekomunikacích od
byrokratického k tržnímu a jejich privatizace, a změna monopolního prostředí v otevřený trh.
Záměrem je rovněž konvergence komunikačních, mediálních a informačních systémů a
podpora rozvoje informační společnosti.
Hlavním tématem pro Evropskou unii zůstává postupné odstranění překážek celoevropské
spolupráce a nalezení odpovídající rovnováhy mezi harmonizací a liberalizací. Tyto snahy
vedly k přijetí zásadních směrnic v letech 1989 a 1990, které vedly až k plné liberalizaci
telekomunikačního trhu Evropské unie k 1.1.1998. Ta umožnila plný vstup do odvětví a
v některých případech vedla k výraznému poklesu cen služeb, povzbudila rozvoj nových
služeb a vyšší nabídku stávajících služeb. K tvorbě konkurenčního prostředí v odvětvích
telekomunikací docházelo zhruba v následujícím pořadí:


Datové služby pro podnikovou klientelu,



Mezinárodní hovory přes callback, případně volací karty,



Datové služby pro soukromou klientelu,



Veškeré telefonní služby pro podnikovou klientelu,



Veškeré telefonní služby pro soukromou klientelu,



Local loop unbundling,

 Liberalizace přístupu v mobilní telefonii (plánované).
Během postupné liberalizace trhu hlasových služeb vstupovaly na trh nové subjekty. Jejich síť
byla již z principu na počátku provozování malá a pokud by měla být komunikace omezena
na účastníky jedné sítě, nový operátor by byl odsouzen k zániku. Proto v této chvíli začínáme
mluvit o propojení. Propojení, zpočátku zejména do sítě dominantního operátora a později i
mezi nezávislými operátory navzájem, zajišťuje, že se sítě dvou operátorů spojí tak, aby byla
umožněna komunikace kteréhokoli zákazníka jednoho operátora s kterýmkoli zákazníkem
jiného operátora. Je tak zajištěna komunikace „každý každému“.
Způsob zavedení konkurence na trhu pevných služeb a na trhu mobilních služeb byl
odlišný. V oblasti pevných služeb si nově příchozí operátor zpravidla buduje sám pouze
malou část infrastruktury, další klienty získává i v rámci technické infrastruktury incumbenta
prostřednictvím oddělením místní smyčky – local loop unbundling. V mobilních situacích
k využívání cizí infrastruktury k obsluze vlastních zákazníků nedochází, neboť konkurence je
nastolena rozdělením frekvenčního pásma pro více operátorů. V každé evropské zemi působí
alespoň tři mobilní operátoři, kteří současně vlastní infrastrukturu. To však vůbec nemění
zájem operátorů na propojení.
Existují dva hlavní okruhy subjektů zainteresovaných na propojení:


Jednak jsou zde zájmy operátorů, kteří chtějí umožnit svým zákazníkům komunikaci
se zákazníky jiného operátora. Pokud není operátor, ve kterém je hovor započat
(originace), přímo nebo prostřednictvím jiného operátora propojen s operátorem, ke
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kterému je připojen volaný zákazník a kde má tedy hovor být zakončen (terminace),
hovor nelze realizovat. Propojení tedy představuje pro operátora, kde dojde
k originaci, nezbytný prostředek (essential facility) pro realizaci hovoru. Protože pro
službu terminace nejsou známé žádné substituty, má terminující operátor na tuto
službu monopol.
Zájem dominantního operátora na propojení s menší sítí je vždy poměrně slabý. Větší
operátor si je vždy vědom toho, že bez propojení nemůže menší operátor na trhu uspět
a tedy že zajištěním komunikace s jeho vlastní zákaznickou základnou si své tržní
postavení zhorší.


Na propojení existuje veřejný zájem. Jak uvedeme v textu, každá síť je typická
existencí síťové externality. Znamená to, že hodnota sítě je tím vyšší, čím má více
účastníků. Přitom nemáme na mysli jen účastníky, které jsou zákazníky toho kterého
operátora, ale veškeré možné volací příležitosti. Proto i velmi malá síť získá
propojením s dominantním operátorem stejné hodnoty, jako má síť dominantního
operátora po propojení s tímto marginálním operátorem. Tudíž propojení vytváří
hodnotu bez vynaložení značných zdrojů a je tedy ve veřejném zájmu.
Na propojení má tedy zájem veřejnost, ale i operátoři. Současně je logické, že na
propojení má vždy větší zájem nový a menší operátor. Operátor, který zahajuje činnost
s nízkým počtem účastníků, může jen stěží výrazně zvýšit hodnotu telekomunikační sítě
dominantního operátora. Avšak nový operátor, tím, že získá přístup ke všem účastníkům
původního dominantního operátora, značně zvýší hodnotu své sítě, nebo lépe řečeno,
propojením zajistí této síti vůbec možnost zahájit komerční činnost.
Protože existuje riziko, že dominantní operátor by se propojení bránil, případně jinak
komplikoval, platná evropská telekomunikační legislativa již počítá s povinností propojení:
například Přístupová direktiva EU určuje povinnost „vyhovět rozumným požadavkům na
přístup do sítě a využití určitých síťových zařízení“. Povinnost propojení je svým způsobem
omezením vlastnického práva a práva nakládat s vlastním majetkem. Veřejný zájem je tu tedy
silnější, než jiná práva podnikatelů – v souvislosti s udělením licence se každý veřejný
telekomunikační operátor zavazuje umožnit propojení.
Propojení se obvykle neposkytuje bezplatně, hradí se tzv. propojovací poplatek. V evropských
podmínkách je běžné, že zákazník operátora, v jehož síti je hovor započat, zaplatí plné
hovorné za přenos ze svého telefonu až k příjemcovi (tzv. end-to-end služba). Součástí ceny
za hovor je tudíž nejen komponent, který se vztahuje k výnosům sítě operátora, kde byl hovor
započat, ale i propojovací poplatek za terminaci, tedy přenos z místa, kde jsou sítě
propojeny, až k příjemcovi hovoru (jedná se o způsob účtování Calling Party Pays – CPP).
Existují i alternativní principy, které budou v textu zmíněny. Princip CPP způsobuje tzv.
externalitu hovoru (call externality). Znamená to, že ačkoli z hovoru od volajícího účastníka
k volanému mají užitek obvykle obě strany, platí pouze volající. Volaný tak získává užitek,
aniž by cokoli zaplatil. Následně pak není cena za terminaci kriterium volby operátora.
Při principu CPP dochází tedy ke spojení dvou efektů: terminující operátor má monopol na
poskytnutí služby terminace k volajícímu zákazníkovi. Může se tedy do jisté míry chovat
nezávisle na zákaznících a ostatních subjektech na trzích. Současně se klient této služby, tedy
volaná strana, příliš nezajímá o skutečnou úroveň propojovacího poplatku, protože jej neplatí.
Poplatek je hrazen prostřednictvím hovorného volající stranou, která ale terminujícího
operátora substituovat za jiného nemůže a pokud chce daný telefonní hovor uskutečnit,
nezbývá jí, než platit vysoké hovorné do cizí sítě.
Možnost účtovat libovolné terminační poplatky není neomezená. Operátor, u něhož došlo
k hovorové originaci, musí tento poplatek nějakým způsobem promítnout do ceny hovorného
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a tudíž jistě existuje hranice, za kterou by zákazníci v síti s extrémními poplatky byli de facto
nedosažitelní.
Tržní síla různých operátorů však není shodná. Rob Albon a Richard York, 2004 uvádějí, že
pevní operátoři často v rámci stanovení hovorného nerozlišují, do jaké mobilní sítě je hovor
směřován. Co z toho vyplývá? Pokud si operátoři mohou stanovit propojovací poplatek dle
svých vlastních představ a pokud předpokládají, že pevný operátor promítne do
maloobchodních cen hovorů na mobilní telefony propojovací poplatek jako vážený průměr
ceny propojení do jednotlivých sítí, potom změna propojovacích poplatků u menších
mobilních operátorů bude mít na maloobchodní cenu hovorů z pevné sítě na mobilní telefon
poměrně malý vliv. Mobilní operátoři s nízkým podílem na trhu jsou schopni stanovit vyšší
cenu propojení bez výrazného vlivu na ceník pevných operátorů. Vyšší marže u malých
operátorů pak vlastně může signalizovat jejich vyšší tržní sílu.
Není pravděpodobné, že by se poplatky kdy vůbec přiblížily výše zmíněné prohibitivní
hranici. I přes tato omezení je svoboda operátorů co se týče výše terminačních poplatků
značná. Příliš vysoké terminační poplatky vedou k řadě negativních efektů. Jedná se například
o využívání GSM bran, kde hovor do jiné sítě je fyzicky směřován prostřednictvím telefonu
v síti cílového operátora. GSM brány kvůli využití vzácných frekvencí jsou mnohem méně
efektivní, než kdyby byl hovor směřován pevnou sítí, což by však bylo z hlediska volajícího
zákazníka dražší. Dalším negativním efektem je omezená spotřeba volání do jiných sítí, než
by bylo optimální za efektivní konkurence. V neposlední řadě může být z hlediska
celospolečenského nežádoucí, pokud lidé využívají více SIM karet různých operátorů pro
hovory do různých sítí – nadměrná mobilní penetrace vede k plýtvání.
Národní regulátoři telekomunikací proto cenu propojení regulují. Opírají se nejen o
antimonopolní, ale i sektorově specifickou legislativu. Evropské regulatorní direktivy až do
roku 2003 vyžadovaly podíl na trhu telekomunikací alespoň ve výši 25%, aby mohlo být
přikročeno k regulaci. Dnešní legislativa posuzuje postavení operátora pomocí testu SSNIP
(Small Significant Non-transitory Increase in Price), kdy se zjišťuje, zdali jsou ke službě
dodávané operátorem na trhu přítomny substituty.
Jak shrnuje Tommaso Valetti, 2003, v rámci nového regulačního rámce musí národní
regulátoři nejprve analyzovat definované trhy, aby zjistili, zdali jsou efektivně konkurenční.
Pokud jsou trhy efektivně konkurenční, potom na trhu nemůže být žádná dominantní firma.
Potom by národní regulátor měl odstranit povinnosti uvalené dle dřívějšího právního rámce na
SMP operátora a další nezavádět. Pokud však trhy nejsou dostatečně konkurenční, pak
regulátor musí určit dominantního operátora nebo operátory a uvalit na ně příslušné
povinnosti. U terminace hovoru v jedné mobilní síti tyto substituty nelze najít, a tudíž je
každý provozovatel mobilní sítě monopolistou na trhu terminace ve své síti – má tzv. výrazné
tržní postavení (SMP – Significant Market Position). Po identifikaci SMP regulátor přistupuje
k stanovení možných opatření. Na velkoobchodních trzích, kam mobilní terminace patří,
může regulátor uvalit povinnost transparentnosti, nediskriminace, účetního oddělení,
zajištění přístupu do sítě, ceny stanovené v souladu s principy nákladové orientace cen a
vedení regulatorního účetnictví.
Dle některých názorů není regulace terminačního poplatku potřebná. Hahn, J.H, 2000 na
základě modelu heterogenního spotřebitele v navzájem propojených sítích ukazuje motivy
operátorů s ohledem na výši propojovacích poplatků. Pokud je v rovnováze struktura
odchozích hovorů deformována různými cenami za různé hovory, potom je rovnovážná
strategie všech operátorů maximalizující zisk realizována tehdy, pokud jsou reciproké
propojovací poplatky stanoveny na úrovni nákladů na terminaci hovoru. Podobné názory
jsou však spíše ojedinělé a není pravděpodobné, že by platily v realitě.
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Existují dokonce i studie o prospěšnosti vysokého propojovacího poplatku. Thompson, T.,
Renard, O., Wright, J., 2004 usuzují, že v případě vysokých terminačních poplatků získají
operátoři zdroje na dotaci odchozího hovorného nebo aktivaci s cílem přitáhnout zákazníky
do své sítě a získat tak vyšší výnosy z terminace. Rostoucí penetrace vede k pozitivním
externalitám jak ve prospěch uživatelů pevných linek, tak i účastníkům ostatních
mobilních sítí. Při částečné mobilní penetraci je společensky optimální poplatek za terminaci
několikrát vyšší, než jsou náklady. V článku Wright, J., 2000 se uvádí, že stanovení poplatků
za terminaci vyšších než jsou náklady může být efektivní, neboť podporuje agresivní cenovou
tvorbu na maloobchodním trhu a vyšší míry penetrace mobilních operátorů. Nicméně obecně
je stanovení propojovacích poplatků nad úrovní nákladů možné zejména z důvodu selhání
koordinace mezi firmami podnikajícími v odvětví mobilních telekomunikací.
Nákladová orientace cen se zajišťuje odvozením maximálních cen z různých nákladových
modelů. V současné době je stále dosti rozšířený účetní model FAC (Fully Allocated Costs –
plně alokované náklady), kde je regulatorní účetnictví podniku využito pro identifikaci
nákladů zapříčiněných službou propojení. U každého účtu se zkoumá relevance a příčinná
závislost poskytované služby a daného nákladu. Alternativou jsou technické modely, kde se
hypotetická síť buduje z jednotlivých síťových elementů podle poptávkových předpokladů
operátora. Jedná se zejména o model LRIC (Long-Run Incremental Costs - dlouhodobé
přírůstkové náklady). Takové náklady určují rozdíl v nákladech operátora poskytujícího
danou službu a operátora, který tuto službu neposkytuje, přičemž objem produkce všech
ostatních služeb se nemění. Technické modely jsou založeny na jednotlivých komponentech
sítě, a proto je detailní znalost struktury rozhodující pro správné definování modelu.
Používání modelů typu LRIC nemá jen stoupence. Odpůrci LRIC jsou nejen takřka všichni
mobilní operátoři, ale i někteří ekonomové. Brian Williamson, 2004 uvádí, že ačkoli zastánci
LRIC vidí v této metodologii přístup duplikující konkurenci, ve skutečnosti LRIC
metodologie stanovuje náklady nějaké hypotetické sítě, která může být zcela odlišná od
běžně provozovaných sítí. Aby LRIC mohl dobře napodobit konkurenci, musí být zajištěno,
aby firmy mohly po dobu životnosti aktiv tato aktiva zcela amortizovat z výnosů. Protože
však LRIC běžně vychází ze současných a nikoli historických cen, může LRIC motivovat
firmy k odkládání investic, neboť ceny investičních statků v tomto odvětví klesají.
Celá řada nákladů je společná. Příčinnou kauzality u nich není možné identifikovat. Proto se
tyto náklady musí distribuovat k různým službám prostřednictvím přirážky k nákladům přímo
vyvolaným danou službou, ať již se jedná o FAC, nebo LRIC. V zásadě rozlišujeme:
•

Rovnoměrnou přirážku, kdy společné náklady jsou alokovány rovnoměrně na
všechny služby, a

• Ramseyho přirážku, kdy procentní přirážka je nepřímo úměrná elasticitě poptávky.
Protože evropská legislativa blížeji nespecifikuje, co nákladová orientace může znamenat,
prostor pro stanovení cen domácími regulátory je velmi široký a pohybuje se v zásadě od
přírůstkových nákladů bez jakýchkoli společných nákladů až k úplným nákladům služby
včetně veškerých společných nákladů. Preferovanou metodologií regulátorů je LRIC
navýšená o rovnoměrnou přirážku na pokrytí společných nákladů. Operátoři
upřednostňují spíše FAC, které lépe odrážejí skutečně v minulosti vynaložené náklady,
navýšené o Ramseyho přirážku. Uvedli jsme si, že hovorová terminace nemá běžné
substituty. Můžeme tedy předpokládat, že poptávka po terminaci je cenově velice neelastická.
Zájmem operátorů tedy je maximalizovat velikost přirážky nad přímé náklady. Z důvodů
nezdůvodnitelnosti a nespravedlnosti regulátoři tento koncept nepřijímají.
Například Rob Albon a Richard York, 2004, považují stanovení cen na základě Ramseyho
principu za nepřijatelné. Mobilní operátoři mají pochopitelně zájem uvalit na služby s nízkou
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elasticitou poptávky nejvyšší marži. Pod službou s nízkou elasticitou si operátoři představují
právě hovorovou terminaci. Následně si však podnik může stanovovat marži dle svých
představ. Tím ale pouze potvrzují, že trh mobilní terminace je nedokonale konkurenční, a
mobilní operátoři na něm mohou uplatňovat tržní sílu. Zavedení Ramseyho principu by tak
bylo srovnatelné s umožněním zneužívání dominantního postavení.
Operátoři často usilují o navýšení celkových nákladů o přirážku na krytí síťové externality.
Například argumentují, že potřebují zdroje na financování dotací mobilních telefonů. Protože
však při dnešních úrovních mobilní penetrace je otázkou, zdali další nárůst je žádoucí,
regulátoři obvykle přirážku na hrazení externality neuznávají jako důvod pro vyšší terminační
poplatek.
Na základě těchto premis jsem v rámci této disertační práci vyvíjel nákladový model. Velkou
inspirací pro mě byl nákladový LRIC model sestavený poradenskou firmou Analysys pro
britského regulátora Oftel. Sestavení nákladového modelu se odehrává v několika etapách.
Musíme nejprve identifikovat službu, kterou budeme zkoumat. Budovaný model je
přírůstkový a tedy službou nutně musí být přírůstek. Přírůstek může být vcelku jakákoli
služba, může to být jeden hovor z dané lokality, může se jednat o veškeré služby operátora.
Mou původní ideou bylo zkoumat přírůstek hovorová terminace. Ovšem jak uvádí Europe
Economics, 2001, nákladové rozdíly mezi terminací a originací jsou zanedbatelné a proto
jsem se rozhodl pro homogenní přírůstek „hlasový provoz“ zahrnující jak terminaci, tak i
originaci.
Pro určení nákladů konkrétního mobilního operátora musíme identifikovat hlavní příčiny
nákladů (cost drivers). V zásadě je běžné, že v telekomunikační síti existuje nejintenzivnější
závislost nákladů na intenzitě provozu, počtu účastníků sítě a pokrytém území.
Protože sestavení věrohodného bottom-up modelu vyžaduje znalost jednotlivých síťových
komponent, nabízím v kapitole 6.1 úvod do struktury mobilní sítě a služby, které jsou
jednotlivými zařízeními zajišťovány.
Z mikroekonomie je známo, že v síťových odvětvích je nutno síť dimenzovat tak, aby
přenesla provoz ve špičce. V telekomunikačních sítích je definován pojem Busy Hour Traffic
(BHT), který určuje podíl provozu ve špičkovou hodinu vůči celkovému provozu během
týdne. Je zřejmé, že čím je BHT vyšší, tím je výstavba sítě náročnější, a současně tím je nižší
průměrné využití sítě. Tím získáme možnost dimenzovat síť na střední hodnotu špičky. Přesto
však existuje kolísání provozu ve špičce. Je proto nutné počítat, že v bezdrátové
telekomunikační síti nebude nikdy dosaženo 100% kvality služby. Možnost plného obsazení
dané části sítě je stochastickou veličinou s Erlangovým rozdělením, kde za pomocí
distribuční funkce náhodné veličiny určujeme pravděpodobnost, že síť bude přetížena.
Při výstavbě modelu LRIC se vždy vychází ze dvou podsítí. Nejprve musí operátor splnit
licenční podmínky a zajistit plošné pokrytí území – tedy zajistí tzv. Minimum Coverage
Presence - MCP. Teprve po zajištění MCP je důležitým cost driverem provoz. Příčina nákladů
počet účastníků je spíše vedlejší a nemá příliš veliký vliv.
Model, který budu sestavovat, nebude čistě přírůstkový LRIC model. Síť se sice bude skládat
ze dvou částí, tedy jedné, kde je důležité geografické pokrytí, a druhé, kde se zabýváme
intenzitou provozu, ale v konečném výpočtu nebudou tyto komponenty od sebe separovány.
Tudíž výsledkem mého modelu budou přírůstkové náklady LRIC včetně alokované
rovnoměrné přirážky na pokrytí společných nákladů.
V odborné literatuře se často porovnávají propojovací poplatky do pevné sítě a do mobilní sítě
a hledají se důvody pro jejich odlišnost. Častým argumentem je odlišná metodologie.
V pevných sítích se pro stanovení propojovacích poplatků již delší dobu užívá metodologie
LRIC, kdežto v mobilních sítích starší metodologie FAC. Může být rozdíl způsobený jen tím?
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Jsou propojovací poplatky v obou odvětvích definovány identicky? Tyto otázky si kladu a
hledám na ně odpovědi. Definuji teoretický koncept unbundlingu pevné telekomunikační
linky a hypotetickým unbundlingem rádiového spojení v mobilní telefonní síti, a na základě
porovnání alokovaných nákladů hledám důvody pro tyto rozdíly.
Jako závěrečný krok si kladu za cíl porovnat výsledky modelu s propojovacími poplatky
stanovenými regulátorem. Protože až do roku 2001 byly regulované propojovací poplatky
mnohem vyšší, než jsou nyní, je velmi pravděpodobné, že v dřívějších obdobích nebyl
nákladový model stojící za regulací stejný. Je možné, že regulátor byl motivován povzbudit
nově se rozvíjející odvětví, a umožnit nově příchozím operátorům ziskové působení. Na
základě nových evropských direktiv však regulátor podobné cíle explicitně sdílet nemůže a
nákladová orientace musí převládat. Pokud se v některých obdobích modelované náklady
lišily od stanovených poplatků od regulátora, budu se snažit identifikovat nejen příčiny, ale i
možné důsledky a zdali to nemohlo poznamenat odvětví jako celek.
Jako poslední kapitolu této práce proto uvedu analýzu, jaký vliv na různé ekonomické aktéry
mohlo mít, pokud se propojovací poplatky odchylovaly od nákladů na propojení. Tato část je
výrazně inspirována autory Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H., 2003.
Autoři uvádějí, že regulace propojení do pevné a mobilní sítě byly zcela odlišné. V pevných
sítích měla dominantní firma – historický monopolista – uloženo regulátorem nabídnout
přístup do své sítě s cílem zajistit propojení nebo zakončení hovoru za ceny, které regulátor
obvykle stanovil na nákladové úrovni, ať již se používal přímý odhad nákladů sítě, nebo
benchmark založený na nejlepší zahraniční praxi. Mobilní sítě však nebyly po dlouhou dobu
podrobeny žádné cenové regulaci terminačních poplatků. Následně se terminační poplatky
účtované mobilními operátory výrazně lišily od nákladů terminace.
Vysoké terminační poplatky operátorům umožnily generovat zdroje pro dotování mobilních
telefonů a nabízet nízké ceny odchozích hovorů. Tato strategie přitáhla do sítí nové účastníky,
z čehož měl prospěch každý, kdo by jim mohl teoreticky volat. Avšak tento efekt působí
pouze tehdy, pokud konkurence na trhu odchozích hovorů je tak intenzivní, že veškeré
přebytky z terminace hovoru jsou vynaloženy v konkurenčním boji na trhu odchozích hovorů.
K tomu obvykle nedochází. Nemáme žádnou záruku, že mobilní operátoři si zvolí optimální
úroveň dotací; argument, že dotace přitahují do sítí nové účastníky ztrácí na síle s tím, jak
penetrace dosahuje velmi vysokých úrovní. Navíc proces snižování cen odchozích hovorů
dotacemi z terminace hovorů může motivovat účastníky k častějšímu využívání mobilního
telefonu i tehdy, kdy by pevná linka plně postačovala, což by vedlo k nižším společenským
nákladům.
Kvůli nákladové regulaci propojovacích poplatků do pevné sítě a vysokých a neregulovaných
poplatků za terminaci v mobilní síti mohlo dojít k transferu bohatství směrem k mobilním
operátorům. Proto v této části rovněž nabízím rozbor možných dopadů podobné politiky a
jakým způsobem je optimální situaci řešit.
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2. Propojení
2.1. Co je to propojení?
V úvodu jsme si již uvedli, že propojení je spojení dvou sítí takovým způsobem, aby jakýkoli
účastník jedné veřejné telekomunikační sítě mohl komunikovat s kterýmkoli jiným
zákazníkem druhé veřejné telekomunikační sítě. Propojení můžeme definovat z celé řady
perspektiv: právní, technické, ekonomické či regulatorní.
Z hlediska právního je zpřístupnění části infrastruktury jednoho operátora jinému
operátorovi. Každý operátor držící licenci na poskytování veřejných telekomunikačních
služeb nebo provozování veřejných telekomunikačních sítí je povinen strpět propojení
s jiným operátorem. Licence mobilních telekomunikačních operátorů se udělují jako
individuální, neboť je operátorům zpřístupněno cenné frekvenční spektrum a poskytnuty řady
telefonních čísel. Regulátor je na základě vydané licence a v souladu se zákonem
oprávněn operátorovi uložit povinnost propojení. Povinnost propojení je sice omezením
vlastnického práva provozovatele, ale protože veřejný zájem podpořený existencí síťové
externality převažuje, zákonodárce se vydává cestou menšího zla.
Z hlediska technického znamená propojení zajištění výměny dat mezi dvěma sítěmi.
Moderní telekomunikační sítě využívají telekomunikační signalizaci SS7, jež je
technologicky značně neutrální a propojení operátorů je do velké míry shodné ať se již jedná
o mobilního, nebo pevného operátora. Veškerá komunikace je digitální, v rámci výměny
informací se přenáší digitalizovaný hlas, identifikace účastnického čísla volajícího a řada
dalších řídích informací, jako je například identifikace cílové sítě. Ke ztrátě informací nedojde
ani tehdy, pokud se propojení realizuje prostřednictvím jiného operátora – někteří operátoři se
propojují nepřímo.
Viděno pohledem ekonoma, propojení je služba. Tuto službu si nekupuje přímo žádný
z volajících do jiné sítě, nýbrž v rámci balíčku „hovor do jiné sítě“. Propojení tvoří
komponent přenosu hlasu nebo dat z místa propojení sítě volajícího se sítí volaného, případně
sítě volajícího a zprostředkujícího operátora. Již z principu se jedná o velkoobchodní službu.
Současně se jedná o službu, bez níž není možné hovor do cizí sítě vůbec realizovat a logicky
je operátor, v jehož síti je hovor zakončen, na trhu hlasové terminace monopolistou.
Propojení se běžně neposkytuje bezplatně, jednak proto, že síťové náklady jím vyvolané u
terminujícího operátora nejsou zanedbatelné, ale nebylo by ani logické, aby originující
operátor realizoval na hovoru do cizí sítě nákladovou výhodu oproti hovoru uvnitř vlastní sítě.
Cena za propojení se nazývá propojovací poplatek. Propojovací poplatky jsou běžně
v Evropě součástí ceny hovorného do jiné sítě, v některých zemích účastníci sítí za příchozí
hovory platí a v některých zemích se propojovací poplatky neplatí na základě fikce, že
protisměrné toky plateb za propojení by se stejně vyrovnaly. Jak bude uvedeno dále, různé
způsoby placení propojovacích poplatků vedou k odlišným ekonomickým důsledkům.
Regulátoři považují za hlavní problém propojení, že služba propojení do konkrétní sítě je
poskytována jediným tržním účastníkem, a ten drží na tomto trhu monopol. Samozřejmě je
možné si definovat trh propojení jako trh zahrnující veškeré propojovací služby na daném
území, nicméně vzhledem k tomu, že služby dvou různých operátorů nejsou
substituovatelné není podobná definice relevantní. Ať již je způsob placní poplatků jakýkoli,
vždy regulátoři dohlížejí na adekvátní kvalitu propojení. V úvodu jsme si uvedli, že
dominantní operátoři nemají příliš velký zájem na zajištění kvality propojení do vlastní sítě;
proto je zde regulatorní zásah zcela na místě.
Druhý problém nastává u způsobu placení propojovacích poplatků. Za režimu Calling Party
Pays (CPP - viz dále) je poplatek prostřednictvím hovorného hrazen volající stranou, která
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však nemá ani možnost volby terminujícího operátora, ani jakoukoli jinou možnou
vyjednávací strategii co se týče úrovně poplatků. Viděno regulatorní optikou je tedy trh
terminace při režimu CPP nutné regulovat také cenově.
2.1.1. Propojení prostřednictvím bodu propojení
Bodem, v kterém jsou dvě sítě spojeny, se nazývá bodem propojení („point of
interconnection“ – POI)2. Kterékoli dvě sítě mohou být spojeny v POI, ať již se jedná o
propojení pevné či mobilní sítě, dvou mobilních sítí, nebo dvou pevných sítí. Na obrázku 1 je
zobrazeno propojení mezi pevnou a mobilní sítí. Aby mohl zákazník jedné sítě komunikovat
se zákazníkem jiné sítě, musí být tyto dvě sítě přímo či nepřímo propojeny.
Obrázek 1: Ilustrace bodu propojení (POI).

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002

Pokud není zřízeno přímé propojení (buď nebylo dosaženo smlouvy o propojení, nebo dané
dvě sítě nemají dostatečný provoz, který by zdůvodňoval trvalé propojení, nebo pokud je
komerčně zajímavější použít alternativní metody propojení), případně když existující přímé
propojení je přetíženo, nebo je nevhodně umístěno, potom provoz ze sítě původu bude
směřován do sítě Českého Telecomu (případně jiného oprávněného operátora s příslušnými
propojeními), který potom předá hovor do cílové sítě. Český Telecom, jako incumbent je
povinen nabízet tuto službu, nicméně účtuje si za ni poplatek za transit hovoru (stejně jako
ostatní vhodně propojení operátoři). Toto je zobrazeno na obrázku 2.
Obrázek 2: Ilustrace propojení tranzitem přes Český Telecom.

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002

Všichni tuzemští mobilní operátoři mají propojení s Českým Telefonem. Navíc mnozí
mobilní operátoři mají přímá propojení i s dalšími pevnými operátory. Některé spoje mezi
sítěmi jsou zřízeny jen pro jednosměrné propojení (například od mobilního operátora do
operátora mezinárodní sítě pro poskytování mezinárodních hlasových hovorů). V minulosti

2

Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H. - How mobile termination charges shape the dynamics of
the telecom sector, The University of Warwick, 2003.
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bylo běžné, že mobilní operátoři směřovali hovory k dalším operátorům přes síť Českého
Telecomu protože při dané úrovni provozu nebylo smysluplné zřizovat přímé propojení.
2.1.2. Alternativní způsoby propojení
Alternativa propojování přes body propojení užívaná pevnými i mobilními operátory je známá
jako „GSM brána“. Je to vlastně GSM telefon přímo připojený do zákazníkovy pobočkové
ústředny. Hovory na mobilní telefony sítě, ve které je volaný účastník, jsou směřovánu přes
GSM bránu a tudíž se považují za hovory uvnitř sítě, jejichž ceny jsou nyní obvykle nižší, než
propojovací poplatky. Nicméně zůstává zde několik nevýhod této metody, mimo jiné:
•

Ztráta identifikace volajícího (číslo volajícího není přeneseno volanému). Tudíž
volaný nemůže zjistit, kdo mu volá, případně opětovat ztracený hovor.

•

Pokud je více GSM bran umístěno blízko jedné základnové stanice (mimo běžné
mobilní uživatele ve stejném území), zátěž dané buňky a okolních může být neúnosně
vysoká, což vede k přetížení sítě a snížení kvality služeb.

•

V České republice je užití GSM bran schváleno pro koncové zákazníky, tedy
domácnosti a firmy. Není povoleno využití GSM bran k propojení jednotlivých
sítí, aby se tak nahradil bod propojení. Ostatně podmínky pro poskytování služeb
v sítích GSM u jednotlivých operátorů takové užití rovněž zakazují.
V zahraniční literatuře se objevují i techniky, kdy operátoři využívali arbitráže mezi nižšími
propojovacími poplatky do sítě domácího operátora ze zahraničních sítí než z domácích
sítí. Metoda, kdy se domácí provoz z pevné sítě určený do mobilní sítě ve stejné zemi
směroval přes zahraniční síť a potom zpět do domácí mobilní sítě, byly známé jako
„tromboning“. V České republice se k této arbitráži nedocházelo, protože propojovací
poplatky byly jednotné.

23

Propojení
__________________________________________________________________________________________________________

2.2.

Způsoby účtování poplatků za propojení do mobilních sítích

2.2.1. Calling party pays
V systému „volající účastník platí“ (calling party pays – CPP), který je rozšířený ve všech
evropských zemích, určuje výši poplatku za terminaci síť, ve které je volaný účastník
registrován. Tudíž propojovací poplatek při hovoru z pevné do mobilní sítě je zaplacen
fixnímu operátorovi účastníkem, který hovor zahájil a poté převeden mobilnímu operátorovi.
U principu CPP není propojovací poplatek za terminaci je parametrem, který zohledňují
kupující maloobchodních služeb, neboť:
•

Volaný, který je účastníkem daného operátora, neplatí nic. Takže i při stanovení
vysokých terminačních poplatků není pravděpodobný odchod ke konkurenci, pokud
jsou maloobchodní ceny služeb stanoveny na přijatelné úrovni.

•

Propojovací poplatek za terminaci je skryt v celkové ceně hovoru na mobilní
telefon, v praxi činí 30-70%. Pro volaného i volajícího tudíž není zjevný, a navíc
operátor mobilní sítě, ze které účastník volá, může vhodným přizpůsobením své hrubé
marže případné změny propojovacího poplatku absorbovat.

•

Na základě většiny způsobů účtování účastníků se zpravidla rozlišuje mezi voláním
na pevnou síť / volání na mobilní telefon. Již však velmi zřídka se rozlišuje i mezi
jednotlivými mobilními operátory – analýza předvoleb sice diferenciaci umožňuje,
avšak nebývá většinou aplikována. Volání do jiné mobilní sítě je tak dáno průměrem
cen za terminaci váženým počtem hovorů do jednotlivých sítí. Očividně menší
operátor, který vlastní změnou cen s průměrem pohne jen velmi málo, má mnohem
větší motivaci stanovit vyšší propojovací poplatek, neboť trh terminace ovlivní jen
velmi málo.
Tržní síla operátora v systému CPP tedy ve skutečnosti neznamená jeho velikost - každý
operátor má totiž na svém trhu tržní sílu a výrazné tržní postavení. Dle Dewentera, R. a
Haucapa, J, 2003 přitom tržní síla je nepřímo úměrná velikosti operátora. Za předpokladu
nevědomosti zákazníků o skutečných poplatcích za terminaci v mobilních sítích může
docházet k následujícím jevům:
•

Poplatek za terminaci v mobilní síti je tím vyšší, čím je menší tato síť (měřeno
velikostí zákaznické základny), a

•

Asymetrická regulace pouze větších mobilních operátorů povede na trhu ceteris
paribus k tomu, že menší operátoři zvýší své propojovací poplatky.
Je zřejmé, že konkurence omezuje výši terminačních poplatků stanovených operátorem jen
velmi málo. Proto regulátoři rozhodli, že volání do sítě jednotlivých mobilních operátorů
představuje samostatný trh pro každého operátora3.
Houpis, G., Valletti, T.M., 2004 uvádějí, že při použití účtovacího principu Calling Party Pays
je otázka regulace propojovacích poplatků z pevných do mobilních sítí extrémně
důležitá. Pokud nebudou poplatky regulovány, mobilní operátoři jsou motivováni stanovit
propojovací poplatky do mobilní sítě „příliš vysoké“, což povede k nižšímu než optimálnímu
množství hovorů z pevné sítě a ostatních mobilních sítí do konkrétní mobilní sítě. Stanovení
optimálního propojovacího poplatku do mobilní sítě je však poměrně složitá procedura, která

3

Podobné závěry lze nalézt ve většině studí regulátorů nebo protimonopolních úřadů, např. UK Competition
Commission (2003), doporučení Evropské komise o relevantních trzích zboží a služeb (2003), IRS (2002).
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závisí na důležitosti síťových externalit, intenzitě konkurence v mobilním sektoru a rozdělení
preferencí zákazníků.
2.2.2. Receiving party pays (RPP)
V případě RPP je volajícímu na mobilní telefon účtována část jeho hovoru až na bod
propojení a volaný (receiving party) platí propojovací poplatek za terminaci ve vlastní síti.
Tento přístup je rozšířený ve Spojených státech.
Na rozdíl od CPP je propojovací poplatek za terminaci parametrem, který zohledňují kupující
maloobchodních služeb při svém rozhodování o volbě operátora. U principu RPP je cena
příchozích hovorů věcí marketingu a ovlivňuje atraktivitu sítě pro nové účastníky. Například
pokud má operátor v síti dostatečnou kapacitu zpracovat více příchozích hovorů a
předpokládáme-li velice nízké mezní náklady, potom může být při dostatečné elasticitě
poptávky operátor motivován k snížení cen příchozích hovorů a tak maximalizovat celkové
výnosy.
2.2.3. Bill and keep (vyúčtuj a ponech si)
V případě účtovacího systému bill and keep si operátoři navzájem neúčtují propojovací
poplatky, nýbrž si ponechávají celé hovorné. Za tohoto principu ostatní mobilní operátoři nic
nedostávají za hovory z jiných sítí a taky nic neplatí za hovory do jiných sítí. Jaké má toto
ujednání finanční důsledky pro mobilního operátora, není jednoduché předpovědět. Záleží na
rozdělení vzájemného provozu mezi jednotlivými operátory – bohužel pro mobilní operátory
jsou tato data obtížně zjistitelná. Co je však platné vždy, jsou nulové náklady spojené
s terminací v cizí síti pro každého mobilního operátora.
Následně je na úrovni celého odvětví hlavním viditelným efektem snížení transakčních
nákladů a zřejmě i úspora za účtovací systémy. Na základě výzkumů francouzských
mobilních operátorů má však bill and keep systém rovněž některé „zvláštní“ důsledky co se
týče reportování finančních ukazatelů:


Kvůli poklesu propojovacích výnosů poklesne míra využití aktiv (tržby/aktiva), což
může investorská veřejnost vnímat negativně.



Pokles propojovacích nákladů vede k nižší nákladovosti provozu.



Na úrovni hrubé marže, EBITDA, EBIT a čistý zisk jsou změny velmi malé.



Důsledkem je výrazné zlepšení EBITDA marže (EBITDA/tržby), které je obzvláště
silně sledovaným ukazatelem u mobilních operátorů.
Základní podmínkou fungování tohoto systému je vzájemnost. Protože propojovací poplatky
z pevné do mobilní sítě jsou řádově vyšší, než v opačném směru, nebyla žádná bill and keep
úmluva uzavřena mezi pevným a mobilním operátorem. Tudíž systém nemá žádné důsledky
pro velikost transferů od fixních k mobilním provozovatelům. Avšak vzhledem k tomu, že
tento systém stimuluje příliv nových zákazníků a tržní ocenění zpravidla rovněž vzroste, může
tento systém zajistit pro mobilní operátory více investičních prostředků pro rozšíření sítě,
dotace přístrojů nebo i dotace cen hovorů, což dále stimuluje síťové externality.
2.2.4. Účtování v případě čísel přenesených k jinému operátorovi
Účastníci mobilních sítích museli v minulosti měnit své telefonní číslo, pokud chtěli přejít od
operátora k jinému. Dnes již většina evropských zemí zavedla přenositelnost mobilních
telefonních čísel (například Velká Británie již v roce 1999), v České republice je povinná od
15.ledna 2006.
Účtování u čísel přenesených k jinému operátorovi se v rámci systému CPP komplikuje,
neboť volající strana neví, v jaké síti se volané číslo nachází. Problém z hlediska volajícího
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nastává, pokud jsou terminační poplatky do různých mobilních sítí různé a jsou tak i
reflektovány v maloobchodních cenících. Z hlediska operátora se zvyšuje administrativní a
technická náročnost, případně mohou i poklesnout výnosy s propojení, pokud se k němu
přesunul zákazník od operátora, jehož propojovací poplatek byl nižší.
Ve většině případů totiž zůstává účastník s přeneseným číslem stále v databázi původního
operátora; hovory a SMS na čísla, která se přesunula do jiné sítě jsou směřována přes původní
do nové sítě. Tento systém předpokládá, že původní síť (kde byl účastník dříve registrován) je
prostředníkem a směřuje hovor do sítě příjemce (tedy sítě, kde je účastník registrován nyní).
V současnosti je v EU obvyklé toto účtovací schéma pro hovory na přenesená telefonní čísla:
•

Pokud je účastník registrován v síti A, hovory jsou účtovány podle tarifu pro volání do
sítě A.

•

Účastník změní svou síť na B, avšak ponechá si své původní číslo. Volající
z mobilních sítí A nebo B (které znají síť, kde se účastník nalézá nyní) jsou účtováni
podle tarifu pro volání do sítě B. Volajícím z jiných sítí je účtováno hovorné do sítě A,
neboť jejich provozovatelé nevědí, že se účastní přesunul do jiné sítě.

•

Pokud se účastník znovu přesune, tentokrát do sítě C, avšak i nadále si ponechá stejné
číslo, výsledkem je stav, jako kdyby se účastník přímo přesunul ze sítě A do sítě C.
Co se týče příjmu poplatků za ukončení hovorů v síti, je v evropských zemích obvykle
zaveden tento systém pro účtování u hovorů na přenesená čísla:
•

Je-li volaný účastník registrován v síti A, potom pro hovory do sítě A získává
provozovatel sítě A běžný propojovací poplatek za terminaci, případně poplatek za
hovor uvnitř sítě, pokud je volajícím účastník sítě A.

•

Předpokládejme, že se účastník přesune do sítě B a přitom si přenese do sítě B své
původní číslo. Síť B potom obdrží standardní poplatek za terminaci pro hovory
započaté v síti A, případně vlastní poplatek za hovory uvnitř sítě, pokud je volající
účastník sítě B. Pro hovory ze všech ostatních sítí obdrží provozovatel sítě B
propojovací poplatek za terminaci jako kdyby bylo voláno do sítě A po odečtení
malého tranzitního poplatku, který si ponechá provozovatel sítě A.

•

Pokud se účastník dále přesune do mobilní sítě C a stále si ponechá stejné telefonní
číslo, výsledný tok plateb odpovídá tomu, jako by se účastník přímo přesunul ze sítě A
do sítě C.
Současný číslovací plán České republiky umožňuje přenositelnost pouze pro mobilní čísla
vydaná na základě číslovacího plánu platného od roku 2001, tedy předvolby 7*. Kvůli
unifikovaným sazbám za terminaci hovorů v mobilních sítích se tento problém zatím
neprojevil, avšak budou-li poplatky za terminaci v různých sítích diferencované, bude již
moci docházet k nejasnostem v účtování.

26

Propojení
__________________________________________________________________________________________________________

2.3. Shrnutí
Způsob, jak firmy stanovují propojovací poplatky, závisí na metodě účtování maloobchodních
cen. V režimu běžném po celém světě pro stanovování cen pro hovory v pevných sítích, a
současně používaném pro účtování mobilních hovorů mimo Severní Ameriku a několika
dalších zemí, je Calling Party Pays (CPP)4. Operátor volajícího zde nakupuje propojení od
operátora sítě volaného. Protože operátor sítě volaného kontroluje „bottleneck“ (hrdlo láhve)
neboli zařízení nutné pro spojení hovoru, může využívat své tržní síly. V současnosti nejsou
známé substituty, jak by bylo možné jinak uskutečnit spojení, a může tedy účtovat vysoké
propojovací poplatky bez obav z odrazení poptávky.
Existují i principy, které považují využití efektu „bottleneck“ pro účely stanovení cen za
oprávněné (Economides, N., White, L.J., 1995). Jedná se například o princip efektivního
komponentu (ECPR – efficient component pricing rule), kdy za přístup k bottleneck facility
vlastněné monopolistou musí zájemce uhradit i náklady příležitosti spojené s poskytnutím
přístupu včetně nerealizovaných výnosů z poklesu obratu kvůli nástupu nového hráče. Pak
však hrozí, že monopolistova cena za službu (například terminace za principu CPP) je vyšší,
než veškeré možné alokované náklady. Pak ovšem ECPR vylučuje z trhu jakékoli konkurenty
(price squeeze) a tím je společensky škodlivá. Pokud monopolista (zde jakýkoli mobilní
operátor) bude uplatňovat svou tržní sílu prostřednictvím monopolistické marže, potom ECPR
bude udržovat tržní sílu monopolisty a zabrání vstupu konkurentů.
Pokud je však zaveden alternativní systém Receiving Party Pays (RPP), potom příjemce
hovoru (receiving party) platí za ukončení hovoru v jeho vlastní síti vlastnímu operátorovi.
Proto má motivaci si zvolit operátora mimo jiné i na základě ceny příchozích hovorů; u CPP
principu tento motiv chybí a kupující se rozhoduje jen podle cen odchozích hovorů.
Protože princip CPP byl zaveden ve všech mobilních sítích v Evropě5, Evropská komise se
rozhodla službu terminace hovoru v jakékoli mobilní síti zahrnout ve svém Doporučení o
relevantních trzích, které je možné v případě nalezení dominance ex-ante regulovat. Přesněji,
Doporučení Komise označuje mobilní terminaci v jakékoli síti jako trh, o němž musí národní
regulátor rozhodnout, zdali na něm existuje dominance, nebo ne. Protože již z definice
vyplývá, že mobilní operátor, jemuž síť patří, má v této síti 100% tržní podíl na trhu
terminace v této síti, je očividné, že podmínka dominance je splněna. Na základě
regulatorního rámce je povinen národní regulátor uplatnit jedno nebo více opatření.
Tudíž v budoucnu je vysoce pravděpodobné, že oba druhy telekomunikačních sítí, pevné i
mobilní, budou regulovány obdobně, zejména co se týče terminace hovorů. Dnes to však
dosud neplatí obecně, a ve velké části členských států EU je fixní a mobilní terminace
ošetřena jinak. Ačkoli provozovatelé sítí obou typů mají povinnost jednat se zájemci o službu
propojení, podmínky, za jakých se dodávají propojovací služby, jsou v každém případě zcela
odlišné.

4
5

Wright, Julian - Competition and Termination in Cellular Networks, University of Auckland, 2000.
Avšak ještě v roce 1996 účtoval Eurotel Praha, s.r.o. uživatelům své analogové sítě NMT příchozí hovory.
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3. Regulační rámec EU
3.1. Regulatorní rámec propojení do 25.července 2003
Evropská komise vytvořila řadu direktiv stanovujících regulatorní povinnosti v souvislosti s
licencováním telekomunikací6. Struktura telekomunikačního zákonodárství Evropské unie je
stále ve vývoji. Licenční direktiva a Propojovací direktiva byly dvě direktivy upravující vztah
podmínek licencování a regulace propojení, které byly implementovány v národním právu. Po
zavedení nového regulačního rámce od 25.července 2003 byla platnost Licenční a
Propojovací direktivy ukončena. V souvislosti s možnostmi národních regulátorů zavést
cenový strop pro sazby účtované v rámci propojení je nový evropský regulatorní rámec a
Direktiva o přístupu zcela odlišné od Licenční a Propojovací direktivy.
3.1.1. Licenční direktiva
Licenční direktiva se týká procedur pro udělování licencí a podmínek, které mohou být
obsaženy v licencích na poskytování telekomunikačních služeb. Licenční direktiva rozděluje
licence na dvě třídy, obecné (generální – běžné i v českém právu) a individuální. Z hlediska
Licenční direktivy mají mobilní operátoři individuální licence.
Členské státy se mohou rozhodnout, zdali bude pro poskytování telekomunikačních služeb
potřebná licence. Všechny podmínky uložené v licencích musí být objektivně zdůvodněny
s ohledem na poskytovanou službu, přiměřené a transparentní.
Individuální licence se mohou udělovat pouze tehdy, pokud je licencovanému subjektu udělen
přístup ke vzácným přírodním či jiným zdrojům, nebo jsou mu uloženy specifické povinnosti,
případně udělena specifická práva.
Oddíl III Licenční Direktivy zahrnuje dva články relevantní z hlediska analýzy propojování.
Jsou jimi zejména článek 7, který se zabývá rozsahem pravomocí členských států pro
udělování individuálních licencí. Dle tohoto článku mohou členské státy vydat individuální
licence pouze k následujícím účelům:
a. Umožnit licencovanému subjektu přístup k rádiovým frekvencím nebo
číslům.
b. Udělit licencovanému subjektu mimořádná práva s ohledem na přístup na
soukromé nebo veřejné pozemky.
c. Pro uložení povinností a požadavků licencovanému subjektu vztahující se
k povinnému poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb
a/nebo veřejných telekomunikačních sítí, včetně povinností zavazujících
licencovaného poskytovat univerzální službu a další povinnosti v rámci ONP
7
legislativy.
d. Uložit specifické povinnosti v souladu s komunitárními antimonopolními
pravidly, pokud má licencovaný výraznou tržní sílu (SMP) v souvislosti
s provozováním veřejných telekomunikačních sítí a poskytováním veřejně
dostupných telekomunikačních služeb.
Ustanovení Přílohy k Licenční Direktivě stanovují řadu podmínek, které mohou být zahrnuty
v licencích, individuálních nebo jiných. Jakákoli podmínka musí být konzistentní s pravidly
EC pro ochranu hospodářské soutěže, oprávněná a zohledňující princip přiměřenosti.

6
7

Oftel 2003.
Open network provision, direktivy EU č. 98/10/EC, 97/33/EC, 90/387/EEC, 92/44/EEC.
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Tato ustanovení Přílohy byla z hlediska propojení pevných a mobilních telekomunikačních
sítí nejdůležitější:
•

K jakémukoli oprávnění pro podnikání v telekomunikacích lze přidružit podmínky
zamýšlené k zamezení protisoutěžního jednání na telekomunikačních trzích, včetně
opatření zajišťující, že tarify jsou nediskriminační a nedeformují soutěž.

•

K individuálním licencím lze přidružit specifické podmínky vztahující se na operátory
s výraznou tržní silou (SMP) tak, jak jsou označeny členskými státy na základě
Propojovací Direktivy s úmyslem zaručit propojení nebo kontrolu výrazné tržní síly.

3.1.2. Propojovací direktiva
Propojovací direktiva, jak již její název napovídá, se zabývá specifikami propojení. Jak
vyplývá z Článku 1 Propojovací direktivy, jejím cílem je zajistit propojení telekomunikačních
sítí v rámci Evropské unie. Článek 1 dále pokračuje s odkazy na zajištění interoperability
služeb a poskytování univerzální služby v prostředí otevřených a konkurenčních trhů. Dále
pak článek 1 konstatuje, že Propojovací direktiva usiluje o „harmonizaci podmínek pro
otevřené a efektivní propojení a přístup do veřejných telekomunikačních sítí a veřejně
dostupných telekomunikačních služeb“.
Články 3 a 4 Propojovací direktivy ukládají členským státům povinnosti zajistit propojení.
Článek 3(1) Propojovací direktivy vyžaduje, aby členské státy zavedly veškerá nezbytná
opatření pro odstranění bariér bránících licencovaným operátorům jednat mezi sebou o
propojovacích dohodách. Na základě Propojovací direktivy a soutěžních pravidel Evropské
unie jsou technické a komerční dohody o propojení záležitosti, které si musí dohodnout
subjekty smlouvy. Článek 3(2) ukládá členským státům zajistit adekvátní a efektivní
propojení veřejných telekomunikačních sítí stanovených v Příloze I v rozsahu nezbytném k
zajištění interoperability služeb pro všechny uživatele v rámci Evropské unie.
Pokud se Článek 3 zabývá povinnostmi členských států v souvislosti s propojením, potom
Článek 4 vytyčuje propojovací povinnosti, které lze uložit určitým držitelům licencí.
V Článku 4 jsou stanoveny v zásadě dvě hlavní povinnosti:
•

První z nich stanovuje licencovaným subjektům povinnost „jednat o propojení“.
Druhá požaduje, aby držitelé licencí s výraznou tržní silou 8 měli povinnost „vyhovět
všem rozumným požadavkům na přístup do své sítě“.

•

Nejdůležitějšími opatřeními Článku 4(1), které zavádějí povinnost jednat o propojení
jsou tato:
Organizace oprávněné provozovat veřejné telekomunikační sítě a/nebo poskytovat veřejně
dostupné telekomunikační služby dle definice v Příloze II by měly mít právo a v případě
žádosti jiné organizace ve stejné kategorii i povinnost, jednat navzájem o propojení s cílem
poskytování předmětných služeb, aby bylo zajištěno poskytování těchto služeb a sítí v celé
Evropské unii…

Článek 4(3) definuje výraznou tržní sílu (SMP) takto: „Organizace se považuje za subjekt s výraznou tržní
silou, pokud její tržní podíl na určitém telekomunikačním trhu na geografickém území členského státu, v němž je
oprávněna podnikat, přesáhne 25%. Národní regulátoři nicméně mohou rozhodnout, že organizace s tržním
podílem na relevantním trhu menším než 25% má rovněž výraznou tržní sílu. Mohou rovněž rozhodnout, že
organizace s tržním podílem vyšším než 25% na relevantním trhu nemá výraznou tržní sílu. V každém případě
určení SMP musí vzít v úvahu schopnost organizace ovlivnit podmínky na trhu, její podíl vzhledem k velikosti
trhu, kontrolu prostředků pro přístup ke konečným uživatelům, přístup k finančním zdrojům a zkušenost
s poskytováním služeb na daném trhu.
8
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Článek 4(2) stanovuje:
Organizace pověřené provozovat veřejné telekomunikační sítě a poskytovat veřejně dostupné
telekomunikační služby dle definice v Příloze I, které mají výraznou tržní sílu, musí vyhovět
všem rozumným požadavkům na přístup do své sítě včetně přístupu v bodech jiných než jsou
síťové terminační body nabízené většině koncových uživatelů. Příloha I zahrnuje rovněž
veřejné mobilní telefonní sítě a služby.
Článek 6 se zabývá mobilními operátory (za platnosti původního regulatorního rámce v ČR
O2 a T-Mobile), kteří poskytují veřejné mobilní telefonní služby a nebo provozují veřejné
mobilní telekomunikační sítě v souladu s Částí 3 Přílohy I, a kteří byli označeni za subjekty
s výraznou tržní silou. V zásadě Článek 6 vyžaduje uložení čtyř povinností SMP operátorům:
1. Nesmějí diskriminovat v souvislosti s propojením nabízeným jiným subjektům.
2. Organizace zvažující propojení s nimi mají právo na „veškeré nezbytné informace a
specifikace“.
3. Uzavření propojovacích smluv SMP subjekty musí být oznámeno národnímu
regulátorovi. Na žádost musí být zájemcům zpřístupněny.
4. Informace získané od žadatele o propojení mohou být užity pouze pro účely propojení.
Tyto informace nesmějí být předány dceřinným společnostem ani ostatním
oddělením téže společnosti.
Článek 7 Propojovací direktivy je označen „Principy propojovacích poplatků a nákladové
účetní systémy“. Obsahuje povinnosti, které musí být uloženy operátorům „veřejných
telekomunikačních sítí, kteří byli označeni národními regulátory jako subjekty s výraznou
tržní silou9“. V České republice dosud nebyl žádný mobilní operátor označen za subjekt
s výraznou tržní silou na národním trhu propojení10.
Propojovací poplatky by měly dodržovat principy transparentnosti a nákladové orientace.
Důkazní břemeno, že účtované poplatky jsou opravdu odvozeny od skutečných nákladů
včetně přiměřené míry návratnosti investice by mělo být uvaleno na organizaci poskytující
propojení do své sítě. Národní regulátoři mohou požadovat, aby organizace poskytla plné
zdůvodnění svých propojovacích poplatků a v případě potřeby mohou požadovat jejich
změnu.
Dalšími požadavky Článku 7 jsou tyto:
1. Operátor musí publikovat „referenční nabídku propojení“. Musí zahrnovat popis
nabídky propojení rozčleněný do komponent dle potřeb trhu a komerční podmínky
včetně tarifu.
9 Propojovací direktiva uvádí: „Pokud jsou ceny za propojení klíčovým faktorem určujícím strukturu a intenzitu
konkurence v rámci transformačního procesu směrem k liberalizovanému trhu, potom organizace s výraznou
tržní silou musí být schopny prokázat, že jejich propojovací poplatky jsou stanoveny na základě objektivních
kritérií a dodržují principy transparentnosti a nákladové orientace a jsou dostatečně odděleny (unbundled)
vzhledem k zpřístupněným síťovým prvkům a nabízeným dílčím službám. Zveřejnění seznamu propojovacích
služeb, poplatků a podmínek rozšiřuje transparentnost a omezuje možnost diskriminace. Měla by být umožněna
flexibilita metod pro účtování provozu mezi propojenými sítěmi včetně účtování založeném na kapacitě. Úroveň
poplatků by měla podporovat produktivitu a podporovat efektivní a udržitelný vstup na trh. Současně by neměla
být pod úrovní nákladů spočtených dle metody dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC), ani nad úrovní
nákladů spočítaných jako úplné náklady na poskytování předmětného propojení.
Metody alokace nákladů by měly být založeny na skutečné příčině nákladů. Propojovací poplatky založené na
dlouhodobých přírůstkových nákladech pro poskytnutí přístupu k propojení jsou adekvátní pro stimulaci
rychlého rozvoje otevřeného konkurenčního trhu.
10 O2 a T-Mobile byly již podle původního regulačního rámce označeny za subjekty s výraznou tržní silou na
trhu veřejných mobilních sítí a veřejných mobilních služeb.
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2. Je povoleno stanovit různý tarif a podmínky propojení, pokud tyto rozdíly mohou
být objektivně zdůvodněny na základě typu poskytovaného propojení a nebo
relevantních národních licenčních podmínek.
3. Dalšími požadavky je oddělení (unbundling) propojovacích poplatků a podílu na
nákladech poskytování univerzální služby.
4. Poskytovatel propojení musí mít zavedeno nákladové účetnictví a účetní oddělení
jednotlivých činností.
Při výkonu pravomocí v oblasti propojení může ve výjimečných případech národní regulátor
zasahovat do uzavřených smluv, pokud to zajistí efektivní konkurenci a nebo interoperabilitu
služeb pro uživatele.
Nejdůležitější ustanovení jsou tato:
•

Národní regulátoři musí povzbuzovat a zajistit adekvátní propojení v zájmu všech
uživatelů. Musí své pravomoci vykonávat takovým způsobem, který zajišťuje
maximální ekonomickou efektivitu a konečným uživatelům dává maximální užitek.
Zejména by měl národní regulátor vzít v úvahu:
•

Potřebu zajistit uspokojivou komunikaci uživatelů mezi zakončeními sítě (endto-end).

•

Principy nediskriminace (včetně rovného přístupu) a přiměřenosti.

•

Při výkonu činnosti mohou národní regulátoři kdykoli ze své vlastní iniciativy
intervenovat. Pokud jsou požádáni jakoukoli stranou pro specifikaci záležitostí, které by
měly být pokryty smlouvou o propojení nebo k smluvnímu zakotvení specifických
podmínek, které by měla jedna nebo více stran dodržovat, pak zasáhnout musí. Národní
regulátoři mohou ve výjimečných případech vyžadovat změny v již uzavřených
propojovacích smlouvách, pokud to je zdůvodněno zajištěním efektivní konkurence
a/nebo interoperability služeb pro uživatele.
Národní regulátor může kdykoli z vlastní iniciativy nebo při požadavku jakékoli strany
stanovit časové lhůty, v kterých musí být dokončeno jednání o propojení. Pokud není
dosaženo shody v čase vytyčeném regulátorem, potom národní regulátor by měl
podniknout kroky k dosažení shody v rámci procedur ustavených tímto regulátorem.

•

Pokud organizace pověřená provozovat veřejné telekomunikační sítě nebo poskytovat
veřejně dostupné telekomunikační služby zahájí jednání o propojení s jinými stranami,
národní regulátor by měl mít právo dohlížet na celý průběh těchto jednání o propojení.

•

V případě, kdy organizace pověřené k provozování veřejných telekomunikačních sítí
a/nebo poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb si nepropojí své sítě,
národní regulátor by měl být oprávněn v souladu s principem přiměřenosti a v zájmu
uživatelů sítí nařídit těmto organizacím, aby své sítě propojily v zájmu ochrany důležitého
veřejného zájmu a pokud to bude přiměřené i stanovit podmínky propojení.

3.1.3. Shrnutí regulačního paradigmatu z roku 1998
Regulatorní rámec z roku 1998 byl navržen pro rané fáze liberalizace, kdy tržní struktury
byly relativně stabilní a homogenní v různých členských státech. Cíl a míra regulace byly
snadno určitelné. Široký politický konsensus diktoval, že regulace by se měla zaměřit na
maloobchodní a velkoobchodní služby, které dodával dřívější monopolista. Důvodem bylo,
že regulace na obou těchto úrovních umožňovala rozvoj konkurence; infrastruktura
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incumbentů byla vybudována pod dřívější státní ochranou (nebo i vlastnictvím). Tudíž
definice SMP byla jednoduchá:
1. Tržní oblasti, které se měly regulovat, byly přímo specifikovány v Direktivách
daných evropským zákonodárstvím.
2. Mez, nad kterou byl podnik považován za SMP, byl tržní podíl 25%.
3. Na podniky s SMP byly uvaleny veškeré možné povinnosti:


Transparentnost,



Nediskriminační přístup,



Účetní oddělení,



Povinný přístup (access), a

 Nákladová orientace cen.
Pro regulaci mobilních 2G služeb nedošlo ke shodě mezi Evropským Parlamentem
(příznivcem regulace) a Radou (obávající se zásahů do slibných a rozvíjejících se trhů).
V každém případě důvodů pro regulaci zde bylo méně něž pro fixní služby – výnosy
z rozsahu (scale) a ze sortimentu (scope) jsou zde mnohem méně výrazné a navíc byly
v každé členské zemi mobilní sítě spuštěny za konkurenčních podmínek (v každém členském
státě jsou přinejmenším tři mobilní sítě). Jako kompromis mezi protichůdnými stanovisky
bylo rozhodnuto, že regulace je možná, avšak v žádném případě se nemůže týkat
maloobchodních cen. Tržní podíl pro stanovení SMP na trhu propojení měl být určen jako
podíl na celém trhu propojení, tedy do pevné i mobilní sítě. Lokální regulátoři však ve
většině evropských států nevyužili ani těchto možností k regulaci.
Regulační rámec roku 1998 tedy můžeme charakterizovat takto:
1. Počet trhů určených k regulaci byl omezený a v zásadě zahrnoval velkoobchodní a
maloobchodní služby nabízené dřívějším monopolistou. Regulátoři považovali
regulaci jako trest pro dřívější monopolisty, kteří dříve využívali zákonné ochrany.
2. Trhy určené k regulaci byly většinou přímo vybrány direktivami Rady a
Evropského Parlamentu. Místní regulátoři měli velmi malý prostor k samostatnému
rozhodování. Na jedné straně byl tento režim velice rigidní a výběr dalších trhů
k regulaci by vyžadoval celý zákonodárný proces. Na druhé straně tato rigidita byla
mocnou zbraní proti přílišné regulaci a výběru trhů ad hoc.
3. Trhy byly definovány spíše podle technických parametrů než na základě
ekonomických kritérií (zejména elasticita substitutce na poptávkové a nabídkové
straně).
Jak uvádí Europe Economics, 2001, regulace mohla přicházet v úvahu jen tehdy, pokud bylo
u operátora na trhu zjištěno SMP. Přestože v roce 2001 byl v 13 zemích EU jeden nebo více
operátorů s výraznou tržní silou (SMP) na trhu mobilních služeb, SMP na trhu propojení
byl zjištěno pouze v 8 členských státech. Tím se ještě dále zmenšil prostor pro efektivní
regulatorní intervenci.
3.2. Nové evropské direktivy
24. dubna 2002 byly publikovány v Oficiálním věstníku Evropských společenství čtyři nové
direktivy týkající se elektronických komunikací. Jedná se o Rámcovou, Přístupovou a
Pověřovací direktivu a Direktivu o univerzální službě. Na jejich základě byly od 25. července
2003 zrušeny Licenční a Propojovací direktiva.
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3.2.1. Rámcová direktiva a Přístupová direktiva
Rámcová direktiva je harmonizačním opatřením. Jak již její název napovídá, vytváří rámec.
Začíná konstatováním, že stávající11 regulační rámec pro telekomunikace „byl úspěšný při
vytváření podmínek pro efektivní soutěž v telekomunikačním sektoru během přechodu od
monopolu k plné konkurenci“. Klade si za cíl regulovat veškeré služby elektronických
komunikací a přenosové sítě jednotným regulačním rámcem.
Ustanovení Rámcové a Přístupové direktivy zavádí odlišný režim z hlediska cenové regulace
přístupu (tedy i propojení) od dosavadního způsobu regulace. Rámcová direktiva se odkazuje
na ostatní tři direktivy jako na „Specifické direktivy“.
V Rámcové direktivě je předložena řada návrhů ve vztahu k ex-ante regulaci. Potvrzuje
přetrvávající potřebu ex-ante regulace „za určitých okolností, aby byl zajištěn vývoj
konkurenčního trhu“. Definice výrazné tržní síly používaná v stávající legislativě již není
dostatečná k zásahu na „stále komplexnějších a dynamičtějších trzích“. Dominance zde
zahrnuje i společnou dominanci kdy „struktura relevantního trhu podporuje výskyt
koordinovaných efektů, což znamená, že může přispívat k souběžnému protisoutěžnímu
chování na trhu“.
Rámcová direktiva dále uvádí, že „ex-ante regulační povinnosti mohou být uvaleny jen tehdy,
pokud na trhu není efektivní konkurence, tedy na trzích, kde je jeden nebo více soutěžících
s výraznou tržní silou“ a „kde opatření národního a komunitárního protimonopolního
zákonodárství nejsou dostatečná k vyřešení problému“.
Rámcová direktiva obsahuje v Článcích 14 až 16 ustanovení, která slouží jako základ pro akce
podniknuté na základě Specifických direktiv, zejména pak podle Přístupové direktivy:
•

Článek 15 Rámcové direktivy je označen jako „Procedura pro definici trhu“. Trhy
produktů a služeb označených v tomto doporučení jsou ty, u kterých je dle názoru
Evropské komise zdůvodnitelné stanovení regulatorních povinností. Pokud národní
regulátor chce regulovat jiný trh, než ten označený v doporučení, může tak učinit
pouze po předložení návrhu Evropské komisi.

•

Článek 14 definuje subjekty, u kterých lze zvažovat ekonomickou regulaci:
„Podnik by se měl považovat za subjekt s výraznou tržní silou pokud buď jednotlivě,
nebo ve spojení s ostatními zastává pozici ekvivalentní dominanci, je tedy v pozici
ekonomické síly, která mu umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na
konkurenci, zákaznících a konečných uživatelích.“
Po identifikaci trhů vyžadujících regulaci musí národní regulátor provést analýzu
„relevantních trhů“. Zejména musí prověřit, zdali je předmětný trh dostatečně konkurenční.
Pokud je trh dostatečně konkurenční, potom není důvod pro ponechání, popřípadě zavedení
jakýchkoli regulatorních povinností. Pokud však národní regulátor zjistí, že relevantní trh není
efektivně konkurenční, musí na tomto trhu označit subjekt s výraznou tržní silou a poté
zavést, případně ponechat, adekvátní regulaci.
V doporučení Evropské komise o identifikaci trhů je jedním z trhů, které je vhodné podrobit
analýze, rovněž „Zakončení hovoru v jednotlivých mobilních sítích“. To ještě nemusí
nutně implikovat zavedení regulačních opatření; musí však být zvážena. Současně pokud
analýza trhu vede ke zjištění, že na trhu není subjekt s výraznou tržní silou, potom nemůže být
uložena žádná z regulačních povinností.
Přístupová direktiva umožňuje národnímu regulátorovi stanovit regulační povinnost
transparentnosti, nediskriminace, povinnosti týkající se účetního oddělení dle jednotlivých
11 Tedy

regulační rámec existující před zavedením Rámcové direktivy.
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podnikatelských činností, povinnost vyhovět rozumným požadavkům na přístup do sítě a
využití určitých síťových zařízení a z hlediska této disertační práce zřejmě nejdůležitější
povinnosti vztahující se k návratnosti nákladů a cenové regulace, včetně povinnosti nákladové
orientace cen.
Článek 13 Přístupové direktivy má záhlaví „Cenová regulace a povinnost vést nákladové
účetnictví“. Jeho text zní následovně:
1. Národní regulátor může uložit povinnosti týkající se návratnosti nákladů a cenové
regulace včetně povinnosti nákladové orientace cen a povinnosti týkající se systémů
nákladového účetnictví pro poskytování specifických typů propojení a/nebo přístupu
v situacích, kdy analýza trhu prokáže nedostatečně efektivní konkurenci, která může
umožnit operátorovi na tomto trhu udržet ceny na příliš vysoké úrovni, případně ke
škodě koncových uživatelů vytěsňovat své konkurenty prostřednictvím cen (price
squeeze). Národní regulátoři by měli vzít v úvahu operátorem uskutečněné investice a
povolit mu přiměřenou míru návratnosti adekvátní úrovně užitého kapitálu se
zohledněním podstoupeného rizika.
2. Národní regulátoři musí zajistit, že jakýkoli jimi zavedený mechanismus návratnosti
nákladů nebo cenová metodologie podporuje efektivitu a udržitelnou konkurenci a
maximalizuje spotřebitelský užitek. Při tom mohou zohlednit i ceny účtované na
srovnatelných konkurenčních trzích (benchmarking).
3. Pokud má operátor povinnost týkající se nákladové orientace cen, potom leží důkazní
břemeno, že ceny jsou skutečně založeny na nákladech včetně přiměřené míry
návratnosti investic, na operátorovi. Pro účely výpočtu nákladů pro efektivní
poskytování služeb mohou národní regulátoři využít metod nákladového účetnictví
nezávislých na metodologii užívané podnikem. Národní regulátoři mohou požadovat,
aby operátor poskytl plné zdůvodnění svých cen a v případě potřeby může požadovat
úpravu cen.
4. Národní regulátoři by měli zajistit, aby v případě povinného zavedení systému
nákladového účetnictví za účelem zpřehlednění cenové regulace byl popis systému
nákladového účetnictví zveřejněn se zobrazením přinejmenším hlavních kategorií,
do kterých jsou náklady akumulovány a pravidla užívaná pro alokaci nákladů. Soulad
se systémem nákladového účetnictví by měl být auditován oprávněným nezávislým
subjektem. Zpráva týkající se souladu by měla být každoročně publikována.
Směrnice pro zavedení cenové regulace obsažená v Přístupové direktivě uvádí:
Cenová regulace může být nezbytná, pokud analýza nějakého konkrétního trhu
prokáže neúčinnou konkurenci. Regulatorní zásah může být jak poměrně jemný, jako
například povinnost, že ceny pro volbu operátora jsou přiměřené dle Direktivy
97/33/EC, tak i poměrně zásadní jako je povinnost nákladové orientace cen pro plné
zdůvodnění těch cen, kdy konkurence není dostatečně silná, aby zabránila stanovení
přemrštěných cen. Zejména pak operátoři s výraznou tržní silou by se měli zdržet
cenového vytlačování (price squeeze), kdy rozdíl mezi jimi účtovanými
maloobchodními cenami a propojovacím poplatkem účtovaným konkurentům
poskytujícím shodnou maloobchodní službu je nedostatečný k zajištění udržitelné
konkurence. Když národní regulátor počítá náklady nezbytné na poskytování služby
dle této direktivy, je adekvátní povolit přiměřený výnos z užitého kapitálu včetně
příslušných nákladů na pracovní sílu a výstavbu, přičemž objem užitého kapitálu by
měl být v případě potřeby přizpůsoben tak, aby odrážel současné ocenění aktiv a
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efektivitu provozu12. Metoda pro návratnost nákladů by měla být přiměřená
okolnostem se zohledněním potřeby podporovat efektivitu a udržitelnou konkurenci a
maximalizovat užitek spotřebitele.
Cílem Přístupové direktivy je harmonizovat způsoby, jimiž je v členských státech
regulováno propojení13. Členské státy mají zajistit, aby operátoři veřejných komunikačních
sítí měli právo a v případě požadavku jiných operátorů veřejných komunikačních sítí i
povinnost jednat o vzájemném propojení pro účely poskytování veřejně dostupných
elektronických komunikačních služeb v rámci Evropské unie.
3.2.2. Pověřovací direktiva
Pověřovací direktiva je harmonizační opatření zamýšlené pro zavedení vnitřního trhu
v elektronických komunikačních sítích a službách. Tento záměr se má uskutečnit
„harmonizací a zjednodušením pověřovacích pravidel a podmínek“.
Členské státy jsou povinny dodržovat „svobodu“, čímž se myslí svoboda poskytování
elektronických komunikačních sítí a služeb. Na základě Pověřovací direktivy a pouze
s několika málo výjimkami je jediným pověřením, které lze vyžadovat pro provozování
elektronických komunikačních sítí a služeb obecné pověření (generální autorizace).
Režim obecného pověření vytvoří pro své držitele určité minimum práv. Podniky pověřené
dle Pověřovací direktivy mají právo „provozovat elektronické komunikační sítě a služby“ a
„domáhat se práv nezbytných pro instalaci zařízení“. Dále stanoví, že podniky, jimž bylo
uděleno obecné pověření a které provozují elektronické komunikační sítě nebo služby
veřejnosti, by měly mít právo „vyjednat propojení a v případě potřeby získat přístup
k ostatním provozovatelům veřejně dostupných komunikačních sítí a služeb činných na
základě obecného pověření kdekoli v rámci Evropské unie“ v rámci podmínek a v souladu
s Přístupovou direktivou.
3.2.3. Odlišnost regulačního rámce z roku 1998 a 2003
Režim komplexní tržní struktury
Regulační rámec roku 2003 radikálně reformoval každý z kroků SMP režimu. Oproti rámci
z roku 1998 by měl být mnohem flexibilnější a klade si za cíl technologickou neutralitu14.
Alexandre de Streel, 2004, uvádí, že generické a zjednodušující kritérium pro výběr SMP
firem je nyní založeno na relativní efektivnosti protimonopolních opatření ve srovnání se
sektorovou regulací tak, aby byla ošetřena tržní selhání:
1. Definice trhů, které budou podrobeny analýze. Komise přijala doporučení, které
definuje produkty a trhy v sektoru elektronických komunikací, jejichž charakteristika
může zdůvodňovat zavedení regulatorních povinností. V praxi komise vybírá trhy, na
kterých bude zavedena ex-ante regulace kvůli strukturálním problémům. Tyto trhy
jsou potom přesněji vytyčeny pomocí protimonopolní metodologie. NRA potom
definuje trhy odpovídající místním podmínkám v souladu s protimonopolní
legislativou.
12

Vzhledem k požadavku na současné ocenění aktiv a efektivitu provozu může NRA též dojít k cenám
propojení, které nebudou dostatečně hradit ani přírůstkové náklady.
13 „Propojení“ je definováno jako „fyzické a logické spojení veřejných komunikačních sítí používaných stejným
nebo jiným podnikem nebo pro přístup ke službám poskytovaných jiným podnikem“. Služby mohou být
poskytovány předmětnými subjekty, nebo jinými subjekty, které mají přístup k síti. Propojení je specifickým
typem přístupu mezi operátory veřejných sítí.
14
De Streel, A. - New Regulatory Paradigm for European Electronic Communications: On the Fallacy of the
‘Less Regulation’ Rhetoric, European University Institute, Florence, 2004.
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2. NRA analyzuje definované trhy tak, aby určila, zdali jeden nebo více operátorů má
SMP, což odpovídá termínu „dominantní postavení“ v terminologii protimonopolní
legislativy.
3. NRA uplatní na operátory se SMP vhodné specifické regulatorní povinnosti z menu
poskytnutého direktivami (transparentnost, zákaz diskriminace, účetní oddělení,
povinný přístup, nákladová orientace cen, případně ve výjimečných případech i další
povinnosti).
V případě operátora, který má SMP na velkoobchodním trhu, regulátor by měl používat
opatření definovaná Přístupovou direktivou. Pro operátory s SMP na maloobchodním trhu
jsou podmínky pro zavedení regulace mnohem přísnější, neboť kromě dominance musí být
prokázáno, že intervence na velkoobchodním trhu nemůže vyřešit problém maloobchodního
trhu. V takových případech NRA uplatní opatření dle Direktivy o Univerzální Službě.
Tento režim je výrazně odlišný od systému z roku 1998:
•

Výběr trhů již neprovádí evropský zákonodárce na základě politických kritérií,
nýbrž komise a NRA na základě zákonného kritéria „nedostatečnosti protimonopolního
zákona“. Navíc tyto trhy již nejsou vytyčeny podle technických měřítek, nýbrž podle
ekonomického SSNIP15 testu používaného v protimonopolních případech.

•

SMP již není dáno jako 25% podíl na trhu, nýbrž jako výsledek testu dominantního
postavení.

•

NRA již nemusí ukládat SMP operátorům všechna opatření daná direktivami, ale
pouze ta nejvhodnější.
Tudíž nový regulační rámec roku 2003 zavádí více flexibility a ekonomické analýzy do
regulačního prostředí.
Tabulka 1: Srovnání regulatorního rámce EU z roku 1998 a roku 2003.
Rámec z roku 1998
Rámec z roku 2003
Přímo v direktivách podle politických Není dána v direktivách, ale na základě
kritérií.
nedostatečnosti
protimonopolního
zákona.
Radou a Evropským Parlamentem.
Komisí a národními regulátory (NRA).
a. Výběr
18 trhů.
b. Vytyčení (dimenze 4 hlavní oblasti trhu.
Na technických základech.
Na ekonomickém základě (SSNIP test).
produktu a geografie)

1. Definice trhu

2. Rozhodnutí o SMP

3. Výběr opatření

Premisa o 25% podílu na trhu.

Odpovídá
dominantnímu
postavení
(samostatné nebo společné).
Možnost aplikace dalších kritérií.
Tržní podíly jsou důležité, ale nikoli
jediné kritérium.
Automatická
aplikace
všech
pěti Přinejmenším jedno opatření uplatněno.
opatření
(transparentnost,
zákaz
diskriminace, účetní oddělení, povinný Výběr opatření by měl být založen na
typu tržního selhání, zdůvodněn cíli
přístup a nákladová orientace cen).
direktiv, přiměřený a kompatibilní
s motivy (incentive compatible ).

Zdroj: De Streel, A. - New Regulatory Paradigm for European Electronic Communications, Florence, 2004.

15

Small Significant Non-transitory Increase in Price - SSNIP test usiluje o identifikaci nejmenšího trhu, kde
teoretický monopolista může zvýšit ceny po nepřechodné období. Test například zjišťuje, zdali monopolista při
zvýšení ceny o 5% po období jednoho roku udrží objem prodeje. Pokud spotřebitelé začnou kupovat alternativní
produkt, pak tento trh není nejmenší - je třeba jej rozšířit o trh substitutu. Proces je dokončen, když monopolista
na nově definovaném SSNIP trhu může se ziskem zvýšit cenu a substituce ze strany spotřebitelů není významná.
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Rámcová Direktiva odděluje tři kroky a přiděluje je různým institucím. Každý krok by měl
být proveden samostatně bez předvídání možného výsledku. Tudíž je-li trh identifikován
Komisí ve svém Doporučení, národní regulátor není povinen na domácím trhu označit SMP
operátory. Je tomu tak, neboť Komise nemůže detailně analyzovat každý vybraný trh a na
druhé straně by Komise měla vybrat trhy pro všechny členské země bez zohlednění
charakteristik každé z 25 členských zemí.
Zhodnocení nového režimu
Nový režim je inovativní jak z ohledu podstaty regulace, tak i institucionálního přístupu. Jsou
zavedena tři výběrová kritéria, která zdůvodňují zavedení regulace a v zásadě jejich výsledky
přinášejí identifikaci dvou alternativních tržních problémů, kdy trh sám o sobě by
nemaximalizoval dlouhodobou celkovou efektivitu. V takových případech je třeba zavést
regulaci na trvalé bázi, a tudíž je vhodná sektorově specifická regulace. Tyto případy jsou:
•

Nákladová struktura a úroveň poptávky vytvářejí asymetrické podmínky mezi
hráči na trhu, obvyklou situací je struktura přirozeného monopolu. Je to zejména
případ místní infrastruktury pevné sítě, kdy prohibitivní úroveň fixních utopených
nákladů vede k tomu, že pouze jediný provozovatel sítě může být ziskový. Tato
situace zahrnuje rovněž případ nezbytného zařízení „essential facility“, kdy je vlastník
takového zařízení nucen zpřístupnit je konkurenci.

•

Existence externalit, kdy jeden hráč způsobuje náklady, případně výnosy ostatním, za
které nemusí platit, případně být placen. Mezi tyto externality patří síťové efekty,
které s růstem sítě vedou téměř k přirozenému monopolu s výraznými úsporami
z rozsahu na straně zákazníků. V současnosti do těchto případů patří propojování sítí.
Do síťové externality již nepatří další externalita – externality hovoru, která je spíše
daná účtovacím principem CPP („calling party pays“), kdy volající strana platí
veškeré náklady hovoru. Volajícímu takto vznikají náklady, z nichž benefituje i
volaný; v Evropě se uplatňuje při ukončování hovorů v pevných a mobilních sítích.
Tím, že je nový regulační přístup založen na kritériu efektivnosti, může vést k lepší a lépe
směřované regulaci. Nicméně zůstává zde riziko právní nejistoty, neboť srovnání efektivnosti
dvou regulací je dosud nevyzkoušené kritérium. Evropská Komise pravidelně aktualizuje
Doporučení se seznamem relevantních trhů a většinou zavádí do doporučení trhy, které
reguluje většina regulátorů v členských zemích. Tudíž výběr trhů k regulaci je v rukou
Komise a národních regulátorů. Na jednu stranu se tím zvýší flexibilita regulátorů, na druhou
stranu však hrozí nadměrná regulace. Alexandre de Streel, 2004, varuje, že reforma může vést
k pře-regulování sektoru, právní nejistotě s prudkým nárůstem regulatorních nákladů. Aby se
těmto nebezpečím předešlo, autor navrhuje vyjasnit generické kritérium SMP a spoléhat na
„regulatorní brzdy“ více než v dosavadní praxi.
V zásadě byla deregulace provedena jen ve velmi málo ohledech, například přístup do
mobilní sítě a mobilní originace byly deregulovány jen v Rakousku a ve Velké Británii.
Očividně je regulace spíše v růstu. Například ERG16 navrhuje, aby ve fixních komunikacích
byl bitstream access plně regulován a povoluje nereciproční propojovací poplatky;
v mobilních sítích ukládá, aby poplatky za propojení a za roaming byly nákladově
orientované. Celá diskuse o možných opatřeních se týká pěti opatření, které jsou definovány
v Přístupové direktivě (transparentnost…) a ve skutečnosti nevede ani v dlouhém časovém
období k deregulaci.
Regulatorní rámec platný od roku 2003 přináší významnou změnu jak v oblasti věcné, tak i
institucionální. Zahrnutí trhů do regulace je prováděno na základě testu relativní efektivity, a
16

European Regulators Group of National Regulatory Authorities.
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nikoli na základě politických kritérií. Co se týče institucí, rozhodování Evropského
Parlamentu a Rady je nahrazeno činností Komise a národních regulátorů. Reforma regulace
by mohla vyústit v postupně odstranění sektorové regulace a v příklon k pouhé aplikaci
protimonopolního zákona.
3.2.4. Důsledky regulačního rámce z roku 2003 na regulaci propojení
Ani po přijetí nového regulačního režimu pro telekomunikace v Evropě v roce 2003 se
nezměnila debata o optimální metodě regulace propojení. Tento rámec předpokládá
specifickou ex ante regulaci pro řadu relevantních trhů17. Zahrnutí mobilních propojovacích
poplatků za terminaci v tomto seznamu vedlo k vysoce kontroverzní debatě, zejména o
adekvátní míře a hranicích mobilní terminace jako samostatného trhu. Oftel, britský
telekomunikační regulátor ve své analýze, rozlišuje mezi těmito trhy18:
1. Trh mobilní terminace každého mobilního operátora,
2. Jeden národní trh pro veškeré mobilní služby,
3. Jeden národní trh pro všechny terminační služby (v pevné i v mobilní síti), a
4. Odlišné trhy pro každého mobilního operátora v případě hovorů z pevné sítě do
jeho mobilní sítě, avšak pouze jeden národní trh pro propojení z jedné mobilní do jiné
mobilní sítě.
Každá z definic je závislá na odlišné skupině ekonomických charakteristik, a má samozřejmě
i odlišné dopady pro určení tržní síly. Tím i následná opatření uvalená na operátory národními
regulátory by měla být různá. Evropská komise uplatnila ve svém rozhodnutí první
z možností – že trh terminace je definován samostatně pro každého operátora. To má velmi
výrazné dopady na strukturu odvětví telekomunikací a vývoj konkurence v budoucnosti.
Mobilní telekomunikace jsou totiž stále důležitější – dle odhadu ITU z roku 1998 podíl
příležitostí k volání (tedy podíl počtu mobilních čísel vůči celkovému počtu přidělených
telefonních čísel) již tehdy přesáhl celosvětově 50%, zatímco v roce 1993 to bylo méně než
10%. Odhaduje se, že v roce 2003 již tento podíl dosáhl 75% s tendencí k dalšímu růstu. Tím
se samozřejmě i zvyšuje i podíl spojených minut a výnosů z propojení na mobilní telefony.
Ve Francii a Velké Británii v roce 2000-2001 již výnosy z mobilního propojení převýšily
výnosy z pevného propojení. V České republice je trend obdobný – například v roce 2004
činily výnosy Českého Telecomu z propojení 3,8 mld.Kč, kdežto náklady byly 4,8 mld.Kč.
Mobilní terminace je považována za velkoobchodní trh/službu. Avšak poptávka po
velkoobchodní terminaci není dána sama o sobě – vyplývá z maloobchodní poptávky po
hovorech do sítí jiných operátorů, tedy je výrobním faktorem. Terminace hovorů v mobilních
sítích je základním vstupem pro hovory účastníkům mobilních sítí. Účastník každé sítě, který
se chce spojit s mobilním účastníkem jiné sítě, bude požadovat od své sítě, aby nakoupila
službu terminace hovoru od provozovatele mobilní sítě užívané volaným účastníkem, aby
mohl být hovor spojen.
V důsledku této definice relevantního trhu je každý provozovatel mobilní sítě nebo
poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb monopolistou na svém trhu. To má
důsledky nejen z hlediska specifické regulace telekomunikačního sektoru, ale i možné

17

Doporučení komise z 11/02/2003 o relevantních trzích produktů a služeb v sektoru elektronických
komunikačních trhů, které je vhodné regulovat ex-ante v souladu s direktivou 2002/21/EC.
18
Wholesale Mobile Voice Call Termination: Proposals for the identification and analysis of markets,
determination of market power and setting of SMP conditions, Explanatory Statement and Notification, Chapters
1-7, Annexes a-n, Oftel, 2003.
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aplikace legislativy na ochranu hospodářské soutěže. Jakékoli argumenty o velikosti tržního
podílu na trhu originace budou z tohoto pohledu irelevantní.
Zavedení opatření na regulaci terminačních poplatků je samozřejmě podporování regulátory
na celém světě – i Rob Albon a Richard York, 2004, uvádějí na podporu regulace řadu
argumentů:
•

Jednak mobilní operátoři vlastní nezbytnou infrastrukturu k poskytování propojení
(„essentials facilities“), čímž na tomto trhu dosahují monopolního postavení.

•

Dále na trhu propojení existuje asymetrie informací – v tomto případě se jedná
zejména o nevědomost spotřebitelů, jaké jsou vlastně propojovací poplatky do mobilní
sítě a jaký podíl mají tyto poplatky na celkovém hovorném.

•

Třetím důvodem je tržní selhání zapříčiněné existencí externalit: externality
mobilní sítě (hodnota mobilní sítě je pro účastníky této sítě tím větší, čím má tato síť
více účastníků), externalita pevné sítě (telefonující z pevné do mobilní sítě získávají
z přírůstku počtu nových účastníků prospěch ve formě více volacích možností, a proto
jsou za propojení ochotni více zaplatit) a v neposlední řadě i externalita hovorová. Ta
existuje pouze v systému CPP, kdy volající platí poplatek za celou přenosovou trasu
hovoru a volaný účastník se na těchto nákladech nepodílí, přestože z této služby má
obvykle užitek.
Tím, že je nyní terminace v každé jednotlivé síti samostatným trhem, je pravděpodobně
možné stanovit propojovací poplatky individuálně. Ruhle, 2004, tento postup doporučuje se
zohledněním frekvenčního pásma užívaného operátorem a rovněž zvažuje, zdali by operátoři
nově vstupující na trh neměli být zvýhodněni. Nereciprocita však nemůže být trvalá a měla by
být odstraněna po vyrovnání jednotlivých operátorů.
3.3.

České telekomunikace – přehled regulačního rámce

3.3.1. Současný právní rámec
Současný právní rámec specifické regulace telekomunikačního sektoru je zakotven
Telekomunikačním zákonem přijatým v roce 2000. Jeho cílem je stanovit základní principy
plné liberalizace českého telekomunikačního trhu a splnit příslušné právní závazky České
republiky vůči Základní úmluvě o telekomunikačních službách Světové obchodní organizace
WTO (ekvivalentní zacházení se zahraničními operátory a přístup na trh)19. Současně byl
zákon inspirován existujícím evropským zákonodárstvím pro telekomunikační sektor a klade
si za cíl dosáhnout co nejvyššího stupně harmonizace s acquis communautaire včetně ONP
(open network provision) direktiv č. 98/10/EC, 97/33/EC, 90/387/EEC, 92/44/EEC.
Schválení zákona o telekomunikacích z roku 2000 v prvé řadě vedlo k ukončení výhradních
práv na mezinárodní a meziměstské hlasové služby pro českého pevného incumbenta a
k otevření trhu pevných telekomunikací konkurenci k 1.lednu 2001. Stejně tak licenční
procedury pro ostatní telekomunikační služby jako jsou pronajaté okruhy, internet, hlasové
služby na bázi VoIP, služby s přidanou hodnotu, audiotext byly výrazně uvolněny spolu se
zavedením obecného oprávnění (tzv. generální licence), pro jehož získání je třeba se pouze
registrovat a ne již podstupovat specifickou licenční proceduru. S cílem podpořit konkurenční
prostředí, lépe chránit koncové uživatele telekomunikačních služeb, zajistit širokou
dostupnost základních telekomunikačních služeb za dostupné ceny a umožnit interoperabilitu

19

Weil, Gotshal & Manges LLP – overview of the Czech telecommunications regulatory framework, 2003.
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a vzájemnou kompatibilitu telekomunikačních služeb sítí byly přijaty tyto nové regulatorní
koncepty:
•

Povinnost propojení platná pro všechny operátory včetně povinnosti operátorů
s výraznou tržní silou (SMP) zveřejnit referenční nabídku propojení (RIO), možnost
zásahu regulátora do vyjednávacího procesu a jeho právo nahradit chybějící dohodu
administrativním rozhodnutím.

•

Obecnější přístup k povinnostem síťových operátorů, včetně speciálního přístupu
do sítě.

•

Povinnost univerzální služby uvalená na dominantního provozovatele pevných
telekomunikačních linek vyžadující dostupnost základních telekomunikačních služeb
na celém území státu v dostatečné kvalitě za dostupnou cenu.

•

Proporcionální krytí nákladů na univerzální službu od všech licencovaných
operátorů prostřednictvím schématu financování spravovaného regulátorem.

•

Nediskriminační a transparentní cenová regulace propojení a univerzální služby
založená na principu nákladové orientace a přiměřeného zisku.

•

Povinnost dominantního operátora pevných linek poskytovat minimální soubor
kapacit pronajatých okruhů bez jakékoli diskriminace nebo preference včetně
preference vlastních organizačních jednotek.

•

Zákaz křížového financování telekomunikačních služeb a povinnost vést oddělenou
účetní evidenci výnosů a nákladů týkajících se různých poskytovaných služeb.

•

Povinnost poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb uveřejňovat obecné
podmínky služeb a právo regulátora zasáhnout v oprávněných případech.

•

Ochrana dat týkajících se telekomunikačních služeb a pravidla pro odposlech
telekomunikačního provozu.
Zřejmě nejdůležitější opatření pro podporu konkurence na trhu jako přímá volba operátora,
předvolba operátora a přenositelnost telefonních čísel (od 15.ledna 2006 i v mobilních sítích)
byly obsaženy již v původním textu zákona o telekomunikacích z roku 2000. Jejich účinnost
však byla odložena do 1.července 2002 v případě přímé volby operátora a do 1.ledna 2003
v případě předvolby operátora a přenositelnosti čísel v pevné síti.
Od počátku jasně chyběl přesně definovaný regulatorní rámec pro oddělení místní smyčky
(local loop unbundling – LLU), který by umožnil přístup alternativních operátorů k metalické
přístupové síti pevného incumbenta. Přestože probíhaly diskuse o rozsahu obecného pojmu
přístupu do sítě, a zejména pak zvláštního přístupu do sítě včetně nejdůležitější aplikace
sdíleného přístupu k místní smyčce (pro poskytování xDSL), nedošlo k žádnému pokroku co
se týče ujasnění výkladu, aby mohly být splněny rostoucí požadavky alternativních operátorů.
Posléze tlak těchto operátorů vedl k jediné výraznější novele zákona o telekomunikacích
přijaté v polovině roku 2003, která stanovuje jak plný, tak i sdílený přístup k místní smyčce.
Současně ukládá související povinnosti, jako je zveřejnění referenční nabídky přístupu
k místní smyčce a povinnost umožnit fyzickou kolokaci technického vybavení v prostorech
patřících pevnému incumbentovi. Obecně je tato novela v souladu s pravidly stanovenými
Pravidly (EC) č. 2887 /2000 Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2000 o odděleném
přístupu k místní smyčce.
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3.3.2. Problémy telekomunikačního trhu ČR
Můžeme říct, že trendy nedávné minulosti byly liberalizace licencí na telekomunikační
služby, vstup soukromých investorů a postupná intenzifikace sektorově specifické regulace.
Tyto procesy však neprobíhaly stejnou rychlostí a je možné si všimnout, že vývoj regulačního
rámce a jeho každodenní implementace a vynucování jasně zaostává za dramatickým
vývojem v oblasti technologií, chováním hráčů na trhu a zákazníků. To vedlo k některým
rozporům a tlakům, které charakterizují současné kritické záležitosti v rámci české
telekomunikační politiky:
•

Asymetrická regulace zaměřená na dominantního operátora pevných linek a
takřka úplná svoboda na oligopolním trhu mobilní telefonie.

•

Vysoká a stále rostoucí míra mobilní penetrace a klesající poptávka po službách
pevných linek.

•

Překonané způsoby stanovení cen propojení, zejména mezi pevnými a mobilními
sítěmi (FAC).

•

Mnohem rozvinutější soutěžní prostředí v segmentu telekomunikačních služeb
pro korporace a střední podniky než pro domácnosti.

•

Vysoké regulatorní bariéry vstupu na mobilní trh ve srovnání s trhem pevných
linek, ale klesající schopnost uživatelů rozlišovat tyto sítě z hlediska užití a důležitosti
nejen pro hlasové služby, ale i pro přístup k internetu.

•

Zavedení přísné regulace pro vstup konkurence na trh pevných linek, která však
nemá v praxi odpovídající výsledky.

3.3.3. Současné politické cíle a legislativní záměry
Státní politika v telekomunikačním sektoru je v současnosti vedena Národní telekomunikační
politikou, který byla připravena Ministerstvem dopravy a spojů a schválena vládou v dubnu
1999. Hlavní cíle této politiky měly být implementovány zejména Zákonem o
telekomunikacích z roku 2000 a následnou sekundární legislativou. Zmíněné problémy, tedy
nedostatečná dostupnost, přístup a konkurenceschopnost v určitých sektorech
telekomunikačních služeb, pokračující vývoj evropského práva (nový regulační rámec pro
elektronické komunikační služby sestávající zejména z direktiv č. 2002/EC/19/ES,
2002/20/EC, 2002/21/EC, a 2002/22/EC) a procedurální nedostatky v práci regulátora a četné
konflikty s operátory, vyústily v naléhavou potřebu revidovat stávající právní rámec. Tato
potřeba se odráží v současné práci na nové verzi státní informační a telekomunikační politiky,
která by měla stanovit politické směřování telekomunikačního sektoru v budoucnosti a při
celkové novelizaci Zákona o telekomunikacích z roku 2000, která bude zahrnovat potřebné
změny právního rámce. Z právního pohledu se očekává, že nová právní regulace zachová
zásadní regulatorní koncepty a doplní je přesnějšími procedurálními pravidly, odstraní
pochybnosti o jejich rozsahu a tak dosáhne vyšší úrovně kompatibility s obecně závazným
protimonopolním zákonem, rozšíří nezávislost regulátora a nestrannost jeho rozhodování a
zajistí transparentnost regulace sektoru. Konkrétně by se do zákona měly dostat následující
klíčové principy a koncepty:
•

Aplikace principu relevantních trhů při zjišťování převažujících tržních podmínek a
podmínek pro přijetí specifických regulačních opatření.

•

Zákonný požadavek na technologicky neutrální přístup a aplikaci telekomunikační
regulace.
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•

Rostoucí zájem o mobilní operátory.

•

Přesná specifikace rozsahu přístupu pro stanovení povinností vlastníků sítí, včetně
výslovně definovaných konceptů virtuálních sítí a požadavků na sdílení fyzických
zařízení.

•

Rostoucí pozornost na konvergenci telekomunikačních služeb, zejména digitální
televize a rozhlasového vysílání a detailnější regulatorní povinnosti v této oblasti (jako
systém požadavků na podmíněný přístup, požadavek na formát 16:9).

•

Restrukturalizace autokraticky organizovaného regulátora na kolektivně vedený
(komisního typu) administrativní orgán a přesnější pravidla pro konflikt zájmů.

•

Specifičtější pravidla pro využití hierarchie technických norem použitelných pro
provozování sítí a poskytování telekomunikačních služeb.

•

Právní rámec pro zpracování a využití dat o umístění konečných uživatelů
telekomunikačních sítí.

•

Zjednodušení licenční procedury a konverze licenčních povinností na povinnost
pouhé registrace podle generálních licencí (s výjimkou individuálního povolení vysílat
rádiové vlnění v konkrétním frekvenčním pásmu).

•

Požadavek na výběrová řízení pro přidělení telefonních čísel, která by mohla mít
zvláštní ekonomickou hodnotu.

•

Zavedení konceptu převoditelnosti individuálních povolení využívat frekvenční
pásma se souhlasem regulátora.

•

Novelizační procedura pro revizi opatření regulátora, která mají normativní povahu a
zavedení povinného veřejného připomínkového řízení před přijetím normativního
opatření regulátorem.

•

Přísnější tresty za nedodržení povinností vyplývajících ze sektorově specifické
regulace a sankce v zásadě odpovídající trestům ukládaným dle obecných
protimonopolních pravidel.

•

Hlubší a intenzivnější zaměření na aplikaci principů
transparentnosti a nákladové orientace v cenové oblasti.

nediskriminace,

3.3.4. Národní telekomunikační autorita - Český telekomunikační úřad
Český telekomunikační úřad byl založen v roce 1993 jako šesté oddělení Ministerstva
průmyslu a obchodu. Od listopadu 1996 byly pravomoci Českého telekomunikačního úřadu
přeneseny na Ministerstvo dopravy a spojů. Na základě ustanovení zákona č. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích, byl k 1.červenci 2000 ČTÚ transformován do nezávislého regulačního
úřadu jako národní regulátor (National Regulatory Auhority – NRA) mimo působnost
ministerstev20.
Podobně jako většina ostatních NRA v nových členských státech EU je v současnosti ČTÚ
financován ze státního rozpočtu. ČTÚ je odpovědný za licencování, poskytování univerzální
služby včetně její úhrady, propojovací pravidla a poplatky, zpřístupnění místní smyčky aj.
Dále pak provádí správu kmitočtových pásem, přidělování číselných řad operátorům. K datu
vstupu do EU 1.května 2004 již bylo dosaženo úplné harmonizace relevantní domácí
legislativy s normami EU.
20

Viz „Impacts and Factors in the Information Society in CZE“, IPTS, 2004.
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Klíčové činnosti Českého telekomunikačního úřadu
Zákon o telekomunikacích stanovuje pole působnosti ČTÚ takto:
•

•

•

•

•

•

•

•

Schvalování telekomunikačního zařízení
 Schvaluje zařízení, stanovuje pravidla pro schválení, pověřuje další
osoby schvalováním.
Licencování
 Rozhoduje o udělení / změně / odnětí telekomunikačních licencí včetně
povinnosti poskytování univerzální služby,
 Rozhoduje o opatřeních pro poskytování univerzální služby a spravuje
účet pro hrazení univerzální služby, a
 Vydává generální licence, registruje osoby činné dle generální licence a
povoluje poskytování nových telekomunikačních služeb, pro které
dosud žádné generální licence neexistují.
Propojení veřejných telekomunikačních sítí
 Rozhoduje spory týkající se přístupu do sítě, a
 Vydává síťové plány veřejných telekomunikačních sítí.
Přidělování frekvenčních pásem
 Správa kmitočtového spektra,
 Vydává plán přidělování kmitočtových pásem (národní kmitočtová
tabulka),
 Certifikuje osoby obsluhující speciální radiová zařízení, a
 Koordinuje frekvence, kmitočtová pásma a kontroluje jejich využívání.
Číslování
 Spravuje národní číslovací plán, a
 Přiděluje čísla.
Cenová regulace
 Reguluje a kontroluje ceny telekomunikačních služeb a
propojovací poplatky,
 Vydává cenová rozhodnutí a rozhoduje spory.
Telekomunikační služby
 Mění podmínky poskytování v případě, kdy poskytovatel porušuje
Telekomunikační zákon,
 Stanoví pravidla pro účtování a fakturování,
 Rozhoduje o stížnostech.
Obecné podmínky
 Provádí státní inspekci,
 Rozhoduje spory,
 Zabraňuje dalšímu provozování sítě těm operátorům, kteří nedodržují
kvalitativní standardy,
 Vybírá pokuty a poplatky,
 Navrhuje změny legislativy,
 Udržuje mezinárodní vztahy.
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Z hlediska propojení do mobilních sítí jsou nejdůležitější dva okruhy: regulace mobilních
služeb, v jejímž rámci je definována i požadovaná kvalita služeb telekomunikačního
operátora, a regulace propojení, která stanoví povinnost propojení a definuje metody pro
výpočet propojovacích poplatků do pevné a mobilní telekomunikační sítě.
Regulace mobilních služeb
ČTÚ reguluje na mobilním trhu kvalitu služeb, ale minutové hovorné odchozích hovorů je
tržní. Regulace cen se týká jen propojovacích poplatků pro příchozí hovory. Protože O2 i TMobile mají více než 40% na trhu mobilních služeb, jsou oba považováni za subjekty
s dominantním postavením. Od roku 2006 v důsledku implementace nového regulačního
rámce byli všichni tři mobilní operátoři v ČR, O2, T-Mobile i Vodafone, prohlášeny za
subjekty s výrazným tržním postavením na trhu propojení.
Regulace propojení
Propojení je regulováno ČTÚ. Jak pro pevné, tak i pro mobilní operátory musí být
propojovací poplatky nákladově orientované s použitím nákladového standardu FAC a
historické nákladové báze. Od roku září 2002 se pro propojení do sítě pevného incumbenta
používá nové metodologie LRIC.
Referenční nabídka propojení (RIO - Reference Interconnection Offer) pevného
incumbenta je veřejně dostupná pro ostatní operátory; zatím není účtován žádný poplatek za
deficit vyplývající ze ztráty přístupové sítě. Propojovací poplatky do pevné sítě jsou v České
republice relativně vysoké (0,30 Kč ve špičce a 0,15 Kč mimo špičku bez DPH, vyhláška
z dubna 2006) a jsou nad průměrem EU. Na druhou stranu propojovací poplatky do mobilní
sítě jsou mezi nejnižšími v nových členských zemích EU a rovněž pod průměrem celé EU
(2,99 Kč bez DPH, vyhláška z dubna 2006).
3.4. Shrnutí
Regulátor telekomunikačního trhu může na základě regulačního rámce pro elektronické
komunikační služby platného od 25.července 2003 zavést celou řadu opatření. Klíčovým
zjištěním pro regulaci je, zdali na trhu s volitelnou ex-ante regulací existuje subjekt
s výraznou tržní silou (SMP) nebo dominancí. Hlavními opatřeními jsou:
•

Na velkoobchodním trhu:
Zákaz diskriminace. Týká se diskriminace jakéhokoli typu, zde nás však zajímá, zdali
vertikálně integrovaný operátor si implicitně neúčtuje nižší propojovací poplatek, než
skutečně účtuje konkurenci.

•

Nákladově orientované ceny.

Na maloobchodním trhu:
• Cenová regulace, například cenový strop.
Při výběru opatření musí regulátor zajistit, aby opatření bylo nutné, založené na povaze
zjištěného problému a pro regulovaný subjekt nejméně zatěžující.
Zákaz diskriminace
Toto opatření se týká nerovného zacházení s vlastními zákazníky a zákazníky konkurence.
Lze je uplatnit, pokud mobilní operátor, který má na trhu terminace ve své síti 100% podíl,
nabízí horší službu zákazníkům jiných sítím, než svým vlastním s cílem přetáhnout je do
vlastní sítě.
Diskriminací může být i kombinace maloobchodních a velkoobchodních cen. Pokud hovor
v rámci vlastní sítě stojí méně, než je propojovací poplatek, může se jednat o diskriminaci.
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Avšak rovněž nemusí: takto nízká úroveň hovorného je obvykle spojena s vysokým měsíčním
paušálem, který efektivně kryje fixní náklady mobilního operátora, což u propojení není
možné. Podobné chování se nazývá stlačování marže (margin squeeze), kdy konkurenti
nejsou schopni na trhu dané služby soutěžit se ziskem.
Diskriminací by však v každém případě bylo, kdyby mobilní operátor účtoval jiné sazby
různým mobilním nebo pevným operátorům, nebo i kdyby rozlišoval své velkoobchodní
zákazníky na mobilní a pevné.
Dosud regulace na základě zákazu diskriminace byla spíše zaváděna na trhu širokopásmového
připojení (povinnost zveřejnit referenční nabídku). Na trhu mobilních služeb jsou tyto
argumenty pro zavedení regulace poměrně slabé, protože vždy lze nalézt protiargument
„způsob alokace společných nákladů“.
Nákladově orientované ceny
Nákladově orientované ceny jsou vhodné pro zajištění přístupu k zařízení s omezenou
kapacitou (bottleneck facility), pokud technologie je zavedená a služba zralá. Jinak by
stanovení jednotkových cen bylo obtížné. Nákladová orientace byla uplatněna pro propojení
do pevné sítě ve všech členských zemích EU na základě účetních nebo technických modelů.
Dnes se rozšiřuje tato praxe i v mobilních sítích, kde první model aplikovaný v Evropě byl
sestaven firmou Analysys pro Oftel ve Velké Británii.
V České republice jsou rovněž ceny za propojení nákladově orientované. Metoda
dlouhodobých průměrných přírůstkových nákladů LRAIC sice zatím zavedena nebyla, ale jak
ukáži v nákladovém modelu, ani nyní používaná metoda FAC nevede k diametrálně odlišným
výsledkům.
Cenová regulace maloobchodních cen
Rozhodnutí k regulaci maloobchodních cen by mělo být přijato jen tehdy, pokud jiné řešení
(například regulace velkoobchodních cen) neexistuje. V zásadě lze uplatnit regulaci jak na
jednotlivé ceny, tak i na jejich koš. V našem případě bychom se asi zajímali o regulaci cen
z pevné linky na mobilní telefon. Protože však nelze nutit pevného operátora, aby snížil tuto
maloobchodní cenu pod terminační poplatek, řešení bude existovat spíše na velkoobchodní
straně. Fixnímu operátorovi lze pak regulovat jen jeho marži.
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4. Způsob regulace poplatku za mobilní terminaci
Již jsme si uvedli, že trh velkoobchodní služby „Zakončení hovoru v jednotlivých
mobilních sítích“ je jedním z trhů, kde musí NRA vždy zvažovat uplatnění ex-ante
regulačních opatření. Protože víme, že hlediska tržního podílu je každý operátor na svém trhu
terminace monopolistou, regulátor k alespoň některým opatřením přistoupit musí. Jedná se
zde o požadavky transparentnosti, nediskriminace, účetního oddělení, zajištění přístupu do
sítě ale zejména povinnosti vztahující se k návratnosti nákladů a cenové regulace, včetně
povinnosti nákladové orientace cen. Existuje několik metod k cenové regulaci, nichž některé
jsou založené na nákladech toho daného operátora a jiné odvozují velkoobchodní cenu
terminace z jiných trhů (buď maloobchodní trh, nebo zahraniční trhy). Současně i regulátoři
uznávají, že ceny stanovené na základě některých nákladových konceptů neumožňují pokrýt
ani efektivnímu operátorovi své veškeré náklady, a proto určité odchylky od nákladů jsou
tolerovány.
4.1. Koncepty založené na nákladech
Telekomunikační sítě jsou charakteristické existencí značných úspor z rozsahu (economies
of scale) a úspor ze sortimentu (economies of scope). Úspory z rozsahu existují, pokud
průměrné náklady na výrobu X jednotek služby klesají s rostoucím X. Úspory ze sortimentu
můžeme nalézt v odvětví, kde náklady na současnou výrobu dvou různých služeb jsou nižší,
než součet nákladů na samostatnou výrobu těchto služeb.
Pokud existují úspory z rozsahu, pak průměrné náklady na výrobu služby převyšují mezní
náklady (náklady na výrobu další jednotky služeb). Pokud tedy chceme zjistit, zdali účtované
ceny jsou právě dostatečné k pokrytí celkových nákladů, potom oceňování dle mezních
nákladů nelze u podobných odvětví použít. Dokud není třeba investovat do dodatečné fixní
infrastruktury, průměrné fixní i průměrné celkové náklady klesají.
Graf 1: Náklady v infrastrukturních odvětvích

Náklady v infrastrukturních odvětvích*

P

AC

AFC
MC=AVC

Q
* zde s předpokladem konstantních mezních nákladů.

Úspory ze sortimentu v odvětví služeb souvisí s existencí společných nákladů (joint costs).
Jsou to náklady vynaložené při výrobě mnoha služeb a se změnou úrovně výroby pouze jedné
služby se nemění. Příkladem výnosů ze sortimentu v mobilní telefonii jsou náklady způsobené
přenosem hlasu a doručováním SMS zpráv v rámci jedné sítě. Pokud se obě služby poskytují
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současně, potom lze docílit v síťové infrastruktuře výrazných úspor. Protože z objektivních
důvodů není možné alokovat náklady spravedlivě na tyto dvě služby, vždy v případě
potřeby znalosti celkových nákladů na poskytování služby se používá víceméně arbitrárních
metod. Operátor se ostatně ani o celkové náklady služby příliš nezajímá, z jeho hlediska jsou
důležité náklady přírůstkové a úplné náklady na poskytování služby.
Důsledkem existence výrazných úspor ze sortimentu mezi službami je značný rozdíl mezi
přírůstkovými náklady a úplnými náklady na poskytování služby. Úplné náklady na
poskytování služby jsou takové náklady na poskytování dané služby, kdy operátor
neposkytuje žádnou jinou službu. Jak vyplývá z této definice, náklady na poskytování této
služby potom zahrnují veškeré společné náklady. Naopak přírůstkové náklady služby jsou
dodatečné náklady, které vznikají kvůli poskytování dané služby za předpokladu, že všechny
ostatní služby již operátor v síti poskytuje. Očividně přírůstkové náklady služby neobsahují
žádné společné náklady.
Nákladové koncepty firem vyrábějících více výrobků nebo služeb
• Přírůstkové náklady (Incremental costs): jsou náklady vynaložené na poskytování
nějaké aktivity/služby nebo skupiny aktivit/služeb za předpokladu, že všechny ostatní
aktivity/služby jsou již poskytovány.
• Úplně náklady na poskytování služby (Stand-alone costs): náklady vynaložené na
poskytování jedné nebo skupiny aktivit/služeb při oddělení ostatních procesů.
• Společné náklady (Joint costs): Náklady vynaložené při poskytování několika
aktivit/služeb, které se nemění při změně poskytovaného množství pouze jedné
aktivity/služby.
4.1.1. Společné náklady v mobilní telefonii
Společné náklady existují i v pevných telekomunikačních sítích. Například kabely přístupové
a páteřní sítě jsou často uloženy spolu, a mezi těmito činnostmi tudíž společné náklady
existují. Avšak v mobilních sítích jsou společné náklady mnohem důležitější. Důvody pro
existenci společných nákladů v pevných sítích se opakují v mobilních sítích. Existuje zde
však navíc služba, která v pevných sítích nemá obdobu: pokrytí. Právě náklady spojené
s pokrytím celé země vedou k vysokým společným nákladům mobilních služeb.
Opět předpokládejme, že služby mobilní originace a mobilní terminace jsou balíčky služeb,
které zahrnují pokrytí a přenos. Potom jsou náklady na pokrytí společným nákladem obou
těchto služeb. Pro poskytování služeb mobilní originace a terminace je jistě potřebné stejné
geografické pokrytí21. Přírůstkové náklady hovorové terminace nezahrnují náklady na
pokrytí. Ale ani přírůstkové náklady na originaci hovorů, SMS zprávy, WAP či GPRS
nezahrnují tyto náklady. Avšak při výstavbě sítě, která by poskytovala kteroukoli
z výšeuvedených služeb samostatně bychom již potřebovali síť poskytující pokrytí. Tudíž
náklady na pokrytí jsou společným nákladem originace, terminace a ostatních služeb (oproti
originaci a terminaci velikostně zanedbatelných) a tyto služby tedy lze definovat jako balíčky
služeb zahrnující i pokrytí.
Podobně pokud budou služby definovány jako určitá úroveň hlasového provozu, náklady na
pokrytí budou stále společnými náklady pro hlasový a datový provoz. Potom ovšem

21

Lze namítnout, že v síti, kde by byla dostupná pouze služba mobilní originace, by nebylo nutné provádět
aktualizace polohy a tudíž by bylo možné síť navrhnout úsporněji. Ačkoli to zřejmě je pravda, rozdíl nákladů
mezi sítí poskytující pokrytí jen pro originaci a plným pokrytím (i se službou terminace) je zřejmě velice malý;
rozhodující část nákladů sítě je dána akvizicí lokací pro výstavbu BTS a technologiemi BTS a ne signalizací.
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přírůstkové náklady hlasového provozu (pokud bude datová síť již v provozu) nebudou
zahrnovat náklady na pokrytí, přestože samostatná síť na přenos hlasu vyžaduje pokrytí.
Problém společných nákladů se neodstraní tím, že budeme považovat pokrytí za samostatnou
službu. Pokud je pokrytí samostatná služba k hovorové originaci a hovorové terminaci,
zůstanou výrazné společné náklady. Náklady na spuštění takové sítě, která bude poskytovat
samostatnou službu „pokrytí“ budou z velké části společné s náklady na spuštění sítě, která
bude pouze přenášet provoz22. Například na úrovni buňky je velká část nákladů společná mezi
pokrytím a provozem. Představme si třeba náklady na stožáry. Jejich výstavba je nezbytná pro
zajištění pokrytí. Přesto pokud provoz roste, je třeba osadit stožáry více anténami a nakonec
vybudovat větší stožár – tudíž část nákladů na stožár převyšující nezbytné náklady na zajištění
pokrytí by měla tvořit část přírůstkových nákladů provozu.
Přírůstkové a úplné náklady na poskytování služby
Obrázek 3: Přírůstkové, společné a úplné náklady
J
A

B

Terminace

Originace

Předpokládejme, že mobilní operátor poskytuje pouze dvě služby: originaci hovoru a
terminaci hovoru (viz obrázek 3). Počet minut zakončených a započatých v síti je dle našich
předpokladů stejný. Dále nechť pokrytí dle dříve uvedené definice je jedinou příčinou
společných nákladů, které se rovnají J. Přírůstkové náklady terminace jsou A a originace B.
Úplné náklady poskytované služby terminace jsou A+J a služby originace B+J. Přírůstkovými
náklady celé sítě umožňující pokrytí a přenos hlasu jsou A+B+J, což jsou současně i úplné
náklady na provozování celé sítě. Avšak kvůli tomu, že přírůstkové náklady celé sítě jsou
A+B+J, není možné tvrdit, že přírůstkové náklady terminace jsou (A+B+J)/2; přírůstkové
náklady terminace jsou stále A.
Rozdíl mezi úplnými a přírůstkovými náklady je v mnoha sítích velice markantní. Pro sítě
s relativně nízkou mírou penetrace jsou přírůstkové náklady na přenos (kapacitu)
zanedbatelné. Výstavba sítě poskytující pokrytí nabízí dostatek kapacity k přenosu veškerého
provozu. V tomto případě přírůstkové náklady na minutu terminace hovoru budou nulové,
zatímco úplné náklady na minutu terminace hovoru budou celkové náklady sítě vydělené
počtem hovorových minut (terminace + originace).
Pro účely stanovení cen může být vhodné alokovat předem určeným způsobem společné
náklady na jednotlivé služby.
Nicméně náklady jednotlivých služeb samy o sobě nelze přesně určit a mohou ležet kdekoli
v intervalu o šířce odpovídající velikosti společných nákladů (tedy rozdílem úplných a
přírůstkových nákladů). Při analýze odhadu nákladů jednotlivých služeb provedených
mobilními operátory je velice důležité nejprve se seznámit s předpoklady týkajícími se
alokací společných nákladů na služby. V důsledku vysokých společných nákladů se
porovnávání nákladů a cen služeb jednotlivých operátorů může stát zcela zavádějící.

22

Je obtížné si představit síť která neposkytuje pokrytí, ale zajišťuje přenos provozu. Její zřejmě nejpřesnější
podobou by mohly být fixní bezdrátové sítě (fixed wireless access – FWA), které zajišťují sice přenos pomocí
rádiového spojení, ale neumožňují mobilitu mezi jednotlivými základnovými stanicemi.
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4.1.2. Alternativní metody sestavení nákladového modelu
Při odhadu nákladů v mobilní síti lze použít celou řadu modelů. Protože se zabýváme zejména
náklady na propojení z pevných do mobilních sítí, zvolený model je založený pouze na
hlasových službách. Pro určení vhodného nákladového modelu je nutné si vyjasnit následující
možnosti:
•

Top-down, nebo bottom-up?
o Model top down je založený na analýze nákladů daného fungujícího
operátora. Vychází ze současně používaného účetního systému používaného
mobilním telekomunikačním operátorem pro účetní a finanční výkazy a
modifikuje ho k interpretaci čísel jiným způsobem. Obvykle používaný účetní
systém popisuje všechny náklady způsobené činností daného subjektu v daném
čase se zahrnutím amortizace. Tyto náklady se přiřadí různým službám,
produktům nebo činnostem. Přiřazování nákladů je většinou založeno na
principu plně přiřazených nákladů - FAC.
Lze sice využít i metody LRIC, ale je nezbytné provést několik modifikací:
odstranit vyloučené služby a irelevantní náklady, identifikovat kauzalitu
nákladů, a navíc převést historické náklady na aktuální (LRIC se zabývá
budoucností). Proto je na základě Top-down modelů obtížné predikovat
budoucnost.

o Při konstrukci modelu bottom-up se nezačíná analýzou existujícího operátora
– začíná se na základě dnešní možné nejlepší praxe od nuly a buduje se zcela
nový efektivní operátor, který bude schopen poskytovat danou službu za
minimální náklady.
Model se nezabývá rozborem účetnictvím a oddělováním nákladů jednotlivých
služeb, tento model vytváří technické schéma optimální sítě. Tato síť
generuje tři typy nákladů: provozní náklady, kapitálové výdaje a z nich
vyplývající odpisy, a finanční náklady.
Oba přístupy top-down a bottom-up teoreticky vedou ke stejnému výsledku. V praxi se to
nestává, protože oba přístupy někdy pracují jen s odhady. Rovněž je u modelu top-down často
obtížné identifikovat jediného původce nákladu a problém může nastat i při aktualizaci cen
kapitálových statků a jejich provozních nákladů na současné ceny. Současně mají oba
přístupy i své nevýhody:
Model top-down vychází z účetnictví operátora, a tudíž existuje riziko, že se nepodaří
oddělit veškeré nerelevantní náklady – může tudíž dojít k nadhodnocení. Komplikované
účetnictví operátorů rovněž může vést k chybám. Protože se posuzuje konkrétní jeden
operátor, nelze srovnávat efektivitu operátora s oborovým benchmarkem.
Model bottom-up může vést k podhodnocení nákladů, neboť se vychází od nuly a náklady
na veškeré síťové komponenty jsou pouze odhadnuty, a to bez ohledu na to, o jak expertní
odhady se jedná. Regulace na základě bottom-up modelu navíc nerespektuje historická
rozhodnutí operátora, která byla ve své době optimální, avšak nyní vedou k vyšším nákladům,
než by bylo teoreticky možné.
•

Spálené uzly (scorched node) nebo spálená země (scorched earth)?
o Scorched earth je založen na poměrně nerealistických předpokladech o tom,
co operátor může učinit pro redukci nákladů. Síť je dle tohoto přístupu zcela
optimální dle dostupných dnešních technologií a rovněž umožňuje libovolné
změny lokací základnových stanic a dalšího zařízení.
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o Scorched node naproti tomu užívá stávající konfiguraci základnových stanic,
a proto je mnohem realističtější a spravedlivější k mobilním operátorům. Není
totiž založen na schopnosti perfektních predikcí při návrhu sítě.
Oba typy optimalizace jsou relevantní jen pro technický typ modelu, tedy LRIC
bottom-up. Protože cílem LRIC je najít minimum nákladů při plné optimalizaci, je
výhodnější užít modelu scorched earth, ač není příliš realistický.
•

Model založený na historických nákladech (HCA), nebo dnešních nákladech
(CCA)?
V oblasti mobilních operátorů nejsou mezi těmito dvěma přístupy až tak vysoké rozdíly
jako v pevných sítích. Přesto díky existenci inflace a měnících se relativních cen rozdíly
existují; tudíž CCA lépe vyjadřuje, jak se náklady v čase mění.
o Historické náklady (Historic Cost Accounting)
Tento způsob vychází ze skutečných nákladů, které provozovatel vede ve svém
účetním sytému. Na jedné straně jsou náklady podhodnocené, protože část
telekomunikační infrastruktury je již zcela odepsána, a nejsou proto zahrnuty odpisy
z těchto částí sítě a proto, že u částečně odepsaných částí sítě je o provedené odpisy
(oprávky) snížen i použitý kapitál. To se projeví v nižším základě pro výpočet ROCE.
Na druhé straně jsou tyto náklady nadhodnocené, protože v síti jsou používány i
zastaralé technologie, které mají vyšší provozní náklady.
o Reprodukční náklady (Replacement Cost, Current Cost Accounting)
Pro jednotlivé síťové prvky se stanoví náklady, které by vznikly, kdyby tyto
technologie byly pořizovány v daném období.
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4.1.3. Plně alokované náklady (fully allocated costs)
Metodologie plně alokovaných nákladů FAC (též plně distribuovaných – FDC) přiděluje
celkové náklady operátora na různé produkty a služby. Je založena na principu top-down, tedy
rozebírá stávající účty operátora a alokuje náklady na služby, a běžně se vyjadřuje
v historických cenách (avšak přepočet na ceny běžného období je rovněž možný).
Pokud by mezi různými kategoriemi nákladů a různými službami existovala vzájemně
jednoznačná relace (tedy že každá služba se vyrábí výhradně s použitím jediného vstupu),
potom by přidělení nákladů na jednotlivé služby bylo relativně snadné.
Avšak pokud jsou náklady vynaloženy na výrobu několika různých služeb, alokace je
mnohem obtížnější. Přesto můžeme předpokládat, že i při vynaložení nákladů na výrobu
několika různých služeb nebudou veškeré náklady společné. Části nákladů, které se mění
přímo se změnou produkce jediné služby (v našem případě terminace se jedná o plochu A na
obrázku 3) lze v zásadě alokovat k této službě na základě vhodné příčiny nákladů (cost
driveru). V praxi závisí způsob, kterým se náklady alokují k službám, které je měly vyvolat,
na kvalitě používaného systému nákladového účetnictví.
Společné náklady jsou často alokovány dle metodiky activity based costing (ABC). U služeb
se sledují činnosti, které poskytování té které služby vyžaduje a náklady vynaložené na danou
službu pak již vyplývají z nákladů využitých činností. Ani v tomto případě však není přidělení
společných nákladů k jednotlivým službám zcela jednoznačné. Telekomunikační operátoři
proto spíše k prokazatelným (přírůstkovým) nákladům přičítají ad-hoc definovanou přirážku.
Přirážka může být:
• Jednotná přirážka(equiproportionate markup).
V tomto případě se přírůstkové náklady násobí jednotným koeficientem.
J
EM =
, kde J jsou společné náklady, A náklady terminace a B náklady originace.
A+B
A marked −up = Ax(1 + EM )
B marked −up = Bx(1 + EM )

• Diferencovaná přirážka (zejména Ramsey markup).
Přirážka závisí na elasticitě poptávky. Ramseyho markup je v inverzním poměru
k elasticitám poptávky po jednotlivých službách, se kterými jsou spojeny společné
náklady.
Vzhledem k tomu, že při stanovení nákladů musíme společné náklady (plocha J, obrázek 3)
mezi různé služby alokovat, nelze přesně říci, co vlastně FAC měří. Je logické, že součet FAC
pro všechny poskytované služby musí odpovídat celkovým nákladům síťového operátora.
Stejně tak bude odpovídat celkovým nákladům i součet přírůstkových nákladů všech služeb
plus společné náklady a třeba i součet úplných nákladů n služeb (stand-alone costs) minus
(n-1) x společné náklady. Avšak FAC pro každou službu zvlášť je jakékoli představitelné
číslo mezi přírůstkovými a úplnými náklady a odráží pouze modelové předpoklady, jakým
způsobem mají být společné náklady přiděleny k jednotlivým službám.
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4.1.4. Výhledové dlouhodobé přírůstkové náklady (FL-LRIC)
Převažující metodologií při stanovování nákladů telekomunikačních služeb je odhad FL-LRIC
(forward-looking long-run incremental cost). Na pevných telefonních linkách tento přístup
podporuje velká část vyspělých zemí (např. Evropská unie, USA a Austrálie) jako základ pro
stanovení cen některých služeb jako je propojení tak, aby odrážely náklady. Modely
metodologie FL-LRIC jsou v naprosté většině případů řešeny jako technické, tedy bottom-up.
Protože se zabývají budoucností optimálního operátora, téměř vždy počítají se současnými
cenami (tedy CCA). U tohoto modelu je volitelné, zdali se bude postupovat cestou scorched
earth, nebo scorched nodes – zde již záleží na cílích regulátora.
FL-LRIC lze definovat dvěma vzájemně se doplňujícími metodami:

•

FL-LRIC jsou dodatečné náklady, které firma musí v dlouhém horizontu celkově
vynaložit na konkrétní službu (nebo část služby) za předpokladu, že veškerá další
výrobní činnost firmy je konstantní.
Na příkladu terminace si to můžeme představit tak, že firma zatím poskytuje originaci
a tudíž vynakládá náklady B+J. Dodatečné náklady (inkrementální) na poskytnutí
terminace jsou potom A.
LRIC (terminace) = TC ( terminace + originace) - TC(originace)
A = (A + B + J) - (B + J)

•

Jsou to celkové náklady, jimž by se firma mohla v dlouhém horizontu vyhnout
(avoidable costs), pokud by se rozhodla zcela ukončit poskytování služby (nebo části
služby).
Jednalo by se například o možnost, kdy firma poskytuje jak terminaci, tak i originaci a
tudíž vynakládá náklady A+B+J. Rozhodne se ukončit poskytování terminace, čímž
ušetří A.

Přírůstek si můžeme představit jako konečné množství nějakého vstupu nebo výstupu. Pojem
není souměřitelný s mezními náklady, protože mezní produkt odpovídá poslední, nekonečně
malé jednotce daného výstupu. V telekomunikačních sítích je nesporně vhodnější analyzovat
náklady na daný přírůstek výstupu než jeho mezní náklady. Kvůli značným úsporám
z rozsahu a významu fixních nákladů v síťových odvětví by mezní náklady pravděpodobně
konvergovaly k nule. Ostatně skutečně variabilní náklady jsou zde téměř zanedbatelné.
V praxi je často přírůstek definován jako veškeré jednotky výstupu (dané služby), případně
jeho části. Příkladem může být přírůstek definovaný jako „veškeré hovorové minuty započaté
v síti“. Potom budou přírůstkové náklady na originaci hovoru celkové roční náklady, jimž by
se operátor vyhnul, pokud by poskytoval všechny současné služby s výjimkou originace
hovoru.
Pokud v síti operátora je ročně započato X minut hovoru, potom průměrné přírůstkové
náklady jedné minuty originace hovoru lze stanovit vydělením FL-LRIC této služby a počtu
minut X.
LRIC ( terminace)
LRAIC ( terminace) =
X
Pokud se zabýváme přírůstkem služby „přístup“, což je běžné spíše v praxi pevných sítí,
potom průměrné náklady na poskytování přístupu do sítě na jednoho zákazníka by se
stanovily vydělením FL-LRIC počtem účastníků sítě. Tímto způsobem se ostatně stanovuje
nákladově orientovaný měsíční paušál za užívání pevné telefonní linky. Jak již bylo zmíněno,
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společné náklady (J) se přidělují k přírůstkovým nákladům na základě přirážek, nejčastěji se
jedná o jednotnou přirážku (equiproportionate markup).
Často se stává, že existuje více kategorií společných nákladů, některé jsou sdíleny i se službou
v rámci daného přírůstku a jiné ne. Přirážka pak musí brát v úvahu jen společné náklady
relevantní pro daný přírůstek. V každém případě kvůli společným nákladům je součet FLLRIC pro všechny přírůstky nižší, než výhledové náklady celé sítě.
Důsledkem této skutečnosti je, že operátor, jemuž je dovoleno účtovat si za každou službu
pouze FL-LRIC nezbytně utrpí ztrátu ve výši společných nákladů J, pokud mezi jednotlivými
přírůstky takové náklady existují. Z toho důvodu pokud užívají regulátoři pro stanovení cen
koncept FL-LRIC, je běžnou praxí v Evropě i Spojených státech k ceně každé služby
připočítávat přirážku, aby se i zcela efektivnímu operátorovi umožnilo uhradit náklady.
Musíme přitom znát, které náklady dané služby jsou inkrementální částí (FL-LRIC) a které
jsou přirážka pro pokrytí společných nákladů. Pokud náklady již zahrnují přirážku, nelze
vyloučit, že bude alokována použitím stejných metod jako v případě FAC. V obou případech
totiž jsou společné náklady alokované k dané službě stanoveny podle předpokladů modelu,
které jsou nutně arbitrární.
FL-LRIC je z definice metodologie zabývající se budoucností, ceny skutečně v minulosti
zaplacené za provozní aktiva používaná operátorem se neberou v úvahu. Místo toho jsou
výpočty založené na nákladech, které by operátor využívající nejefektivnější technologii
vynaložil na výrobu stejných výstupů jako modelovaný operátor. Typická nákladová situace
mobilního operátora, kde převládají fixní náklady a techniku lze modulárně přikupovat,
vypadá takto:
Graf 2: Náklady modulárně rozšiřovaného telekomunikačnho operátora
Náklady modulárně rozšiřovaného telekomunikačního operátora

P

AC

AFC
MC=AVC

Q

Jak vidíme z grafu, za předpokladu nízkých a konstantních mezních nákladů průměrní fixní i
průměrné celkové náklady klesají, s výjimkou bodů, kdy jsou nezbytné další infrastrukturní
investice, a kdy tedy část fixních nákladů závislá na výstupu skokově roste. Pokud bychom
chtěli zobrazit i průměrné přírůstkové náklady, musíme vzít do úvahy jednak měnící se „fixní
náklady“ (vzhledem k modularitě se rovněž mění) a rovněž variabilní náklady pro předem
definovaný přírůstek. Pokud je přírůstkem veškerá produkce firmy, pohybujeme se v zásadě
po křivce AC po odečtení fixních nákladů nezávislých na úrovni produkce. Protože se však
jedná o náklady výhledové, do fixních nákladů se promítají fixní náklady pro očekávaný
objem produkce, nikoli nutně skutečný.
Modely typu LRIC mají i své oponenty. Brian Williamson, 2004 považuje LRIC za metodu,
která stanovuje náklady nějaké hypotetické sítě, která může být zcela odlišná od běžně
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provozovaných sítí. U LRIC se nejedná ani o napodobení konkurenčního výsledku. Dále
uvádí:
Každý cenový regulační model, který nemá ohrozit existenci odvětví, musí zajistit, aby
firmy mohly po dobu životnosti aktiv je zcela zaplatit. Protože však LRIC běžně vychází
ze současných a nikoli historických cen, může LRIC motivovat firmy k odkládání
investic, neboť ceny investičních statků v tomto odvětví klesají. Model LRIC je však
průběžně aktualizován novými předpoklady o životnosti aktiv a odpisech; oba tyto
indikátory mohou být dosti arbitrární. Povolené výnosy regulované firmy však na těchto
parametrech silně závisejí. U LRIC není možné s jistotou zaručit návratnost
investovaných zdrojů, pročež mohou investoři do telekomunikačních společností začít
vyžadovat prémii za riziko spojené s tímto odvětvím. To by se částečně odstranilo, kdyby
model LRIC přestal spoléhat na teoretické odhady životnosti a vrátil se ke skutečným
provozním datům. Tím by ale už přestal být modelem zaměřeným do budoucna (forward
looking).
Ostatní společnosti infrastruktury jsou regulovány jiným způsobem. Regulátor u nich
stanoví základnu aktiv RAB (regulatory asset base), která může být aktualizována o
investice a odpisy. Protože se uplatňují odpisy i investice skutečně realizované (včetně
mimořádných odpisů), modely nemusejí předem odhadovat hypotetickou životnost aktiv a
z nich vyplývající míry odpisů. Model s předem definovanou základnou aktiv RAB může
odstranit zranitelnost telekomunikačních operátorů regulatorním zásahem, neboť
poskytuje mnohem vyšší regulatorní stabilitu. Změna metodologie nemá nic společného
s úrovní cen propojení. Avšak RAB umožňuje firmám plánovat s vyšším stupněm jistoty.
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4.2.

Koncepty odkazující se na jiné trhy

4.2.1. Diskontovaná maloobchodní cena (retail-minus)
Běžně užívanou metodologií pro určení nákladů velkoobchodních služeb je odpočet nákladů
spojených s maloobchodními aktivitami od celkových nákladů operátora. Národní
regulátoři, kteří usilují o zavedení konkurence na maloobchodním trhu, považují tento přístup
pro svou přímočarost za obzvláště lákavý23. Následně pak jakýkoli nový subjekt, který bude
schopen poskytovat maloobchodní služby za nižší ceny, než zavedený operátor (incumbent)
bude schopen na trh vstoupit a úspěšně konkurovat. Nový operátor nebude muset budovat
svou vlastní síť, neboť mu bude umožněno využití infrastruktury stávajícího operátora. Tím se
urychlí vstup konkurence a v neposlední řadě nedochází ke zbytečné výstavbě duplicitní sítě.
Tento přístup si však v mobilních sítích můžeme jen těžko představit – implementace přístupů
jako je oddělení místní smyčky, by byly v těchto sítích natolik obtížně, že vstup konkurence je
spíše zajištěn rozdělením frekvenčního přídělu pro více operátorů. Vzhledem k tomu, že tyto
kmitočty jsou vzácný a omezený přírodní zdroj, naráží i tento přístup záhy na nepřekonatelné
překážky.
Někteří regulátoři odvozují velkoobchodní náklady telekomunikačních operátorů na základě
stanovených maloobchodních cen a od nich odečítají náklady spojené s maloobchodem. Poté
stanoví cenové stropy pro poplatky, které existující mobilní operátoři mohou účtovat
operátorům, kteří právě spouštějí své sítě, aby dostali příležitost okamžitě se zapojit do
konkurenčního boje. Příkladem jsou úmluvy o národním roamingu zajišťující novým hráčům
sítí 3G vstup na trh.
Podobný mechanismus doporučuje pro terminaci i Tommaso Valletti, 2003. Domnívá se, že
v rámci systému CPP dochází k deformaci trhu volání z jedné mobilní sítě do jiné, protože
operátor preferuje hovory v rámci jedné sítě, což není efektivní. Doporučuje proto přístup
použitý australským regulátorem ACCC, kdy slevy nabízené mobilními operátory vlastním
zákazníkům musí být rovněž zohledněny v terminačních poplatcích. Nevýhodou tohoto
přístupu je omezení konkurenčnosti trhu maloobchodních mobilních služeb. Rigidní
ceny z trhu mobilní terminace se tak mohou přelít i na konkurenční trh originace.
Dalším nedostatkem metodologie retail minus je problematická identifikace nákladů
vztahujících se k velkoobchodním službám. Můžeme například zjistit, že 30% maloobchodní
ceny účtovaných mobilním operátorem lze považovat za maloobchodní náklady, není
jednoznačné, jakým způsobem lze roztřídit náklady různých velkoobchodních činností. Bylo
by zavádějící předpokládat, že pokud maloobchodní náklady činí 30% výnosů, že stejný podíl
mají i v cenách jednotlivých služeb. Výpočet nákladů na terminaci, který by vycházel
z maloobchodního hovorného účtovaného vlastním zákazníkům, by byl jistě vychýlen
směrem dolů. Oba produkty se prodávají na zcela odlišných trzích s různými možnostmi
substituce poptávky i nabídky - můžeme například předpokládat, že elasticita poptávky po
maloobchodním produktu bude vyšší, než elasticita poptávky po velkoobchodním produktu.
Podobný přístup by sice byl v souladu s principem nediskriminace, ten však se vyžaduje i od
SMP operátorů v podobných případech jen omezeně.
4.2.2. Cenové stropy založené na nejlepší praxi (best practice)
Cenové stropy best practice stanovují regulované ceny v jedné zemi dle cen účtovaných za
podobné služby v jiných zemích. Například terminační poplatek v jedné zemi může být
založen na průměru tří nejnižších terminačních poplatků do GSM sítí v rámci EU, kde tři
23

Laffont, J.J., Tirole, J. - Competition in telecommunications, MIT Press, 2000.
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nejnižší sazby mají odrážet best practice v oblasti terminace hovoru24. Zdůvodnění
obdobného přístupu by bylo, že tato cena lépe odráží efektivní poplatek za konkrétní službu
nebo že je vhodnější než současně účtovaná cena z důvodů spravedlivosti. Důležité je, zdali
zvolená best practice cena je regulovaná, nebo neregulovaná.
Benchmarking proti neregulované ceně
Pokud sdílejí různé služby výrazné společné náklady, potom důraz na jednu službu a její best
practice cenu je chybný. Z jedné izolované ceny nelze pochopit ani míru konkurence
v mobilním sektoru, ani efektivitu sítě. Cenový strop jedné služby by neodrážel jen náklady
na tuto službu, ale i jak se za daných podmínek na straně poptávky operátor rozhodl pokrýt
společné náklady.
Pokud si není regulátor zcela jist, že jak nákladové, tak i poptávkové struktury jsou ve dvou
zemích velmi podobné, cenový strop založený na best practice jen pro jednu službu není
adekvátní.
Benchmarking proti regulované ceně
Alternativou ke stanovení cenového stropu na základě best practice v jiných zemích je jeho
stanovení s vazbou na regulovanou cenu. Například poplatky za terminaci hovorů mohou být
založeny na tom, co regulátor v různých zemích považuje za nákladově orientované
propojovací poplatky.
Zřejmým přínosem tohoto přístupu je, že snižuje potřebu replikovat práci provedenou už
národními regulátory v jiných zemích, což vede k úsporám nákladů při sestavení nákladového
modelu (zejména FL-LRIC) nebo při prověřování účetních dat (zejména FAC). Argumentem
proti použití zahraničních regulovaných cen je fakt, že sítě se mezi zeměmi liší, a tedy musí
být odlišné i nákladově orientované ceny. Pouze tehdy, pokud je téměř jisté, že nákladová
struktura, charakteristika poptávky spotřebitelů a politické cíle jsou mezi dvěma zeměmi
téměř shodné, může být vhodné usnadnit si práci stanovením best practice regulované ceny
vycházející z modelů zahraničního regulátora.
Porovnání propojovacích poplatků v Evropě
Poplatky za terminaci v mobilní síti zůstávají vysoké a mezi členskými státy EU jsou velmi
nerovnoměrné. Nejvyšší propojovací poplatky byly v roce 2006 účtovány v Bulharsku (EUR
0,19) a Estonsku (EUR 0,17), nejnižší terminační poplatek byl na Kypru (EUR 0,02) a
ve Švédsku (EUR 0,07). Z původní EU-15 (+Norsko) byly nejnižší poplatky ve Švédsku,
Finsku a Norsku (průměr EUR 0,08)25.
Ve většině evropských zemí propojovací poplatky převyšují nákladovou úroveň. Je však již
velmi pravděpodobné, že průměr tří nejnižších poplatků (tedy EUR 0,057), případně tří
nejnižších poplatků za „původní“ evropské země (EUR 0,08) již prakticky kopíruje
nákladovou úroveň. Užití metody best practice tak za předpokladu srovnatelnosti mobilních
technologií vytváří adekvátní základnu pro regulaci v zemích, kde se NRA rozhodnou
nevytvářet vlastní nákladové modely.
Následující tabulka a graf ukazuje, jaké jsou v Evropě propojovací poplatky za ukončení
hovoru z pevné sítě do mobilní sítě. Poplatky jsou založeny na tříminutovém domácím
hovoru. Data byla shromážděna domácími regulátory a vztahují se k červenci 2006. Nevážený
aritmetický průměr Evropské unie činí 0,11 EUR za minutu.
24

„Best practice“ v různých zemích není dáno pouze efektivitou a konkurenčním stanovením cen, je ovlivněno i
rozhodnutím o alokaci společných nákladů. To není zcela v souladu s definicí cen „best practice“, které by měly
odrážet efektivní nebo konkurenční způsob stanovení cen sám o sobě.
25
Mobile Termination Rates Snapshot, IRG, July 2006.
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Tabulka 2: Průměrný poplatek za terminaci v mobilní síti (k 1. červenci 2006) v €/min.
Země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie

Průměrný poplatek za terminaci v mobilní síti (k 1.červenci 2006) v €/min
Špička
Mimo špičku
Průměr
0,153
0,1201
0,1397
0,1904
0,1808
0,1856
0,1049
0,1049
0,1049
0,1134
0,1134
0,1134
0,1674
0,1674
0,1674
0,0798
0,0798
0,0798
0,0981
0,0981
0,0981
0,1341
0,0768
0,1054
0,1258
0,1166
0,1212
0,122
0,122
0,122
0,0226
0,0226
0,0226
0,1043
0,0521
0,0782
0,0882
0,0882
0,0882
0,15
0,13
0,14
0,1071
0,1071
0,1071
0,1154
0,1154
0,1154
0,1139
0,1139
0,1139
0,114
0,114
0,114
0,0885
0,0885
0,0885
0,1612
0,1092
0,1352
0,1171
0,1171
0,1171
0,101
0,101
0,101
0,0791
0,0791
0,0791
0,1248
0,1248
0,1248
0,1046
0,1046
0,1046
0,1559
0,1559
0,1559
0,121
0,0972
0,1131
0,0699
0,0699
0,0699
0,1515
0,1515
0,1515
0,081
0,081
0,081
0,1147
0,0639
0,0893

Zdroj: Mobile Termination Rates Snapshot, IRG, July 2006.
Graf 3: Průměrný poplatek za terminaci v mobilní síti (k 1. červenci 2006) v €/min.
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4.3. Shrnutí
Ideálním metodou pro stanovení velkoobchodních cen je z hlediska veřejného zájmu stav
dosažený na konkurenčním trhu. Protože na trhu terminace v každé jednotlivé mobilní síti
není žádná konkurence, „tržní cena“, kterou na takovém trhu můžeme sledovat, není
výsledkem tržního soutěžení několika operátorů na konkurenčním velkoobchodním trhu
srovnatelném s maloobchodním trhem mobilních služeb. Služba terminace v jedné síti není
substitutem terminace v jiné síti.
Přesto nelze říct, že by mobilní operátoři byli při svém rozhodování o ceně terminace bez
jakýchkoli omezení; ve skutečnosti určité nepřímé překážky existují. Mobilní operátoři by
v případě extrémních cen terminace a praktické nedosažitelnosti vlastních účastníků (kvůli
ceně) z jiných sítí zřejmě narazili na nedostatečnou poptávku po mobilních službách jako
takových. Proto určitý tlak na terminační poplatky existuje a vždy existoval; mobilní operátoři
si nemohou stanovovat ceny bez ohledu na úroveň poptávky. Avšak při srovnání skutečných
poplatků za terminaci s výsledky modelů odrážejících relevantní náklady, zjistíme, že
potenciální konkurenční tlaky jsou slabé. Vysoké ceny mobilní terminace:

•

Deformují konkurenci mezi pevnými a mobilními sítěmi,

•

Deformují cenovou strukturu různých mobilních služeb,

•

Vedou ke ztrátám ekonomického blahobytu,

•

Přerozdělují zdroje mezi různými skupinami zákazníků, a

•

Deformují vzájemné konkurenční a růstové příležitosti podniků v různých
odvětvích.
Tyto deformace jsou významnější při růstu marže z terminačních poplatků (cena-náklady),
neboli s růstem velikosti úrovně transferů. Z hlediska veřejného zájmu se jeví nutností
zavedení cenové regulace poplatku za terminaci v mobilní síti. Za nejvhodnější přístup se
považuje regulace cen na úrovni výhledových přírůstkových nákladů FL LRIC
navýšených o rovnoměrnou přirážku pro pokrytí společných nákladů.
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5. Vztah nákladů a cen (propojení)
Za existence společných nákladů nelze cenové rozdíly vysvětlit pouze na základě nákladů.
Současně by na konkurenčních trzích měly být ceny nižší, než náklady na poskytování dané
služby samostatně, avšak o kolik, to již závisí na charakteristikách poptávky po jednotlivých
službách, které sdílejí společné náklady. Proto zaměřit se pouze na porovnání cen a nákladů
v jediném časovém okamžiku může být zavádějící.
5.1. Stanovení cen za existence vysokých společných nákladů
Pokud existují vysoké společné náklady, pak rozdíl mezi přírůstkovými a úplnými náklady je
značný. V takovém případě se mohou i ceny dvou totožných služeb výrazně lišit, a přesto
budou „odrážet náklady“ – náklady na službu leží mezi přírůstkovými náklady a úplnými
náklady, ale nevíme kde. Přestože nelze vysoké rozdíly „nákladů“ na terminaci a originaci
hovoru vysvětlit explicitně, neznamená to, že ceny těchto svou služeb musí být stejné pro
zajištění nákladové orientace.
Krajními body nákladů dané služby jsou přírůstkové a úplné náklady. Přírůstkové náklady
služby nám mohou dát informaci tom, zdali incumbent křížově dotuje služby vystavené
konkurenci. Bylo by tomu tak, pokud by výnosy z poskytování dané služby nepokryly ani
přírůstkové náklady na tuto službu. Prověření přírůstkových nákladů je proto důležité, pokud
regulátor firmě uloží zákaz křížového dotování. Ale ani stanovení cen pod přírůstkovými
náklady, tedy křížové dotace, nemusí být nutně nekonzistentní s cenotvorbou v konkurenčním
prostředí. Co třeba dotace mobilních telefonů, kdy jsou jejich ceny evidentně pod
přírůstkovými náklady? Výše dotace zde naopak slouží jako prostředek konkurenčního boje,
přestože v konečném důsledku je jejich cílem omezení boje o stávající zákazníky. Mathias
Tallberg, 2004, uvádí, že dnes již mobilní operátoři dotují mobilní telefony zejména s cílem
být atraktivnější pro potenciální účastníky, a díky smluvnímu závazku účastníka být schopni
prognózy výnosů a cash flow po delší časové období.
Regulátor se může zajímat i o úplné náklady na poskytování služby, pokud chce zjistit, zdali
je odvětví konkurenční26. Pokud neexistují bariéry vstupu, potom by firma neměla být
schopna po delší časové období vydělávat více, než jsou úplné náklady služby (po přičtení
adekvátního výnosu z použitého kapitálu). Přesněji řečeno, pokud je odvětví značně rizikové,
potom by výnosy očekávané ex-ante neměly překročit úplné náklady služby. Pokud
očekávané výnosy převyšují úplné náklady služby, potom by měli být noví hráči motivováni
ke vstupu na trh a soutěžit se subjekty, které již tyto služby poskytují. Je-li cena nějaké služby
dlouhodobě vyšší, než jsou úplné náklady služby, je to jasné znamení, že na trhu této služby
není dostatečný tlak konkurence.
Na konkurenčních trzích je nepravděpodobné, že by se firmám podařilo promítnout do ceny
jediné služby veškeré společné náklady (tedy aby cena služby činila alespoň úplné náklady
služby). Stejně tak firmy nerozdělují společné náklady mezi služby rovnoměrně. Místo toho
se na konkurenčním trhu ceny stanovují dle charakteristik poptávky po různých službách.
Výrobci se snaží diskriminovat a prodávat každou službu spotřebitelům, kteří jsou ochotni za
ni zaplatit nejvíce. Současně by však na konkurenčním trhu celkové výnosy neměly
převyšovat celkové náklady (včetně výnosu kapitálu). Pokud jsou výnosy vyšší než náklady,
na trh vstupují noví hráči.
Stejně tak i pokud je odvětví mobilní telefonie konkurenční, neočekáváme, že ceny všech
hovorů budou stejné. Místo toho pro ověření konkurenčnosti odvětví porovnáme celkové
26

To můžeme považovat za nezbytnou, nikoli však postačující podmínku pro stanovení cen v konkurenčním
odvětví.
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výnosy s celkovými náklady. Důkaz, že nějaká služba je poskytována na nekonkurenčním
trhu, by měl prokázat, že například terminaci hovorů lze poskytovat i jako samostatnou službu
s nižšími náklady, než kolik operátor na této službě utrží.
5.2. Ramseyho stanovení cen
Regulátor by měl spíše usilovat o dosažení alokační efektivity, než se snažit napodobit
konkurenční tržní strukturu. Pokud tomu tak je, stále je možné, aby se ceny různých služeb
lišily, přestože jejich přírůstkové náklady jsou stejné. Pokud regulátor uznává, že operátoři
mají nárok na uhrazení všech nákladů, potom musí stanovit ceny přinejmenším některých
služeb nad přírůstkové náklady. Efektivním způsobem uhrazení společných nákladů je
stanovení vyšších cen, než jsou mezní náklady, u služeb s nízkou elasticitou poptávky.
Tato myšlenka se často spojuje s dílem Franka Ramseye27 ve 20. letech 20. století.
Odpovídající efektivní ceny se proto nazývají Ramseyho ceny.
Jak je známo z mikroekonomie, u naprosté většiny výrobků vede růst ceny k poklesu
poptávky. Avšak tento efekt není u všech produktů stejný – záleží zde na vlastní elasticitě
poptávky, tedy intenzitě poklesu prodaného množství na daný růst ceny. Předpokládejme
například následující reakci poptávky na změnu ceny u služby A (terminace hovoru) a B
(originace hovoru):
Obrázek 4: Reakce na cenovou změnu při daných odlišných elasticitách poptávky.

Je zřejmé, že reakce poptávky na vlastní cenovou měnu u terminace hovoru je výrazně nižší
než u originace hovoru – důvody jsme se zabývali již dříve, nejdůležitější jsou:
•

Terminace je velkoobchodní služba a její náklady tvoří jen část maloobchodní ceny
hovorného do cizí sítě, a

•

U terminace nemá spotřebitel svobodu volby operátora, jehož službu využije, a tak
tento operátor má na tomto trhu monopolní postavení.
Pokud bychom chtěli stanovit Ramseyho ceny u firmy, která vykazuje značné společné
náklady, cena by se stanovila jako součet mezních nákladů (případně při jednotném stanovení
cen pro každou jednotku průměrných přírůstkových nákladů) a přirážky. Tato přirážka
by byla v inverzním poměru k elasticitám poptávky po jednotlivých službách, se kterými
jsou spojeny společné náklady.
27

Ramsey, Frank (1927), „Contribution to the theory of taxation“, Economic Journal, 37, 47-61.
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Alokační neefektivita vzniká tehdy, pokud spotřeba je nižší, než na úrovni odpovídající
cenám rovným mezním nákladům. Na obrázku 4 nárůst ceny terminace z 6 na 10 povede
k poklesu spotřeby terminace o 10%, kdežto u originace stejný nárůst ceny sníží spotřebu
originace o celých 40%. Proto pro daný růst ceny jsou náklady mrtvé váhy (deadweight loss)
pro službu terminace A nižší, poněvadž pokles poptávaného množství je nižší. Z těchto
důvodů zvyšují Ramseyho ceny alokační efektivitu.
Protože firmy zůstanou v odvětví jen tehdy, pokud mohou uhradit náklady, je nutné stanovit
takové ceny, aby fixní a společné náklady bylo možné pokrýt. Ne všechny ceny lze stanovit
na úrovni mezních, případně přírůstkových nákladů. Tím, že firma pokryje více společných
nákladů ze služby s neelastickou poptávkou, minimalizuje deformaci alokační efektivity.
Určité ztrátě efektivity se vyhnout nelze, vyplývá již z potřeby stanovit ceny některých služeb
vyšší než mezní náklady, aby mohly být pokryty společné náklady.
Problém s hrazením společných nákladů je relevantní jak pro služby v pevné, tak i mobilní
síti. Avšak v mobilní telefonii jsou společné náklady mnohem významnější. Tudíž pokud se
citlivosti poptávek po jednotlivých službách liší, potom divergence Ramseyho cen a cen
používající jednotnou přirážku (equiproportionate markup) bude v mobilní telefonii větší.
Pokud se liší elasticity poptávek mezi terminací hovoru a originací hovoru, potom by
nebylo efektivní, aby tyto služby měly stejnou cenu.
Abychom mohli posoudit, zdali jsou ceny mobilních služeb jako je terminace hovoru na
efektivní úrovni, musíme pochopit úroveň a rozsah konkurence v odvětví mobilní telefonie
jako celku, stejně jako na jednotlivých trzích služeb. Pokud na kterékoli úrovni chybí
konkurence, vzniká prostor pro neefektivní stanovení cen. I kdyby všechny firmy stanovily
ceny dle Ramseyho teorie, nemusí být dosaženo plné efektivity, pokud na některých trzích se
firmy musí potýkat se silnou konkurencí, a na jiných s téměř žádnou. Je tomu tak proto, že při
nedokonalé konkurenci existence konkurentů na trzích ovlivňuje elasticitu poptávky, se
kterou se každá firma setkává. Rozdíly mezi konkurenčními tlaky na dvou různých trzích mají
vliv na relativní elasticitu poptávek, se kterými se firmy na těchto svou trzích setkávají, což
vede ke stanovení jiných cen, než by odpovídalo efektivnímu Ramseyho principu.
Použitelnost a vhodnost Ramseyho stanovení cen
Proti Ramseyho stanovení cen se obyčejně vznášejí dvě námitky.
Za prvé, protože je značně obtížné stanovit elasticity poptávky tak, aby byl odhad
dostatečně spolehlivý, Ramseyho stanovení cen se nepovažuje za vhodný přístup pro
uplatnění v praxi. V mobilní telefonii je to obzvláště obtížné, protože empirická studie pro
výpočet tržní poptávky odvětví bude značně problematická vzhledem k složitým tarifním
plánům a rychlému pokroku odvětví.
Nicméně pokud má být zaveden systém nákladově orientovaných cen, alokace společných
nákladů na různé služby může být založena na Ramseyho principech i tehdy, kdy bude
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explicitní výpočet vyloučen. Pokud se domníváme, že elasticity poptávky na úrovni odvětví
se odlišují mezi různými mobilními operátory, stále to nemusí znamenat, že použití jednotné
přirážky je jedinou možností. Pokud budeme vědět, které služby mají zřejmě na úrovni
odvětví nejméně elastickou poptávku, potom z nich můžeme pokrýt více společních nákladů.
Pokud cena jedné služby pravděpodobně silně ovlivňuje poptávku po jiné, je vhodné tuto
skutečnost odrazit i v efektivní cenové struktuře. Nemusíme ani znát přesně určené Ramseyho
ceny (navíc se v čase mění), ale efektivitu lze zvýšit změnou cen ve správném směru. Naopak
pokud jsou elasticity poptávky zřejmě podobné u různých služeb, potom užití jednotné
přirážky může stačit.
Jak uvádí analýza Dr.Rohlfa z 23.května 2002 pro Oftel, „Aby Ramseyho cenotvorba mohla
poskytnout spolehlivý základ pro stanovení regulovaných poplatků za terminaci, bylo by
nezbytné získat extrémní množství informací. Protože se nám nejedná o stanovení
poptávkových charakteristik jen jedné služby, nýbrž celé řady služeb, museli bychom
odhadnout matici křížových elasticit těchto mobilních služeb, což je z výpočetního hlediska
extrémně obtížné. Existuje zde rovněž riziko přílišného spoléhání se na tyto odhady, zejména
tehdy, pokud by odhady vedly k extrémně vysokým požadavkům na Ramseyho mark-up.“
Za druhé, kvůli otázkám spravedlivosti mohou být Ramseyho principy ztěží přijatelné.
Ramseyho ceny pro množinu služeb jsou definovány jako ceny, které minimalizují alokační
neefektivitu za omezení, že firma vyrábějící tyto služby musí být schopna pokrýt veškeré
náklady. Zdali tyto ceny maximalizují blahobyt (za stejného omezení) závisí na preferencích
mezi efektivitou a spravedlivostí, zejména pak rozdělením příjmu mezi jednotlivé skupiny
spotřebitelů a mezi jednotlivými časovými obdobími.
Je chybné prohlašovat, že Ramseyho ceny z principu maximalizují společenský blahobyt (za
předpokladu, že firmy pokryjí zcela náklady). To jen dokládá časté zmatení pojmů mezi
alokační efektivitou a blahobytem. První z nich je objektivním měřítkem, kdežto různé
subjekty mohou mít různé názory na to, co maximalizuje blahobyt. Důležité je mít jasno o
vztahu těchto dvou konceptů. V mobilní telefonii je rozdíl mezi těmito dvěma koncepty
zřejmě méně důležitý, než v jiných odvětvích. Míra divergence mezi alokační efektivitou a
maximalizací blahobytu v mobilní telefonii může být aproximováno úvahou, uživatelům
kterých služeb přinese dodatečná 1 Kč v kapse vyšší blahobyt.
Je například dodatečná 1 Kč v kapse uživatele mobilní sítě hodnotná z hlediska blahobytu
více, méně, nebo stejně jako dodatečná 1 Kč v kapse volajícího do mobilní sítě? Pokud se
domníváme, že blahobyt obou bude srovnatelný, potom jsou Ramseyho ceny konzistentní
s cílem maximalizace blahobytu. Nicméně pokud je 1 Kč v kapse typického volajícího do
mobilní sítě více (nebo méně) hodnotná z hlediska blahobytu, než 1 Kč v kapse typického
účastníka mobilní sítě, potom nejsou Ramseyho ceny optimální.
Například Oftel uvádí své stanovisko na Ramseyho ceny a síťové externality v analýze
Dr.Rohlfa z 23.května 2002: „Ramseyho ceny, včetně důsledků externalit, jsou teoreticky
relevantní. Ale z praktických důvodů není pravděpodobné, že by poskytly spolehlivý základ
pro stanovení regulovaných poplatků. Přístup preferovaný Oftelem usiluje o rovnováhu mezi
ekonomickou efektivitou a praktičností, kde počátek je nákladová úroveň s rozumnou
přirážkou za externality.
Ramseyho ceny nevedou ke spravedlnosti. Například někteří uživatelé pevných linek by museli
platit vysoké ceny za volání na mobilní telefony, aniž by kdy benefitovali z nižších cen za
mobilní originaci nebo nižší paušální poplatky. Přitom část uživatelů pevné sítě patří do
skupin obyvatelstva s nejnižšími příjmy. Tito spotřebitelé utrpí škodu z vysokých poplatků za
terminaci, ale nevrátí se jim to prostřednictvím křížového financování cen maloobchodních
mobilních služeb. Oftel se proto domnívá, že Competition Comission musí brát v úvahu i tyto
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přerozdělovací efekty. Vzhledem k tomu, že škoda utrpěná touto skupinou obyvatelstva není
zanedbatelná, považuje Oftel existenci redistribučních efektů za další důvod pro regulaci
terminačních poplatků.“
5.3. Síťové a hovorové externality
Telekomunikační sítě jsou charakteristické existencí externalit: síťové externality a hovorové
externality.
5.3.1. Síťové externality
Síťové externality existují tehdy, pokud ochota stát se účastníkem určité sítě závisí na
účastnictví jiných uživatelů téže sítě28. Jedním z důvodů, proč se stát účastníkem sítě se
vztahuje k možnosti komunikace s ostatními účastníky sítě. V mikroekonomických termínech
lze síťovou externalitu vyjádřit jako: užitkové funkce uživatelů sítě jsou vzájemně závislé.
Méně přesně co se týče termínů, avšak prakticky lépe pochopitelné a statisticky ověřitelné je
definice síťové externality jako: čím má síť více účastníků, tím cennější je účast v síti
z hlediska uživatele. Je logické, že čím má síť více účastníků, s tím více osobami můžeme
komunikovat. Potenciální noví účastníci sítě se rozhodují, zdali se stanou účastníky i podle
toho, kolik účastníků má síť, tedy kolika lidem mohou zavolat nebo od kolika přijmout hovor.
Tento efekt neplatí jen pro jednu konkrétní síť. Je platný rovněž v soustavě
telekomunikačních sítí, které jsou vzájemně propojeny tak, aby účastníci jedné sítě mohli
komunikovat s účastníky libovolné jiné sítě. Protože propojení jednoznačně zvyšuje síťové
efekty, je propojení veřejných telefonních sítí ve veřejném zájmu, a dle platné legislativy
povinné. Cílem je maximalizovat hodnotu potenciálních komunikačních možností pro co
nejširší komunitu uživatelů. Ignorování existence externalit v rámci cenové tvorby by mohlo
vést k suboptimální velikosti sítě. Znamená to, že když nebudou síťové externality
internalizovány, dojde ke ztrátám společenského blahobytu.
Tyto efekty jsou nazývány externality, neboť obecně nevstupují do rozhodovacího procesu
jednotlivce, zdali se stát účastníkem nějaké sítě, pokud není stanoven cenový režim
zohledňující tyto vzájemné vztahy.
Síťové externality jsou ve většině případů pozitivní externality. Hodnota sítě, které
vzroste počet účastníků, se zvyšuje29. Míra nárůstu závisí na typu sítí:

1. Sítě s jednosměrným šířením informací (diváci televize, posluchači rozhlasu):
Hodnota sítě ~ N (Sarnoffův zákon – hodnota sítě roste přímo úměrně počtu účastníků).
2. Sítě s obousměrnou výměnou informací (telefonní spojení a některé datové sítě)
Hodnota sítě ~ N2 (Metcalfeův zákon – hodnota sítě roste s kvadrátem počtu účastníků).
Metcalfeův zákon přímo odpovídá situacím v telefonních sítích. Počtem účastníků
nemáme na mysli jen zákazníky dané sítě, ale zákazníky všech sítí propojených s danou
sítí. Proto propojení zvyšuje hodnotu jakékoli komunikační sítě.
3. Sítě se vzájemnou výměnou informací (sociální skupiny v sítích podporujících
sdružování lidí – zejména internet).
Hodnota sítě ~ 2N (Reedův zákon – hodnota sítě roste exponenciálně s počtem účastníků).

28

Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H. - How mobile termination charges shape the dynamics of
the telecom sector, The University of Warwick, 2003.
29
Hämmäinen, H. - Networking Business, Helsinki University of Technology, Networking Laboratory, 2005.
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Jaké jsou důsledky síťových externalit a jak mohou být tyto efekty internalizovány tak, aby
bylo dosaženo sociálně optimálních měr penetrace? Existující účastníci sítě mají užitek z
nových účastníků (nebo z těch, kteří se síť rozhodnou neopustit). Tudíž by možná byla
vhodná nějaká forma dotace novým, nebo lépe řečeno marginálním uživatelům pro dosažení
optimální míry penetrace. Myšlenka příplatku pro internalizaci externality se zdůvodňuje
potřebou dotovat mezní uživatele, aby chtěli zůstat v síti, a mezní neuživatele dané sítě,
aby se stali účastníky sítě. Nejsou to pouze účastníci dané sítě, kdo má užitek z podpory
růstu počtu uživatelů. Stejně tak z růstu jedné sítě mají užitek i uživatelé dalších propojených
sítí. Zejména uživatelé pevných sítí mají užitek z vyššího počtu mobilních uživatelů, neboť
mohou zastihnout více uživatelů a dovolat se jim, případně být jimi zavoláni, a to i
v situacích, které by jinak nebyly představitelné. Z tohoto důvodu se zdá být zcela legitimní a
efektivní, aby se nejen uživatelé mobilních sítí, ale i uživatelé pevných sítí podíleli na
nákladech nutných pro dotování přístupu mobilních zákazníků. Protože každá dotace je nutně
doprovázena náklady mrtvé váhy existuje optimální situace pro dotování mobilního přístupu.
Podle Armstronga optimální výše dotace je dosažena tehdy, pokud zvýšený užitek
účastníků pevných sítí z mezního zvýšení dotace mobilním účastníkům odpovídá
vynaloženým nákladům mrtvé váhy. Politickým důsledkem tohoto tvrzení je, že cílem není
maximalizovat penetraci, avšak najít optimální úroveň.
Síťová externalita se v oblasti mobilních telekomunikačních sítí internalizuje dotacemi
mobilních telefonů (například přístroje včetně aktivace téměř zadarmo). Dotace mobilních
telefonů si neklade za cíl pouze získat nové marginální neuživatele, používá se rovněž pro
udržení zákazníků v určitě mobilní síti smluvním závazkem. Tento postup je však již jen
metodou konkurenčního boje a zcela zjevně nemá co dělat s internalizací externalit; tudíž ani
nemůže vést k optimální míře penetrace. Tallberg, M., 2004 uvádí, že v důsledku dotací jsou
telefony nahrazovány novými přístroji neefektivně často, možnost dotací z termiannčích
poplatků se postyupn sižuje, což může ovlivnit výhledově i odchozí hovorné, a v enposlendí
řadě střednědobé kontrakty s účastníkem ztěžují přechod k jinému operátorovi.
K internalizaci užitku uživatelů pevných sítí z vyšší mobilní penetrace může být
optimální stanovit poplatek za terminaci vyšší, než odpovídá nákladům. Vyšší terminační
poplatky umožňují mobilním operátorům dotovat mobilní telefony a zvyšovat tak počet
zákazníků.
Rob Albon a Richard York, 2004, k tomu uvádějí, že pokud by se do ceny propojení měly
nějaké externality promítnout prostřednictvím dotace, pak by tato dotace měla být tzv. Pigou
typu. Je to taková dotace, která zajišťuje maximalizaci celkového blahobytu. Každá dotace
však vyžaduje i zdroje na její pokrytí. Pokud má být dotace hrazena z přirážky k nákladové
úrovni propojovacích poplatků, pak můžeme očekávat, že výběr těchto zdrojů povede k určité
ztrátě blahobytu prostřednictvím nákladů mrtvé váhy („deadweight loss“). Při výběru zdrojů
na hrazení dotace je rovněž třeba zvažovat, že neefektivita spojená se „zdaněním“ roste se
čtvercem velikosti této dotace.
Pro stanovení optimální výše dotace se musí zvažovat na straně výnosů zvýšení
společenského blahobytu a na straně nákladů jednak ztráta užitku vyplývající přímo
z vybraných zdrojů, ale i náklady mrtvé váhy vyplývající z neefektivity výběru zdrojů.
Velký problém představuje i směřování dotace – pokud má být jejím cílem zajistit, aby do sítě
vstoupili další marginální (ne)účastníci, případně přesvědčit marginální účastníky, aby v síti
zůstali, je třeba dotaci distribuovat diskriminačním způsobem. Diskriminace je přitom
mnohem obtížnější, než plošné dotace. Konkurenční prostřední na trhu maloobchodních
mobilních služeb zřejmě nezajišťuje optimální výši dotací z prostředků získaných na
terminačních poplatcích. Ani trhy maloobchodních služeb nejsou dokonale konkurenční, i na
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nich může mobilní operátor se svými maržemi manipulovat. Pravděpodobně tedy část zdrojů
z terminace je skutečně na maloobchodním trhu utracena.
Ztráty blahobytu z vyšších než nákladově orientovaných propojovacích poplatků však asi
překračují benefity ze získání dalších účastníků. Platí to zejména pro sítě ve vyspělých
zemích. Při nemožnosti efektivní diskriminace jsou zdroje z velké části vynaloženy marně. I
kdyby dotace mobilních aktivací byly efektivní, stejně není pravděpodobné, že operátoři
stanoví optimální cenovou strukturu mezi jednotlivými maloobchodními službami.
Jak však vyplývá ze studie Armstronga, 2002, optimální terminační poplatek (se zohledněním
síťových externalit) je stále nižší, než sazba stanovená bez regulačních zásahů. Analytický
koncept síťové externality a její potenciální odhad může být ilustrován následujícím grafem:
Obrázek 5: Analytický koncept síťové externality.

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002

Soukromý užitek každého nového uživatele vyplývající ze vstupu do sítě je dán přímkou
„marginal private benefit“. Jedná se o klasickou klesající křivku poptávky po přístupu do sítě.
Pokud cena za vstup do sítě je rovná mezním nákladům c, každý až do bodu s1 se bude chtít
stát účastníkem. Pokud by neexistovaly žádné externality, bod s1 rovněž představuje
společensky optimální počet zákazníků. Hodnota, kterou stávající účastníci přisuzují vstupu
nových účastníků do sítě je dána čárkovanou přímkou „marginal external benefit“.
Mezní společenský užitek nových účastníků pro ekonomiku jako celek je dán křivkou,
sčítající mezní soukromý a externí přínos. V tomto případě externality existují a optimální
počet účastníků je na úrovni, kde jsou si rovny mezní společenský užitek a mezní cena
přístupu do sítě. Aby se dosáhlo společensky optimálního počtu zákazníků, ceny se musí
dotovat. Za předpokladu, že mobilní operátoři nejsou schopni efektivně diskriminovat mezi
svými existujícími a potenciálními zákazníky, je nezbytná maximální možná dotace SMAX:
S MAX = (c − p ) xs 2

65

Způsob regulace poplatku za mobilní terminaci
__________________________________________________________________________________________________________

V tomto případě každý zákazník včetně inframarginálních dostane stejnou cenu nižší než
náklady. Pokud lze dotace omezit pouze na marginální účastníky, potom minimální úroveň
dotace SMIN bude:
S MIN = (c − p) x( s 2 − s1 )
Minimální dotace však vyžaduje schopnost perfektně cenově diskriminovat, aby každá osoba
dostala právě takovou dotaci, aby se stala zákazníkem. Ačkoli v praxi je scénář perfektní
diskriminace nerealistický, nemůžeme ani předpokládat, že neexistují vůbec žádné možnosti
pro cenovou diferenciaci.
Například Oftel spolu s Competition Commission (CC), 2002 se pokusily kvantifikovat efekty
mobilní síťové externality s použitím výšeuvedených mikroekonomických předpokladů. CC
odhadla, že příplatek za externalitu dostatečně vysoký pro internalizaci odhadovaných
externích efektů by měl činit € 0,165 centů (tedy méně než 0,05 Kč) za minutu, a to jak při
originaci (uskutečnění hovoru), tak i terminaci (příjem hovorů). Tato přirážka by
vytvořila fond dostatečný k tomu, aby všichni mezní účastníci i neúčastníci měli zájem být
v síti. Pokud by byla možná perfektní diskriminace, potom by přirážka činila pouze polovinu
této částky, tedy € 0,08 centů za minutu. CC přepočítal své vlastní údaje založené na
průměrné výši dotace na mobilní telefon činící € 53 pro 3 milióny současných marginálních
uživatelů a odhadnul existující dotaci jako € 0,6 centů (tedy přibližně 0,17 Kč) za minutu.
Výpočty Competition Commission jsou založeny na řadě dosti arbitrárních předpokladů.
Konečná čísla byla blízko částkám, které mobilní operátoři vynakládají na každého nového
zákazníka. Ačkoli se může úroveň přirážky zdát nízká (€ 0,6 centů za minutu), z následujících
důvodů může stále převyšovat správný odhad externích efektů:

•

Zákazníci mají i jiné možnosti, jimž přímo internalizují externality. Competition
Commission je nebral v úvahu.

•

I v odvětvích, kde nejsou přítomny síťové externality, existují náklady na získání
zákazníků.

•

Efekty změřené CC jsou příliš vysoké, protože se mobilní operátoři snaží mezním
zákazníkům zabránit v přechodu k jiným operátorům.

Doposud jsme se zabývali síťovými externalitami v mobilních sítích. Ale samozřejmě existují
i v pevným sítích, a to ze zcela shodných důvodů. Po dlouhou dobu byly důvodem pro dotaci
přístupu (tedy instalaci pevné linky a měsíčního paušálu) z hovorného. Vzhledem
k liberalizaci již většina telefonních společností rebalancovala své cenové struktury tak, že
přístup do sítě je na nákladové úrovni.
Současně můžeme pozorovat stále sílící trend nahrazování pevných linek mobilními
telefony. Podobné substituční efekty můžeme vidět v celém světě, pouze trajektorie substituce
jsou jiné. Co to znamená s ohledem na síťové externality? Mobilní penetrace v Evropské unii
již dosáhla téměř 100%, zatímco penetrace pevnými linkami je v EU15 přibližně 95%
domácností (v nových členských zemích je nižší). Protože způsoby komunikace s užitím
mobilního telefonu a pevné linky jsou odlišné, tyto míry penetrace není možné přímo
srovnávat. Dostupné údaje potvrzují, že z hlediska osobní komunikace je již mobilní
penetrace vyšší, než fixní penetrace. S ohledem na rostoucí trend substituce ve prospěch
mobilních telefonů by se politika měla spíše začít zabývat přítomností externalit v pevných
sítích než v mobilních sítích. Pokud tomu tak skutečně je, pak by národní regulátoři měli
méně důvodů „zdaňovat“ uživatele pevných sítí (terminačními poplatky do mobilních sítí)
s argumentem podpory mobilní penetrace, když sama již přesáhla penetraci fixních sítí. Navíc
zohlednění síťových externalit v jednom typu sítí a zanedbání v jiném typu deformuje soutěž
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na telekomunikačním trhu. Pokud se na tyto efekty podíváme souhrnně, nejlepší radou pro
regulátory je pravděpodobně nevyžadovat od fixních uživatelů přirážky na hrazení síťových
externalit v mobilních sítích a od mobilních uživatelů dotace na hrazení síťových externalit
v pevných sítích, dokud neporozumí substituci mezi mobilními a fixními sítěmi v celém
rozsahu.
Co se týče síťové externality, Oftel souhlasí, že existuje. Nicméně jak uvádí ve svém dopisu
Competition Comission z 28.března 2002 a 12.dubna 2002, „Oftel souhlasí, že síťovou
extenalitu lze zdůvodnit alokační efektivností. Nicméně nebere v úvahu distribuční efekty –
přirážka za síťovou externalitu znamená, že volající z pevné linky platí vyšší ceny za volání do
mobilních sítí. Významná část volajících z pevné linky možná nikdy nebude mobilní telefon
využívat; Oftel se domnívá, že ti, kdo nejsou účastníky mobilních sítí, jsou často velice staří
nebo s nízkými příjmy.“
Dle Matthiase Tallberga, 2004, byly dotace a bundling mobilních telefonů a aktivací důležité
jen v době rozvoje mobilní telefonie. Vysoké ceny přístrojů neumožňovaly docílit optimální
míry penetrace – mobilní operátoři proto přístroje dotovali, zejména pak z výnosů terminace
volání z pevných linek do jejich sítí. Dnes již bylo pravděpodobně optimální míry penetrace
dosaženo, čímž se argument síťové externality oslabil.
5.3.2. Hovorové externality
V telekomunikacích existuje ještě jeden typ externality vztahující se k hovorům. Tento efekt
je často zanedbáván, avšak v kontextu propojovacích poplatků je velice důležitý. Za běžných
podmínek jak volající, tak volaná strana ze vzájemné komunikace získávají užitek30 – ne tedy
pouze volající strana. Ovšem je-li zaveden obecný princip, že volající strana platí za celé
spojení (CPP), závisí pouze na ochotě volající strany zaplatit za hovor. Porovnáváme-li tedy
užitek pouze jedné strany s náklady této strany, užitek druhé strany je zanedbán. V tomto
smyslu existují hovorové externality, které vedou k nižšímu počtu uskutečněných hovorů, než
odpovídá normálním standardům ekonomie blahobytu.
Typické vzorce chování a způsoby komunikace již samy internalizují velkou část hovorové
externality. Komunikace téměř nikdy není jednosměrná. Čím více lidí navzájem komunikuje,
tím je pravděpodobnější, že počet hovorů započatých z obou stran se bude vyrovnávat, což
zhruba internalizuje souhrn externalit spojených s jejich hovory. Rob Albon a Richard York,
2004, připouštějí, že ačkoli za principu CPP neexistuje explicitní trh příchozích hovorů,
k implicitní internalizaci externality dochází. Volaní účastníci získávají službu komunikace
s volajícím účastníkem, aniž by museli za tento svůj užitek platit. Tento benefit druhé strany
není volajícímu účastníkovi nijak kompenzován, a tak dochází jistě k poskytování služby
volání do mobilní sítě na nižší než efektivní úrovni. Za zcela obecných předpokladů
k internalizaci této externality nedochází. Nicméně typické volací zvyklosti (rodina, přátelé,
firma…) vedou k častému opětování hovorů a tak internalizace je realizována nepřímo.
Současně nikdo nemá zájem být účastníkem takové mobilní sítě, do níž je volání z jiných sítí
cenově nedostupné.
Pokud však tyto principy nebudou platit, pak změna cenové struktury může zvýšit úroveň
blahobytu. Pro případ propojovacích poplatků do mobilní sítě byl vyvozen následující
teorém31: pokud účastníci mobilní sítě mají užitek z příchozích hovorů, potom by
poplatky za terminaci v jejich síti měly být stanoveny na úrovni nižší, než jsou náklady,
30

Obecněji můžeme říct, že užitek volané strany může být i záporný. To však nic nemění na celkové struktuře
užitkové funkce z uskutečnění hovoru, která závisí na obou stranách, a tudíž že externality existují.
31
Armstrong, M., ‘The Theory of Access Pricing and Interconnection’, in M. Cave, S. Majumdar, I. Vogelsang
(Eds.) Handbook of Telecommunications Economics, North-Holland, 2002.
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aby počet hovorů z pevné sítě rostl. Nicméně neregulovaní operátoři stanoví terminační
poplatky nad společensky optimální úrovní.
Otázka hovorových externalit může být rovněž řešena samotným principem cen. V některých
zemích, například ve Spojených Státech, platí mobilní účastníci za mobilní část hovoru –
neboli je zaveden účtovací sytém receiving party pays (RPP). Hovory z pevné linky do
mobilní sítě jsou účtovány dle běžného tarifu pevné sítě a volaný v mobilní síti zaplatí svému
operátorovi částku přibližně odpovídající terminačnímu poplatku. Stejný cenový
mechanismus je uplatněn v Evropě pro příchozí hovory spojené v rámci mezinárodního
roamingu. Pokud je účastník mobilní sítě v zahraničí, volající zaplatí za hovor tomuto
účastníkovi jen za národní hovor do mobilní sítě a volaný mobilní účastník zaplatí poplatek za
užití zahraniční sítě. Ačkoli obecná implementace principu RPP řeší problém s tržním
postavením (SMP) na trhu mobilní terminace, bohužel přináší s sebou i nevítané důsledky,
které přitažlivost RPP jako obecného principu snižují.

•

Zákazníci v Evropě jsou zvyklí za hovorné pokrývající službu od začátku do konce
(end-to-end service). Jakmile by byl zaveden princip RPP, došlo by ke zmatení
zákazníků, přerušení kontinuity. Lidé by obtížně pochopili, že volající strana platí část
nákladů a volaná strana platí zbytek.

•

Dost zákazníků by vypnulo své mobilní telefony, aby nemuselo platit za potenciálně
nechtěné hovory. Toto chování může vést ke společensky suboptimálnímu využití
mobilních služeb a značnému zpomalení růstu trhu. Ve Spojených Státech
k podobným případům v důsledku principu RPP skutečně dochází.

Nicméně obecně můžeme předpokládat, že pokud bude volaný platit za terminaci hovoru
ve vlastní, jím vybrané síti, potom již mobilní operátoři budou stěží moci využít své tržní
síly při spojování hovorů pro své zákazníky. Doporučuje to například Valetti, T., 2003, který
usuzuje, že zavedení RPP v mobilní síti umožní lépe docílit konkurenčního výsledku na trhu
terminace, než například propojovací poplatky odpovídající diskontované maloobchodní ceně.
Většina regulátorů je k možnosti financování externalit prostřednictvím vyšších terminačních
poplatků než jsou náklady, skeptická. Albon, R., York, R., 2004 například potvrzují, že
existence externalit motivuje mobilní operátory ke stanovení takových cen za terminaci,
které vyvolávají ekonomickou neefektivitu. Nejedná se přitom jen o příliš vysoké poplatky
za terminaci – oproti tomu ceny odchozích hovorů a aktivační poplatky jsou stanoveny na
úrovni nižší, než jsou náklady. Pokud připustíme existenci síťové externality, tedy že je
žádoucí zvyšovat penetraci mobilních účastníků i prostřednictvím subvencí ze strany
volajících z pevné sítě, pak lze propojovací poplatky vyšší než náklady zčásti akceptovat.
Pokud však je v zemích s nízkou penetrací smysluplné, aby její další zvyšování bylo
podporováno prostřednictvím subvencí (a tedy kdy externalita pevné i mobilní sítě je
pozitivní), potom na rozvinutých trzích můžeme již spíše pozorovat jen externalitu hovorovou
zapříčiněnou principem CPP.
Matthias Tallberg dodává, že řada telekomunikačních a protimonopolních regulátorů již
začala aktivně vystupovat proti dotacím a následnému bundlingu mobilních telefonů a
aktivací. Například ve Finsku je to již zcela zakázáno, ve Velké Británii již není možné
blokování telefonů tzv.SIM lockem pro výhradní použití přístroje v jediné síti. Evropská
komise SIM lock striktně nedoporučuje.

68

Způsob regulace poplatku za mobilní terminaci
__________________________________________________________________________________________________________

5.4. Shrnutí
Mobilní sítě stejně jako ostatní telekomunikační sítě jsou charakteristické síťovými a
hovorovými externalitami. Pokud síťové externality převažují, potom by přístup do sítě měl
být nějakým efektivním způsobem dotován, aby tyto efekty byly internalizovány. Dotace
mobilních telefonů v mobilních sítích částečně plní tuto úlohu. Uživatelé pevných sítí mohou
přispívat na tuto dotaci placením terminačních poplatků vyšších než náklady. Na druhou
stranu terminační poplatky nižší než náklady pomáhají internalizovat hovorové externality,
neboť zmenšují důležitost jednostranné platby při existenci užitku na obou stranách.
Jsou však tyto efekty vůbec měřitelné? Odpověď na tuto otázku je důležitá, neboť každý
regulatorní přístup usilující o zohlednění externalit v rámci cenového systému vyžaduje
patřičnou a dostatečně spolehlivou kvantifikaci. Pokud například jsou efekty síťových
externalit malé a jsou určeny na základě arbitrární metody, potom by měl zřejmě
regulátor ignorovat tyto efekty, aby se vyhnul deformaci cenové struktury.
Existují i opačné názory, které prezentují výhody vysokých propojovacích poplatků.
Například Thompson, T., Renard, O., Wright, J., 2004 se domnívají, že přestože při
systému CPP není cena terminace přímým kriteriem volby operátora, přesto na tomto trhu
existuje soutěž. Konkurence usilující o získání výnosných příjmů z terminace motivuje
mobilní operátory k stanovení poplatků za originaci hovoru nebo aktivaci na nízké úrovni
s cílem přitáhnout zákazníky do své sítě a získat tak vyšší výnosy z terminace. K těmto jevům
by nedocházelo, kdyby byl poplatek za terminaci regulován na nákladové úrovni.
Díky konkurenci se výnosy z terminace částečně vracejí zákazníkům mobilních operátorů.
V situacích, kdy je mobilní penetrace omezená, může tato skutečnost motivovat více lidí
k pořízení mobilního telefonu, což vede k pozitivním spillover efektům jak ve prospěch
uživatelů pevných linek, tak i účastníkům ostatních mobilních sítí. Při neúplné mobilní
penetraci je společensky optimální poplatek za terminaci několikrát vyšší, než jsou náklady.
Wright, J. toto jasně deklaroval i svým dřívějším článkem z roku 2000, kde udává, že
stanovení propojovacích poplatků nad úrovní nákladů je možné zejména z důvodu selhání
koordinace mezi firmami podnikajícími v odvětví mobilních telekomunikací. Poplatky
za terminaci vyšší než jsou náklady však může být přesto efektivní, neboť podporuje
agresivní cenovou tvorbu na maloobchodním trhu a vyšší míry penetrace mobilních
operátorů.

69

Struktura mobilní telekomunikační sítě a poskytované služby
__________________________________________________________________________________________________________

6. Struktura mobilní telekomunikační sítě a poskytované služby
6.1. Struktura mobilní sítě ve srovnání s pevnou sítí
Základním rozdílem mezi mobilním telefonem a pevnou linkou je fakt, že mobilní telefony
vysílají a přijímají hlasové a datové hovory přes rádiové spojení navržené tak, aby se uživatel
mohl pohybovat v pokryté oblasti, kdežto pevné telefony užívají připojení (ať již drátové
nebo bezdrátové), které je fixní co se týče lokace. V mobilní síti je rádiové spojení mezi
mobilním telefonem a nejbližší základnovou stanicí32 obdobou připojení pevného telefonu k
místní ústředně, případně koncentrátoru.
Zbytek mobilní sítě je obdobný pevné síti. Ústředny a s nimi propojené procesory podporují
rádiové pokrytí poskytované buňkami a dodávají síti inteligenci. Procesory rozhodují o lokaci,
kam by měl být hovor spojen, zdali se jedná jen o jinou ústřednu v dané síti, nebo o jinou
pevnou či mobilní síť. Ústředny směřují hovory sítí dokud nedosáhnou požadovaného cíle,
případně bodu propojení33.
Aby mohl mobilní telefon vysílat nebo přijímat hovory, musí být v oblast pokryté
základnovou stanicí a registrován v síti. Oblast s rádiovým pokrytím (nebo oblasti, v případě,
kdy pokrytí základnovou stanicí je rozděleno do několika sektorů) poskytovaným
základnovými stanicemi je známá jako „buňka“. Je takto pojmenovaná kvůli tvaru pokrytí když je síť složena z několika základnových stanic, tvar oblasti pokryté jednou základnovou
stanicí připomíná buňku ve včelím úle.
6.1.1. Struktura buňky a využití frekvencí
Celulární mobilní sítě využívají vzácné rádiové frekvence velmi efektivním způsobem – jak
mobilní telefony, tak i základnové stanice jsou založeny na vysílačích s nízkým výkonem, a
tedy i dosahem. Jedna sada rádiových kanálů se používá v rámci oblasti zvané buňka.
Celulární systém umožňuje používat vícenásobně stejné kanály v buňkách, které jsou
dostatečně daleko od sebe tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení. Nejmenší systém
využívající veškeré dostupné frekvence se nazývá cluster.
Obrázek 6: Metoda vícenásobného využívání frekvencí.

32 Abychom byli přesní, spojení je navázáno se základnovou stanicí poskytující mobilnímu telefonu nejsilnější
signál v závislosti na dostupnosti kapacity základnové buňky, která nemusí být nutně nejbližší.
33
Oftel 2003.
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Zdroj: Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics, 2001

Frekvence nelze znovu využívat v sousedních buňkách, protože by docházelo k vzájemnému
rušení na stejných kanálech, ale v síti se mohou opakovat dle operátorem používaného
systému pro využívání frekvencí (viz obrázek 6).
Základnová stanice a mobilní telefon používají duplexní rádiové frekvence, komunikace tedy
probíhá na páru kanálů oddělených 45 MHz. V síti GSM 900 vysílá mobilní telefon na
základnovou stanici v pásmu 890-915 MHz (Uplink) a přijímá vysílání ze základnové stanice
v pásmu 935-960 MHz (downlink). Nosné frekvence jsou rozděleny po 200 KHz. Po
eliminaci okrajů pásem v šířce 100 KHz lze tedy získat celkem 124 kanálů na Uplink a
Downlink.
Mobilita účastníka v rámci sítě
Základním rozdílem mezi mobilní a pevnou sítí je možnost účastníka mobilní sítě
uskutečňovat a přijímat hovory na různých místech. Tento rozdíl je důležitý zejména kvůli
možnosti příchozích hovorů mobilnímu účastníkovi, neboť umístění mobilního účastníka se
mění. Jedním způsobem, jak tento problém řešit, je prohledávat všechny buňky sítě, pokud je
konkrétnímu účastníkovi směřován hovor. Nicméně tento přístup je neekonomický z hlediska
velikosti šířky pásma potřebné k vysílání a příjmu signálů v rámci celé sítě pro každý hovor.
Proto je zvykem, že skupina sousedních buněk se sdružuje do tzv. služební oblasti (location
area), do které je oznámení o příchozím hovoru pro konkrétního účastníka vysíláno.
Pro sledování služební oblasti, kde se konkrétní účastník nachází, je třeba speciální
mechanismus. Pro aktualizaci pohybu účastníka z jedné služební oblasti do jiné je využíváno
signalizace. Když se účastníci pohybují mezi buňkami do jiné služební oblasti, dostávají se do
oblasti řízené jiným ovladačem základnových stanic (BSC). Tento proces se nazývá handover.
Obrázek 7: Procedura handoveru.

Zdroj: Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics, 2001

Nejmenší možnou služební oblastí je jedna buňka. Volbu velikosti služební oblasti ovlivní i
trade-off při využití prostředků sítě: čím menší je služební oblast, tím je třeba menší šířka
pásma pro signalizaci příchozích hovorů, avšak větší šířka pásma bude nezbytná pro
signalizace aktualizací polohy. Proto je typickou služební oblastí přibližně 100 buněk, které
jsou řízeny jedním MSC.
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Kapacita buňky je obzvláště důležitá pro určení parametrů sítě tak, aby byla umožněna plná
mobilita účastníků. Mobilní telefon může být v jednom ze svou režimů: může být nečinný
(idle mode), kdy je připraven přijmout příchozí hovor, nebo může být vytížen hovorem nebo
jinou službou (dedicated mode). Pokud se účastník pohybuje směrem k nové buňce, přičemž
je jeho mobilní telefon nečinný, a nová buňka je přetížena, potom je pravděpodobné, že
účastník nebude moci ani zahájit, ani přijmout hovor – dojde k situaci zvané blokování
hovorů (call blocking). Pokud však tento uživatel při pohybu do nové buňky telefon používá,
je možné, že v důsledku přetížení nové buňky na ní nebude žádný volný hovorový kanál a
hovor bude ukončen (dropped). Národní regulátoři sledují pravděpodobnost blokovaných a
ukončených hovorů jako jeden z nejdůležitějších parametrů kvality sítě.
6.1.2. Architektura sítě GSM
V tomto oddíle popíšeme hlavní vlastnosti typické GSM sítě. Obrázek 8 obecně ilustruje
hlavní součásti GSM mobilní sítě. Síť je možné rozdělit na několik vrstev, každá z nich má
své charakteristiky a funkce. Jednotlivé komponenty jsou popsány níže.
Obrázek 8: Příklad architektury generické GSM sítě.

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002
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Radiová vrstva
Radiová vrstva sítě zahrnuje základnové vysílací stanice (BTS) a kontroléry základnových
stanic (BSC). Základnové stanice obsahují několik vysílačů s přijímačem (TRX – není na
obrázku) a poskytují radiové pokrytí. BSC působí jako koncentrátory a zajišťují, že hovory
jsou v síti směřovány ke správné základnové stanici. Každý TRX poskytuje osm
komunikačních kanálů, které mohou být buď využity pro hlasový provoz, datový provoz,
nebo řídící data. Zvýšení kapacity základnových stanici tudíž vyžaduje umístění dalších
TRXů. Základnové stanice jsou připojeny k BSC buď přímo, nebo přes jiné základnové
stanice (zřetězení – „daisy-chained“). Zajištění před ztrátou spojení se realizuje buď dvojitým
propojením BTS a BSC, nebo spojením několika BTS do smyčky okolo BSC. Potom při
selhání jednoho spojení může být provoz přesměrován přes zbytek smyčky (není na obrázku
8).
Oblast pokrytá jednou BTS se nazývá buňka. BTS může pokrýt jak oblast s průměrem
několika set metrů, tak i ve výjimečných případech více než 30 km. Velmi malé buňky
(zejména buňky uvnitř budov) se nazývají „pikobuňky“, malé buňky mimo budovy
„mikrobuňky“ a velké buňky jsou „makrobuňky“. Přesná definice závisí na zvycích
operátorů. Makrobuňky jsou často rozděleny do tří kruhových sektorů o úhlech 120°, což
umožňuje instalovat na jedné základnové stanici dodatečnou kapacitu za nižší cenu než
výstavbou tří samostatných základnových stanic.
Každá buňka může poskytovat pouze omezenou kapacitu, neboť šířka frekvenčního spektra
dostupná pro telefonní služby je omezená a kvůli technickým omezením vyplývajícím ze
struktury sítě. V GSM sítích může každý transceiver (jichž může být v každé lokaci více)
poskytovat osm komunikačních kanálů a v průměru typický transceiver využívá jeden kanál
pro kontrolní signály. Tak zůstává dostatečná kapacita pro sedm provozních kanálů, což
umožňuje sedm současných hlasových hovorů nebo ekvivalentních datových spojení.
Maximální počet provozních kanálů základnové stanice závisí na tom, jak široké je dostupné
frekvenční spektrum, typicky se pohybuje okolo 60 (tzn. instalace osmi transceiverů). Tudíž
se může stát, že jedna buňka poskytuje dostatečné pokrytí, avšak není schopna nabídnout
dostatečnou kapacitu kvůli frekvenčním omezením. V takovém případě jsou poblíž
instalovány další základnové stanice, v praxi se tím rozděluje původní buňka do dvou nebo
více menších buněk. Pokud nejsou k dispozici žádné další vhodné lokace, potom na buňce
dochází k přetížení během špičky, a následně není možné zahájit žádné další hovory.
Pokrytí z různých buněk se obyčejně překrývá, aby mobilní telefon pohybující se z jedné
buňky do druhé neztratil signál, zatímco se hovor předává do nové buňky. V některých
případech se pokrytí z několika buněk může překrývat i ze 100%. Může to být například
tehdy, pokud je pro pokrytí města nainstalována makrobuňka a pro dodatečnou kapacitu
potřebnou v centru města je v rámci pokrytí makrobuňky instalována pikobuňka. Jejím cílem
není zlepšit pokrytí, ale zvýšit kapacitu sítě.
Vrstva ústředen pro mobilní telefonii
Vrstva ústředen mobilní sítě (MSC) zahrnuje několik mobilních ústředen a řadu databází
známých jako HLR (home location register), jejichž počet závisí na počtu zákazníků
registrovaných v síti, a VLR (visitor location register), který je obvykle jeden pro každou
mobilní ústřednu. HLR jsou databáze , které obsahují informace týkající se účastníků sítě tak,
že každý účastník má v jednom HLR pouze jeden záznam34. HLR rovněž ukládají současné
umístění mobilních telefonů, které jsou v provozu a v pokrytém území, aby hovory na ně
34 Každý HLR má běžně instalované Centrum Autentifikace, které zajišťuje přístup, bezpečnost a kryptovací
klíče potřebné pro mobilní ústřednu a identifikační registr koncového zařízení, který sleduje typ a sériová čísla
užívaných mobilních telefonů. To umožňuje blokaci přístupu pro ukradené mobilní telefony.
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mohly být směřovány rychleji a efektivněji. Samostatné MSC sestává z přepínače, který
směřuje hovory po síti, a z počítače, který vyhledává a zpracovává informace z VLR (zejména
pokud je vznesen požadavek na příchozí nebo odchozí hovor).
Spojení mezi BSC a MSC jsou často duplicitní pro zvýšení flexibility, avšak každé BSC může
být připojeno pouze k jednomu MSC. Každé MSC je obvykle připojeno k přinejmenším
dvěma tranzitním ústřednám (TSC) nebo MSC, opět pro zvýšení flexibility.
Tranzitní vrstva
Tranzitní vrstva se skládá z několika TSC35. Každé TSC je propojeno s přinejmenším dvěma
sousedními TSC tak, že se vytváří smyčková nebo síťová konfigurace. Úloha tranzitní vrstvy
je zejména přenášet hovory mezi mobilními ústřednami, avšak rovněž se používá k přenosu
příchozích hovorů z bodu propojení (POI) do MSC a odchozích hovorů z MSC do POI.
Utváří páteřní vedení pro dálkové přenosy v GSM síti.
Tranzitní vrstva není implementována v každé síti. Některé se přímo propojují s ostatními
sítěmi v rámci mobilní ústředny a ústředny jsou plně propojeny pro přenos hovorů v síti.
Rozhodnutí, zdali užívat tranzitní vrstvu nebo zdali propojit mobilní ústředny přímo závisí na
zvyklostech operátora a je věcí komerčního rozhodnutí.
Bod propojení
Jak již bylo zmíněno, bod propojení (POI) je místem, kde se síť propojuje s jinými sítěmi ať
již se jedná o pevné sítě (O2, GTS Novera, Tele2…), nebo jiné mobilní operátory. Bod
propojení může být na tranzitní vrstvě (v TSC), nebo může být přímo v MSC. Je běžné pro
přímo propojené operátory mít instalováno více bodů propojení pro zajištění flexibility a
bezpečnosti.
Centrum krátkých textových zpráv (SMSC)
Centra krátkých textových zpráv (SMSC) mohou být připojena do různých bodů v rámci sítě.
Počet instalovaných SMSC závisí na úrovni provozu SMS v síti. SMSC funguje jako
paměťové a předávací centrum pro textové zprávy. Zasílání SMS do jiné sítě se realizuje přes
přímé proprietární propojení sítí a ne propojením užívaným pro hlasové služby.
Textové zprávy (SMS) nezabírají žádnou síťovou kapacitu vyhrazenou pro hlasové hovory (s
možnou výjimku na tranzitní vrstvě), neboť jsou přenášeny v elementech sítě užívaných pro
signalizaci. Nicméně SMS zprávy jsou ve skutečnosti malé datové zprávy a jako takové
využívají zdroje sítě nad rámec SMSC. Pokud počet SMS zpráv roste, je možné, že bude
nutno vyhradit další síťovou kapacitu pro potřeby signalizace, čímž se sníží celková kapacita
pro hlasové hovory.
Účtovací systémy
Další důležitou součástí pro možnost mobilních (a fixních) operátorů účtovat diferencované
služby a tarify je účtovací systém. Pro každý hovor uskutečněný z jakékoli sítě je vytvořen
záznam o hovoru (Call Detail Record – CDR) a to jak v síti, z které se volá, tak i v síti, kde
byl hovor ukončen. CDR obsahuje informace o volaném čísle, čísle, ze kterého byl hovor
uskutečněn, délku hovoru, čas, kdy byl hovor sestaven a může rovněž uchovávat i další
informace jako například jestli byly použity určité síťové služby (například hovor na účet
volaného). Tyto zdrojové informace jsou pak zpracovány účtovacím systémem, který pro
každý hovor uplatní příslušný tarif. Na základě těchto dat je pak sestaven účet. V současnosti
jsou v ČR tarify účtovány podle telefonních předvoleb volaných čísel (jako 602, 777 atd.).

35 Terminologie pro TSC se liší mezi operátory – někteří nazývají TSC Gateway MSC (GMSC). Nicméně
základ návrhu sítě je založen na standardech GSM a topologie je do značné míry stejná.
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6.1.3. Rozdíly mezi GSM 900 a GSM 1800
Obecně řečeno, čím vyšší frekvence se používá, tím bude menší dosah pro přenos za
předpokladu srovnatelných parametrů (například výkon vysílače, velikost a výška antény, typ
terénu atd.). Tudíž GSM buňka provozovaná v pásmu 900 MHz může pokrýt větší oblasti, než
kdyby byla v pásmu 1800 MHz. Z toho vyplývá, že při spouštění sítě s cílem zajistit určitou
úroveň pokrytí bude potřeba více buněk na frekvenci 1800 MHz než na frekvenci 900 MHz.
Avšak více buněk na frekvenci 1800 MHz zajistí, že tato síť bude mít vyšší kapacitu již od
počátku.
Navíc se obecně předpokládá, že pokrytí uvnitř budov je obtížněji dosažitelné v pásmu 1800
MHz než 900 MHz a tudíž pro dosažení stejně „hlubokého“ a hustého pokrytí městských
aglomerací, je třeba v pásmu 1800 MHz instalovat více buněk, než v pásmu 900 MHz36.
V zásadě lze říci, že čím má operátor k dispozici širší frekvenční spektrum, tím snadněji může
poskytovat dodatečnou kapacitu bez nutnosti stavět nové základnové stanice a naopak. Tudíž
jakmile se dosáhne požadované úrovně pokrytí, zvyšování kapacity je levnější pro operátora
s větším frekvenčním přídělem.
Dalšími rozdíly mezi sítěmi 900 MHz a 1800 MHz jsou:

•

Náklady na infrastrukturu : technologie 1800 MHz byla vyvinuta později, než 900
MHz technologie. Navíc zatímco je 900 Mhz technologie užívána ve světě téměř
univerzálně, počet zemí, ve kterých jsou operátoři licencovaní v pásmu 1800 MHz je
výrazně nižší. Náklady na výstavbu základnové stanice v pásmu 1800 MHz byly
historicky větší, než v pásmu 900 MHz, ale v současnosti jsou již tyto rozdíly
zanedbatelné. Zbytek infrastruktury (BSC, MSC, TSC atd.) je stejný pro sítě v obou
pásmech.

•

Cena mobilních telefonů. Stejně jako pro základnové stanice, cena mobilních
telefonů pro pásmo 1800 MHz byla v minulosti větší, než pro telefony v pásmu 900
MHz. Tyto rozdíly jsou nyní minimální; navíc stejně je většina přístrojů duální, tudíž
jsou použitelné v obou pásmech.

•

Provoz ve vysokých rychlostech. Specifikace pro GSM 900 a GSM 1800 zahrnuje
horní hranici rychlosti pohybu mobilního telefonu, nad níž již rádiové spojení není
zaručeno. Pro GSM 900 to je 250km/h a pro GSM 1800 125km/h. Tato omezení se
mohou dotknout pouze uživatelů ve vysokorychlostních vlacích nebo motoristů
jedoucích vysokými rychlostmi.

•

Rozsah pokrytí. Maximální rozsah pokrytí dosažitelný za ideálních podmínek
v buňce GSM 1800 je polovina rozsahu buňky GSM 900. V praxi je pokrytí spíše
omezeno tvarem terénu a interferencemi než teoretickými omezeními systému.

•

Vysílací výkon mobilních telefonů. GSM 1800 mobilní telefony mají maximální
vysílací výkon poloviční oproti přístrojům GSM 900, což ještě dále omezuje
dosaženou úroveň pokrytí.

36 Praxe operátorů ukazuje, že vlnění v pásmu 900 MHz lépe prochází zdmi, kdežto frekvence 1800 MHz se
lépe šíří otvory (okna, dveře…). Je velmi pravděpodobné, že se tyto dva efekty navzájem vyruší a že tudíž
pokrytí uvnitř budov je u obou frekvencí srovnatelné.
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6.2. Služby sítě GSM
Hlavním cílem této disertační práce je určit náklady určitých telekomunikačních služeb.
K tomu je nezbytné mít tyto služby předem definovány37. Operátoři sítí GSM běžně poskytují
následující služby:
• Odchozí hovory — možnost uživatele mobilního telefonu uskutečnit hlasový hovor
do jiné sítě,
• Příchozí hovory — možnost uživatele mobilního telefonu přijmout hlasový hovor z
jiné sítě,
• Hovory v rámci sítě — možnost uživatele mobilního telefonu uskutečňovat nebo
přijímat hlasové hovory od účastníků stejné sítě,
• Záznamová služba – služba, kdy v případě nedostupnosti účastníka mobilní sítě jsou
hlasové zprávy pro něj uloženy tak, aby je si později mohl přehrát,
• Roaming - možnost uživatele mobilního telefonu uskutečňovat a přijímat hovory a
textové zprávy při přihlášení v jiné síti (například v zahraničí),
• SMS - možnost uživatele mobilního telefonu posílat a přijímat krátké textové zprávy
do délky 160 znaků, a
• Datové hovory včetně vysokorychlostních dat přes přepínané okruhy (HSCSD) a
paketově přepínaných dat (GPRS) - možnost uživatele mobilního telefonu
uskutečňovat a přijímat datové hovory, tzn. datové spojení s jiným účastníkem.
Funkce sítě a dílčí služby, které jsou nezbytné pro poskytování těchto služeb jsou popsány
detailně níže.
6.2.1. Směrování odchozích hovorů
Když se účastník mobilní sítě rozhodne uskutečnit odchozí hovor, mobilní telefon pošle
zprávu nejbližší základnové stanici38 (BTS) a předá jí podrobnosti o tomto hovoru (jako je
číslo volaného účastníka). Ústředna (MSC), která kontroluje BTS poskytující pokrytí
signálem pro tento mobilní telefon, je známá jako navštívená ústředna (visited MSC VMSC). Když je mobilní telefon poprvé zaregistrován v VMSC, VMSC obdrží z HLR kopii
zákazníkových oprávnění a uloží je do VLR. Při uskutečňování hovoru VMSC prověřuje tyto
údaje s cílem zjistit, zdali má tento zákazník právo uskutečnit hovor39. Jakmile bylo vydáno
povolení uskutečnit hovor, je zřízeno hlasové spojení od mobilního účastníka přes BTS a BSC
do VMSC. VMSC buď předá hovor do transitní vrstvy, která potom směřuje hovor
k příslušnému bodu propojení (POI), nebo předá hovor do příslušné sítě přímo, pokud je POI
přímo v ústředně (VMSC). To je ilustrováno na obrázku 9.

37

Oftel 2003.
Abychom byli přesní, mobilní telefon kontaktuje BTS která má z jeho pohledu nejlepší pokrytí v dané oblasti.
Nemusí to být nezbytně ta nejbližší.
39
Provozovatelé sítě mohou bránit účastníkům uskutečňovat určité typy hovorů, jako například mezinárodní
hovory.
38

76

Struktura mobilní telekomunikační sítě a poskytované služby
__________________________________________________________________________________________________________

Obrázek 9: Směřování odchozího hovoru.

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002

Veškeré hovory odchozí z mobilního telefonu jsou realizovány touto procedurou, ať již je
volaný účastník v pevné síti, stejné či jiné mobilní síti, s jedinou výjimkou: hovory do té samé
sítě nejsou předány do POI, kdežto předány do příslušného VMSC, kde je registrován volaný
mobilní telefon.
6.2.2. Směrování hovorů na mobilní telefon z jiné sítě
Směrování hovoru na mobilní telefon z jiné sítě je zobrazeno na obrázku 10. Jakýkoli příchozí
hovor z pevné nebo jiné mobilní sítě je předán z původní sítě do nejbližšího (případně jinak
předdefinovaného) bodu propojení z hlediska odchozího hovoru, neboť síť, ze které je voláno,
nezná polohu volaného mobilního telefonu, a tudíž nemůže předat hovor v bodě, který je
geograficky nejbližší volanému telefonu. Hovor je potom předán do MSC, buď přímo, nebo
přes tranzitní vrstvu, což závisí na tom, zdali jsou ústředny přímo propojeny v POI. Ústředna,
na kterou je hovor poprvé předán, je známa jako GMSC, která za předpokladu, že mobilní
telefon je zapnutý a v pokryté oblasti, identifikuje polohu mobilního telefonu a přes dotaz do
příslušného HLR zjistí identitu VMSC. Ve většině případů je VMSC odlišné od GMSC.
Pokud je VMSC a GMSC odlišné, hovor je předán do VMSC přes tranzitní vrstvu. Pokud je
GMSC a VMSC stejné, hovor je vyřízen interně tou samou ústřednou.
Obrázek 10: Směrování hovoru na mobilní telefon z jiné sítě.

Zdroj: Reports on the charges for terminating calls, Oftel, 2002
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VMSC potom instruuje příslušný BSC a BTS40, aby vyhledaly mobil, pro který je hovor
určen. Jakmile VMSC obdrží odpověď na hledání od mobilního telefonu, je zřízen rádiový
kanál k mobilnímu telefonu a telefon zvoní. Když uživatel zvedne telefon, je zřízen hlasový,
případně datový kanál a hovor započne.
6.2.3. Aktualizace polohy (location updates)
Výrazným rozdílem mezi voláním na pevnou linku a voláním na mobilní telefon je nezbytnost
vyhledat mobilní telefon. Pokud síť ví, kde se mobilní telefon nachází (zejména která ústředna
kontroluje základnovou stanici pokrývající daný mobilní telefon signálem – VMSC), může
být příchozí hovor spojen rychleji a efektivněji. Je to zajištěno procesem zvaným aktualizace
polohy (location update), kdy mobilní telefon informuje VMSC a ta informuje příslušný HLR
o současném umístění telefonu. Aktualizace polohy není zcela nezbytná, bylo by možné
vyhledávat mobilní telefon v celé síti vždy, když je na něj směřován příchozí hovor. Nicméně
by to vázalo cenné síťové prostředky. Zdali je aktualizace polohy efektivnější, než je
vyhledávání v síti, závisí na tom, kolik je příchozích hovorů a jak je velká síť. Například pro
malé sítě s několika ústřednami může být výhodnější aktualizace polohy neprovádět.
Mobilní telefon informuje svůj HLR o své poloze při jedné z těchto tří událostí:

•

Když je zapnut nebo vypnut (vypnuté mobilní telefony nebo telefony mimo
pokrytou oblast neprovádějí aktualizace polohy).

•

Pokud se mobilní telefon domnívá, že změnil polohu z jedné oblasti do druhé (síť
vysílá detaily o oblasti příslušející k určitým základnovým stanicím, mobilní telefon
monitoruje kontrolní kanál základnové stanice a pokud je oblast odlišná od té
předchozí, informuje síť). Architekt sítě může definovat velikost oblastí, které se
typicky skládají z 20 až 100 buněk. V sítích používajících více technologií budou tyto
oblasti sestávat ze skupin GSM 900, GSM 1800 nebo 3G buněk, avšak ne jejich
kombinace, neboť mobilní telefon vždy funguje pouze na jedné technologii v jeden
časový okamžik.

•

Po uplynutí přednastaveného času (aby síť věděla, že je telefon stále funkční, je
v oblasti pokryté signálem a že se baterie nevybila). Čas mezi dvěma aktualizacemi je
rovněž nastaven architektem sítě; typický čas činí okolo 30 minut.
Při aktualizacích polohy se využívají prostředky sítě; zejména VMSC musí aktualizovat
příslušný HLR.
6.2.4. Hovory v síti
Hovory z mobilního telefonu na mobilní telefon v té samé síti jsou směřovány jako typické
odchozí hovory do bodu, kde ústředna VMSC identifikuje zamýšleného příjemce. V tomto
bodě následuje procedura pro příchozí hovory, kde VMSC ve skutečnosti hraje roli ústředny
GMSC. Tudíž užití prostředků sítě pro hovory v dané síti (s výjimkou možného použití části
tranzitní vrstvy) je obecně nižší, než pro současně vedený odchozí hovor a příchozí hovor.
6.2.5. Záznamová služba
Záznamová služba umožňuje volajícím na momentálně nedostupné mobilní telefony zanechat
hlasovou zprávu pro uživatele, který si ji může později přehrát. Záznamová služba se typicky
poskytuje na vlastní, síťově specifické platformě připojené k síti GSM. Příchozí hovor na
40 V praxi je obvykle několik buněk, typicky mezi 20 a 100, instruováno sledovat mobilní telefon, neboť od
doby, kdy naposled aktualizoval svou polohu, se mohl přemístit.
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nedostupný telefon se dostane až do ústředny GMSC, která zjistí, že telefon je nedostupný.
Hovor bude potom směřován do platformy záznamové služby, kde lze zanechat zprávu.
Účastník mobilní sítě je v momentě, kdy je opět jeho mobilní telefon dostupný, vyrozuměn
textovou zprávou nebo zavoláním, že má zaznamenanou hlasovou zprávu. Mobilní účastník
potom zavolá do sytému hlasových zpráv a nechá si zprávu přehrát (což lze uskutečnit často
nejen z mobilního telefonu, ale i z jakéhokoli jiného telefonu).
6.2.6. Roaming
Roaming je služba, která umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory v oblasti pokryté signálem
jiného operátora (přesněji kontrolované jiným MSC, než v jehož HLR je záznam o
účastníkovi). To umožňuje mimo jiné používat stejné mobilní číslo i v zahraničí. Roaming
může být funkční jen mezi operátory, kteří spolu uzavřou roamingovou smlouvu a mají
propojené databáze HLR vhodným způsobem.
Kromě nezbytnosti propojení HLR je další podmínkou pro úspěšný roaming, aby účastníkův
mobilní telefon byl schopen provozu ve stejném standardu a frekvenčním pásmu, jako je síť
kterou mobilní účastník hodlá využívat. Například GSM 900 MHz mobilní telefon nemůže
být použit pro roaming v síti GSM 1800 MHz (která nemá žádné GSM 900 MHz základnové
stanice) a naopak. Není žádný technický důvod, proč by neměl být roaming i mezi národními
operátory navzájem (a to jak pro sítě 2G, tak i 3G), avšak v Evropě není vnitrostátní
roaming41 běžný (výjimkou jsou dočasné roamingy pro nové operátory 3G sítí).
Když účastník využívá roamingu v jiné síti, platí dodatečné náklady pro spojení hovoru
směřovaného z jeho vlasti do zahraniční země, kde se nachází. Volající strana totiž neví, kde
se volaný mobilní telefon právě vyskytuje, ani že se právě nachází v zahraničí. Systémy pro
odlišné účtování pro hovory na mobilní telefony v roamingu v zahraničí zatím nebyly využity.
Ve skutečnosti je to určitou formou systému RPP (receiving party pays – za část hovoru platí
volaný), kde příjemce hovoru platí část hovoru z domácí ústředny do zahraničí.
6.2.7. Služba krátkých textových zpráv (SMS)
SMS umožňují uživatelům mobilních telefonů posílat si navzájem textové zprávy do délky
160 znaků. Zprávy se doručují z mobilního telefonu na mobilní telefon prostřednictvím
signalizačního kanálu sítě GSM. Obvykle si nealokují žádné hlasové kanály (ačkoli když je
SMS provoz příliš vysoký, může dojít i k přesunu části kapacity hlasových kanálů pro SMS).
Signalizační kanál je používán (mimo SMS) na posílání instrukcí a dat z a na mobilní telefony
(jako aktualizace polohy a při vyhledávání telefonu pro uskutečnění příchozího hovoru). SMS
tudíž využívají kapacitu sítě, která je sdílena s funkcemi používanými pro hlasové hovory,
přičemž však přímo neomezují kapacitu potřebnou pro přenos hlasových hovorů.

41 Například v Číně národní incumbent (zavedený operátor) povolil účastníkům jeho konkurenta využívat
roamingových služeb v jeho vlastní síti, dokud nebude pokrytí konkurenta dostatečné (v dané oblasti). Podobná
situace se vyskytuje při roamingu účastníků 3G sítí, jejichž pokrytí zatím není dostatečné, v sítích 2G (tedy
GSM). Příkladem může být síť Hutchison 3G ve Velké Británii, jejíž účastníci mohou využívat GSM sítě
operátora O2 (dříve mobilní dcera pevného incumbenta British Telecomu) v oblastech, kde Hutchison nemá 3G
pokrytí.
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7. Nákladový model
Již jsme si uvedli, jaké služby může mobilní síť GSM poskytovat. Naším cílem je stanovení
nákladů určitých mobilních telekomunikačních služeb. Při stanovování nákladů služeb
rozeznáváme v zásadě tři fáze:

•

Identifikace služby, jejíž náklady budeme stanovovat. Protože těžiště této práce
spočívá na možném regulatorním využití získaných výsledků, přičemž dnes se cenová
regulace de facto dotýká pouze velkoobchodních trhů, budeme jistě hledat náklady
velkoobchodní služby.
V předchozích pasážích jsme si uvedli, že regulátory preferovanou metodologií pro
nákladové modely v telekomunikacích je metoda dlouhodobých přírůstkových
nákladů. Tudíž se nám jedná o nalezení adekvátního přírůstku, jehož náklady budeme
stanovovat.

•

Identifikace příčin nákladů (cost drivers), které poskytování služeb způsobuje. Je-li
naším cílem určit náklady jako kauzální závislost na určitých parametrech, musíme
nejprve tyto parametry určit. Za pomoci těchto cost drivers nalezneme závislost
nákladů mobilního operátora v rámci inkrementu, o který se zajímáme.
V souvislosti s definicí cost drivers určíme i metodu alokace nákladů na danou službu
(inkrement) pomocí specifických technických a cenových parametrů.

•

Aplikace uvedených principů pro výpočet nákladů dané služby.

7.1. Možné inkrementy pro nákladový model
Model vyvíjený v této disertační práci si klade za cíl určit náklady na službu terminace
v mobilní telekomunikační síti, které by byly využitelné pro regulatorní účely. Model
preferovaný z hlediska regulace by měl být založen na metodě dlouhodobých výhledových
přírůstkových nákladů (FL-LRIC), viz popis v kapitole 4.1.4.
Pro stanovení přírůstkových nákladů je třeba určit, co v případě mobilního operátora tím
přírůstkem je. V našem ohnisku jsou pouze velkoobchodní služby, zejména pak originace a
terminace hlasových hovorů42.
Protože základním cílem FL-LRIC analýzy v mobilní telefonii je určit náklady spojené
s terminací hovoru, zejména se soustředíme na přírůstky vztahující se k hlasovým službám.
V rámci FL-LRIC přístupu existuje několik přístupů pro definici přírůstků v mobilní síti.
Můžeme je považovat za různé úrovně, na nichž analyzujeme služby. Uvažujme například
definici přírůstků na třech úrovních:

•

Provoz veškerých služeb.

•

Hlasový provoz.

•

Terminace hovoru.

42

Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics for European
Commission, 2001.
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Jak by se různé služby konečným zákazníkům projevily v této hierarchii je zobrazeno
v následujícím schématu:
Definice možných přírůstků
Obrázek 11: Možné přírůstky pro stanovení přírůstkových nákladů služeb.
provoz služeb
hlasový provoz

terminace hovoru

originace hovoru

volání do hlasové
schránky

úzkopásmový datový provoz

zanechání zprávy ve
hlasové schránce

SMS odesílání

SMS příjem

datový provoz s vyšší šířkou pásma

odesílání GPRS dat

příjem GPRS dat

Zdroj: Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics, 2001

Po definici přírůstků je nezbytné alokovat náklady k jednotlivým službám a jednotkám
služeb v rámci tohoto přírůstku. Například pokud je přírůstek definován jako hlasový
provoz, bude pro odhad nákladů na minutu terminace hlasového hovoru nutné znát náklady na
tento přírůstek. Je několik způsobů jak alokovat náklady v rámci přírůstku:

•

Využít jednu měrnou jednotku přírůstku pro výpočet průměrných nákladů každé
služby, nebo

• Plně alokovat náklady mezi službami v rámci přírůstku pomocí aplikace cost driverů.
Který z těchto přístupů bude vhodnější závisí na definici přírůstku. V zásadě vycházíme
z předpokladu, že je rozumné zprůměrovat náklady stejné služby poskytované sítí na
všechny jednotky této služby, neboť chceme, aby například náklady na jednu jednotku
terminace nezávisely na tom, o kterou minutu se jedná. Avšak pokud je nezbytné přidělit
náklady k různým službám v rámci přírůstku, potom je pro zohlednění nákladových rozdílů
mezi službami třeba použít složitějšího postupu a analyzovat možné cost drivery.
7.1.1. Přírůstek hovorové terminace
Pro výpočet nákladů na terminaci hovoru je nejvýhodnější zvažovat náklady na terminaci
hovorů v jednom roce a přepočítat na minutové náklady. V tomto případě je přírůstek
poskytování veškerých terminačních služeb za jeden rok.
I při výpočtu nákladů na minutu terminace hovoru budou společné náklady mezi
jednotlivými přírůstky velké. Pro každý přírůstek se bude FL-LRIC určitě skládat z nějaké
síťové infrastruktury specifické pro danou službu a dodatečných nákladů na kapacitu sítě,
která je vyvolána touto službou. Potřeba nárůstu kapacity se projeví v potřebě nových
ústředen, základnových stanic a registrů polohy, které budou nezbytné prostě z důvodu, že pro
tuto službu je potřeba dodatečná kapacita. Nemusí to samozřejmě platit v případech, kdy
převis nabídky kapacity je značný, například při přenosu hovorů po optických vláknech. Ale i
v těchto případech existují náklady příležitosti – alternativní využití těchto spojů.
Když odhadneme FL-LRIC každé služby, můžeme spočítat náklady na minutu terminace
hovoru jako podíl FL-LRIC pro terminaci hovoru a celkového počtu příchozích minut za rok
(je třeba zohlednit nejen hovory z jiných sítí, ale i hovory uvnitř dané sítě). Podobně i náklady
na odeslání jedné SMS zprávy získáme jako podíl přírůstkových nákladů na službu „odesílání
SMS (SMS origination)“ a počtu SMS zpráv odeslaných ze sítě.
Problémem popsaného přístupu je ztráta vazby mezi kauzalitou nákladů a domnělými náklady
dle této metody. Přírůstkové náklady terminace hovoru budou záviset zejména na dodatečném
provozu, na který musí být síť dimenzována, aby je byla schopna přenést i během špičky.
Mimo špičku hovory zvyšují náklady jen zanedbatelně.
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7.1.2. Přírůstek hlasového provozu
Na vyšší úrovni než je terminace hovorů můžeme definovat přírůstky jako je hlasový
provoz nebo různé druhy datového provozu. V rámci hlasového provozu bude již zahrnuta
terminace hovorů, originace hovorů a rovněž přístup do hlasové schránky. Data lze rozdělit
zejména dle šířky využitého pásma na služby s malou šířkou pásma (např. SMS) a s vyšší
šířkou pásma (např. WAP, HSCSD, GPRS).
Síťové prvky používané výhradně pro poskytování hlasového provozu spadají do přírůstku
hlasového provozu. Navíc dodatečná kapacita vyžadovaná hlasovým provozem (ve srovnání
se situací, kdy by byla přenášena pouze data) by v tomto přírůstku rovněž musela být
zahrnuta. Konkrétně by se to zřejmě projevilo na dalších ústřednách a více buňkách, protože
kapacitní omezení v městských částech vytvářejí potřebu dělení buněk (cell splitting).
Jakmile zjistíme přírůstkové náklady pro hlasový provoz a různé typy přenosu dat, existují
dvě alternativní metody pro jejich alokaci, abychom například obdrželi náklady na jednu
minutu terminace:

•

Prvním způsobem by bylo zjištění průměrných nákladů na minutu hlasového provozu
vydělením FL-LRIC hlasového provozu počtem hlasových minut. Jak je totiž
uvedeno dále, náklady na originaci hovoru a terminaci hovoru jsou velice malé a stěží
se projeví v získaných hodnotách. Zprůměrování hlasových minut samozřejmě nebere
v úvahu rozdílné minutové požadavky na využití síťových prvků, které různé hlasové
služby na síť kladou a to jak z ohledem na konkrétní zařízení, tak i kapacitu obecně.

•

Alternativně mohou být FL-LRIC hlasového provozu přiděleny k jednotlivým
službám v rámci daného přírůstku, pravděpodobně s použitím přístupu FAC.
Tento přístup umožňuje stanovení odlišných nákladů na minutu hovorové terminace,
hovorové originace a přístupu do hlasové schránky. Pokud v rámci přírůstku existují
společné náklady hovorové terminace a originace, je třeba využít nějakou metodu pro
jejich alokaci. Zprůměrování přes počet minut by vedlo k rovnoměrné alokaci
společných nákladů na minutu provozu v rámci daného přírůstku.
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Rozdíl v nákladech na originaci hovoru a terminaci hovoru v mobilní síti
Jak uvádí Europe Economics, 2001, jsou rozdíly v nákladech na terminací hovoru a originací
hovoru v zásadě způsobeny částečně odlišným využitím některých síťových prvků pro tyto
služby sítě. Náklady se zejména mohou lišit kvůli proceduře „sestavení hovoru“ a směrování
hovorů přes síť. Následující příklad analyzuje rozdíly dle reality České republiky:
Sestavení hovoru
Jak originace hovoru, tak i terminace mají společnou fázi sestavení komunikace mezi
mobilním telefonem účastníka, VLR a GMSC. Avšak pro terminaci hovoru je nezbytná již
předchozí výměna informací mezi GMSC, HLR a VLR s cílem vyhledat účastníka. Jednou
z metod odhadu rozdílu nákladů je alokovat veškeré náklady spojené s databází HLR na
službu terminace hovoru a zcela je opominout pro originaci hovoru a dalších služeb, které
využívají HLR.
Uvažujme síť obsluhující 5 milionů zákazníků, v které je ročně zakončeno 2,5 miliard minut.
Nechť jsou anualizované náklady HLR spojené s obsluhou tohoto množství zákazníků 110
milionů Kč. Alokace veškerých nákladů HLR na příchozí minuty vede k nákladům na jednu
minutu zakončenou v síti ve výši 0,044 Kč. Kromě informací získaných z HLR využívá
terminace hovorů mnohem více VLR než originace (pokud považujeme aktualizaci polohy za
samostatnou službu). Alokace veškerých nákladů VLR na terminaci hovoru by vedlo
k dodatečným nákladům v podobné velikosti jako jsou náklady na HLR.
Je očividné, že náklady na sestavení hovoru mezi originací hovoru a terminací hovoru jsou
malé. Odhad je navíc již vychýlen nahoru tím, že veškeré náklady na zpracování byly
přiděleny k příchozím hovorům.
Směřování hovoru
Protože si mobilní operátor může zvolit GMSC, kterým směřuje hovor ze své do cizí sítě,
avšak nemůže ovlivnit GMSC, ze kterého směřuje hovor určený k terminaci v jeho síti,
náklady na přenos odchozích a příchozích hovorů se mohou lišit. Jedním z přístupů pro odhad
rozdílu nákladů je předpokládat, že v průměru každý zakončený hovor bude muset v síti
operátora projít jednou ústřednou MSC navíc oproti započatému hovoru.
Síť může být navržena tak, aby průměrné MSC zpracovalo 300 000 pokusů o hovor ve
špičkové hodině (BHCA – busy hour call attempts). Za předpokladu, že ročně síť přenese 2,5
miliardy příchozích minut, se můžeme pokusit o převod na typické hodnoty pokusů o hovor
ve špičkové hodině. Pokud by průměrný hovor trval 88 sekund, potom počet příchozích minut
odpovídá 1,7 miliardám úspěšných hovorů. Za předpokladu, že 45% pokusů o hovor je
úspěšných (tuzemský průměr), bude muset být za rok 3,8 miliardy pokusů o hovor.
Předpokládejme nyní, že 0,03% těchto pokusů o hovor se uskuteční během špičkové hodiny.
Potom bude 2,5 miliard příchozích minut odpovídat 1,14 milionům pokusů o hovor během
špičkové hodiny.
Tudíž v našem případě by bylo potřeba celkem 4 ústředny MSC pro terminaci 2,5 miliard
příchozích minut v porovnání s případem, kdy by těchto 2,5 miliard minut bylo v síti započato
(originace). Pokud jsou anualizované náklady každé MSC 26 milionů Kč, potom by
dodatečné náklady vynaložené sítí, pokud by tyto hovory byly příchozí a ne odchozí, činily
104 miliony Kč. Při alokaci rovnoměrně na veškeré příchozí minuty budou činit dodatečné
náklady terminace přibližně 0,04 Kč za minutu.
K tomu je třeba připočítat náklady na dodatečný přenos mezi GMSC a MSC. To však bude
velice málo, náklady na jednu přenesenou minutu stěží překročí 0,03 Kč.
Rozdíl v nákladech na terminaci a originaci hovoru z hlediska různých síťových prvků,
které tyto dvě služby využívají, tedy není velký, pravděpodobně je menší než 0,1 Kč za
minutu.
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7.1.3. Přírůstek „provoz služeb“
Dalším přístupem by mohlo být soustředit se na jeden velký přírůstek provozu v celé síti. To
by zahrnovalo jak hlasové služby, tak i datový provoz. Následně služby jako odesílání SMS
zpráv by byly v rámci stejného přírůstku jako hlasová terminace.
Zdá se však, že definice přírůstku „provoz služeb“ neumožňuje jasné určení, jaké by vlastně
byly náklady, pokud by se tento přírůstek ze sítě vyloučil. V předchozím případě by byly
přírůstkové náklady rozdíl mezi náklady sítě neposkytující hlasové služby a náklady sítě,
která by je přenášela, případně rozdíl nákladů mezi sítí bez služby terminace hovorů a se
službou terminace hovorů. Pokud však porovnáváme náklady sítě přenášející provoz a sítě
nepřenášející žádný provoz, co jsou vlastně náklady sítě bez provozu?
Na jednom extrému by mohl být přírůstek provozu služeb definován jako veškerá síť
mobilního operátora. Všechny jím poskytované služby jsou založeny na přenosu informací
(hlasu a dat) sítí; náklady které nejsou ani přírůstkové vzhledem k jednotlivým službám ani
společné mezi nimi nejsou síťové náklady. Alternativně lze definovat přírůstkové náklady
provozu služeb jako dodatečné náklady na další síťové prvky a kapacitu potřebnou
k poskytování finálních služeb nad úroveň k prvkům potřebným pro zajištění pokrytí nebo
které jsou součástí přírůstku způsobeného počtem účastníků. Výhodou tohoto přístupu je, že
pokud si bude následně regulátor přát využít model pro posouzení adekvátních cen služeb,
mnoho ze společných nákladů bude transparentních – budou to náklady spojené se zajištěním
pokrytí.
Tudíž pokud se budeme snažit zjistit náklady služeb, prvním krokem by mělo být zjištění,
kolik činí náklady na pokrytí, které umožní jednomu účastníkovi uskutečnit nebo přijmout
jeden hovor kdekoli v rámci dané sítě.
Přírůstkové náklady provozu služeb potom můžeme spočítat tak, že odečteme náklady na
pokrytí od nákladů sítě dimenzované na poskytování plného objemu finálních služeb
(jedinému účastníkovi). Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma sítěmi je, že síť poskytující
pouze pokrytí bude mít velice nízkou kapacitu, neboť je dimenzovaná na jediného účastníka,
který síť využije na jediný hovor.
Přírůstkové náklady provozu by tedy byly:
• Dodatečné transceivery/stožáry/antény potřebné k přenosu provozu nad rámec
kapacity dané tím, že je již plně poskytováno pokrytí43,

•

Veškerá dodatečná přenosová zařízení a ústředny potřebné k obsluze provozu nad
úroveň danou poskytováním plného pokrytí, a

•

Náklady na poskytování dodatečné kapacity pro zpracování dat v databázích VLR a
HLR nad úroveň související s počtem zákazníků a poskytováním plného pokrytí.
Přírůstek může rovněž zahrnovat náklady na dodatečný frekvenční příděl, který by mobilní
operátor využil na poskytování 2G služeb nad úroveň nákladů na frekvenční příděl nezbytný
pro poskytování pokrytí. U mnoha (pravděpodobně většiny) mobilních operátorů se
v přírůstku provozu neprojeví žádné náklady na frekvenční příděl, poněvadž mobilní operátoři
často musí kupovat frekvenční pásma v jednom souvislém bloku. Následně jsou náklady na
frekvence společné mezi provozem a pokrytím.

43

Kvalita služeb měřená počtem ukončených a/nebo blokovaných hovorů hraje důležitou úlohu pro potřebu
dalších transceiverů/antén souvisejících s přenosem (kapacitou). Kvalita služeb by se měla brát v úvahu při
srovnávání nákladů sítí v různých zemích.
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7.1.4. Stanovení nákladů služeb při zvoleném přírůstku
Jakmile operátor vynaloží náklady na poskytování pokrytí, již tím umožní v síti přenášet
určitý objem provozu nad onen „jediný hovor“, který síť poskytující pokrytí musí umět
přenést, bez nutnosti dalších investic. Venkovská lokace s jednou anténou stačí pro přenos
přibližně 500 tisíc minut za rok44. Za předpokladu, že provoz nepřesáhne tuto úroveň na všech
lokacích, potom přírůstkové náklady na přenos provozu neexistují. Lze rovněž říci, že
přírůstkové náklady na terminaci a originaci hovoru nebo jakoukoli jinou službu generující
provoz v síti jsou nulové (zanedbáváme možnost, že by bylo třeba instalovat další ústředny
nebo přenosové trasy). Avšak co se stane, pokud je úroveň provozu tak vysoká, že počet
TRXů (transceiverů, tedy vysílacích modulů BTS) musí být zdvojnásoben? Přírůstkové
náklady provozu potom budou náklady na dodatečné TRXy. Avšak jak tyto náklady rozdělit
na jednotlivé služby? Přírůstkové náklady terminace za předpokladu, že ostatní služby jsou již
v provozu, budou odpovídat nákladům na dodatečné TRXy (viz obrázek 12a). To rovněž
odpovídá přírůstkovým nákladům originace hovoru, za předpokladu, že ostatní služby jsou již
v provozu (viz obrázek 12b).
Obrázek 12: Přírůstkové náklady terminace a originace.

Avšak pokud nejprve určíme přírůstkové náklady na originaci hovoru, a teprve následně
potom se pokusíme zjistit přírůstkové náklady na terminaci hovoru, ty budou již v tomto
případě nulové. Přírůstkové náklady služeb budou záviset na pořadí, v kterém jsou počítány.
Problém vzniká kvůli nedělitelnosti určitých aktiv. Problém bude nejvážnější, pokud budeme
uvažovat síťové prvky propojené rádiovým spojením (BTS, BSC, mikrovlnná spojení), které
se na velkoobchodních nákladech podílejí z více než 70%. Možným řešením je aplikace
principu LRAIC, kdy se průměr počítá z přírůstkových nákladů provozu různých služeb
v rámci přírůstku provozu (viz obrázek 13).

44

Skutečný počet závisí na předpokladech o podílu provozu během špičkové hodiny. Zde předpokládáme
intenzitu špičky 6,4% BHE a stupeň služby (kvalitu sítě) 2%.
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Obrázek 13: Průměrné přírůstkové náklady originace a terminace.

Pozn.: 0 v grafu neznamená nulové náklady, ale nulové přírůstkové náklady. Znamená to, že společné náklady,
zejména náklady na pokrytí, již byly uhrazeny.

Náklady na jednotlivé služby dle metodologie LRAIC se počítají tak, že měrné jednotky
úrovně provozu dané služby nejprve převedeme na jednotku společnou pro různé služby,
které využívají mobilní síť. V případě, kdybychom potřebovali alokovat přírůstkové náklady
na veškeré služby poskytované mobilní telekomunikační sítí, bychom zřejmě používali jako
společného jmenovatele úroveň provozu ve špičkové hodině Busy Hour Traffic (jednotka
Erlang, viz dále).

LRIC

ter min ace

= LRICx

BHT ter min ace

BHT ter min ace
+ BHT originace + ... + BHT data

Pokud však potřebujeme určit jen pro regulatorní účely náklady na časovou jednotku a
dovedeme separovat přírůstkové náklady hlasového provozu, je dostačující náklady v rámci
jednoho přírůstku vydělit tímto časem.

LRAIC ter min ace [CZK / min] =

LRIC hlas
t ter min ace + t originace
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7.2. Příčiny nákladů (cost drivers) v mobilní síti
Základní zásadou určování cen na základě nákladů je myšlenka, že osoba, která způsobila
náklady, by za tyto náklady měla zaplatit. Regulátoři usilují o znalost kauzality nákladů, které
regulovaným firmám vznikají. Identifikace příčin nákladů jim v tomto ohledu může pomoci.
Příčina nákladu (cost driver) je činitel, který způsobuje změnu celkových nákladů na
poskytovaný produkt nebo službu. Nezbytným znakem každé příčiny nákladů je kauzální
závislost nákladů na této příčině – tedy když se ceteris paribus hodnota cost driveru změní,
změní se i vzniklé celkové náklady.
V souvislosti s hledáním vhodných příčin nákladů vznikají určité praktické problémy:

•

Pokud poskytování služby vyplývá pouze z výnosů ze sortimentu (economies of
scope), potom jsou veškeré náklady společné. Obvykle nelze nalézt vhodný cost
driver, protože náklady se nemění v závislosti na úrovni výstupu jedné služby45.

•

Musí být příčinami nákladů finální výstup (služby), které firma vyrábí? Nejsou
lepšími cost drivery faktory na nižších stupních produkčního řetězce (tedy spíše
komponenty finálních služeb)?
Nyní se budeme snažit porozumět vhodnosti počtu účastníků, pokrytí a provozu v síti jako
možných cost driverů. Zajímá nás tedy, co se stane s celkovými náklady, pokud se jeden
z těchto činitelů změní a ostatní zůstanou konstantní. Opět se však musíme vypořádat
s problémy běžnými při stanovení cost driverů: počet účastníků nepochybně zvýší počet a
tudíž i náklady spojené s pořízením mobilních telefonů. Je rovněž pravděpodobné, že vyšší
počet účastníků provolá i větší počet minut, a tedy že počet účastníků nepřímo zvýšil náklady,
které měly přímo záviset na cost driveru „provoz v síti“. Statistickou terminologií bychom
řekli, že vektory cost driverů jsou částečně kolineární, což samozřejmě znesnadňuje regresní
analýzu nákladů.
Protože je však naším cílem určení cen, které budou odrážet náklady způsobené účastníky,
zřejmě není třeba mít „počet účastníků“ jako cost driver. Účastník, který uskuteční hovor, by
měl uhradit náklady s tím spojené, výpočet průměrného hovorného na účastníka nedává
smysl46.
V mobilních sítích působí další problém cost driver „pokrytí“. Jak roste pokryté území,
zvyšují se i náklady operátora. Tudíž pokryté území se zdá být vhodným cost driverem. Přesto
však citlivost nákladů operátora sítě na pokrytém území může jen stěží pomoci při stanovení
cen dle kauzality nákladů. Nelze nalézt osobu, která sama zapříčinila nutnost pokrytí dané
oblasti. Ani nelze vystopovat závislost vývoje pokrytí na jiném cost driveru, který je dán
rozhodnutími jednotlivců.

45

Nemusí platit obecně. Pokud budou v síti existovat dvě služby, příchozí a odchozí hovory a veškeré náklady
budou oběma službami sdíleny, očividně nebude ani počet odchozích, ani počet příchozích minut vhodným cost
driverem. Avšak jistě bude možné použít jako cost driver celkový počet minut hovoru; alokace nákladů mezi
službami již bude záviset na předpokladech operátora.
46
Průměrné hovorné na účastníka (ARPU – Average Revenues Per User) je však významný indikátor schopnosti
operátora generovat výnosy. Z hlediska nákladové analýzy však není příliš důležitý.
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Tabulka 3: Cost drivers a kauzalita nákladů v mobilní telekomunikační síti.
Cost drivers a kauzalita nákladů
Kategorie nákladů

Cost driver

Náklady způsobeny

SIM karty

Počet účastníků

Osobou, která se rozhodne
stát účastníkem

Ústředny *

Počet hovorových minut

Telefonující osobou

Stojany (racky) *
BTS na venkově

Počet ústředen (který
zase závisí na počtu
hovorových minut)
Pokryté území

Telefonující osobou
?

Důsledky pro stanovení cen na
základě nákladů
Účtovat každému účastníkovi cenu
SIM karty.
Zahrnout celkové náklady na ústředny
dělené celkovými minutami do
minutového hovorného.
Zahrnout celkové náklady na stojany
dělené celkovými minutami do
minutového hovorného.
?

* V praxi mohou být cost drivery mnoha prvků v mobilní síti jak počet hovorových minut tak i počet pokusů o hovor nebo pokryté území.

Zdroj: Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics, 2001

Cílem je tedy zjistit, jak se náklady sítě změní, když se změní cost driver, pokud vše ostatní
zůstane neměnné. Tedy odpověď na otázku, kolik by stálo přenést další milión hovorových
minut, pokud počet účastníků bude stejný, pokrytá oblast se nezmění a kvalita služeb bude
udržena stálá. V každodenním životě se mobilní operátor rozhoduje, čemu dát přednost: zdali
je vhodnější investovat do rozvoje sítě (a vynaložit tak explicitní náklady), nebo nechat síť
v stávajícím stavu s rizikem degradace kvality poskytovaných služeb, a tím riskovat náklady
příležitosti (tedy náklady vyplývající z poklesu poptávky po službách a tedy i výnosů).
7.2.1. Účastníci
Každý účastník potřebuje mobilní telefon a SIM kartu. Je zřejmé, že náklady na ně jsou
typické náklady způsobené počtem zákazníků, a ne pokrytím nebo provozem v síti. Náklady
na mobilní telefony jsou někdy hrazeny zákazníky, v mnoha evropských zemích (včetně
České republiky) je rozšířena praxe dotování mobilních telefonů. Náklady na dotace závisejí
opět na počtu zákazníků, a ne na hovorových minutách atd.
Čím větší počet zákazníků má současně zapnuté mobilní telefony, tím větší nároky budou
kladeny na signalizaci v síti související s aktualizacemi polohy. Tedy počet zákazníků je
zřejmě cost driverem pro náklady na aktualizace polohy, a tedy i nepřímým cost driverem
všech síťových prvků. Je však nesporné, že aktualizace polohy nejsou aktivity vlastní každé
mobilní sítí, používají se v sítích GSM (a jiných) proto, že je to nejekonomičtější cesta pro
sledování, kam bude případný příchozí hovor směřován, a tedy by spíše měly být součástí
terminace. V každém případě je ale provoz vyvolaný aktualizacemi polohy malý, a tedy počet
účastníků je vcelku zanedbatelný cost driver z hlediska síťových prvků.
Počet účastníků ale jistě bude významným cost driverem pro HLR (home location register) a
VLR (visiting location register), protože další zákazníci budou potřebovat další registry
polohy, které budou muset zpracovávat větší účastnické databáze a mít větší výpočetní výkon.
Podobně i náklady na AuC a EIR závisejí na počtu zákazníků.
Náklady na účtování rovněž výrazně závisejí na počtu zákazníků: u zákazníků s paušálním
tarifem je to zřejmé (například i poštovné…), u zákazníků předplacených služeb již není
jednoznačná odpověď na otázku, co je adekvátnějším cost driverem, zdali počet zákazníků,
nebo hovorových minut.
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Naopak není třeba instalovat žádné další ústředny MSC, protože počet účastníků přímo
nevyžaduje žádné jejich zdroje47. V pevné síti je možné, že operátor bude muset investovat do
nové ústředny, přestože stávající ústředna má dostatečnou spojovací kapacitu, protože
velikost ústředny je omezena počtem připojitelných účastníků.
7.2.2. Pokrytí
Definice pokrytí
Základním rozdílem pevné a mobilní sítě je možnost uživatele zahajovat a přijímat hovory na
různých místech – tedy mobilita účastníka v rámci sítě. Zatímco pevná síť spojuje každého
jednotlivého účastníka se sítí v unikátní lokaci na principu prostého zobrazení, mobilní síť
poskytuje pokrytí. Pokrytí můžeme považovat za službu, která umožňuje kterémukoli
uživateli přístup do sítě na pokrytém místě. Pokrytí v daném místě bude operátor nabízet
tehdy, pokud pokrytí daného místa bude přinášet prospěch dostatečnému množství
účastníků48. S růstem počtu podobných lokalit se i pokrytí rozšiřuje.
Popis pokrytí jako možnost účastníka připojit se s pomocí mobilního telefonu do sítě daného
operátora není jednoznačný. Europe Economics, 2001, nabízí více možných definic, které lze
použít pro pokrytí:

1. Síť poskytuje pokrytí, pokud se všichni zákazníci mohou kdykoli připojit do sítě
v daném místě. Pokud bychom trvali na této definici, síť by musela mít nepřiměřeně
vysokou kapacitu tak, aby velké množství účastníků na jednom místě mohlo současně
telefonovat. Žádná síť nemůže mít pokrytí dle této definice.
2. Pokrytí je obvyklá dostupnost služeb operátora v daném místě podle návrhu tak, aby
účastník měl možnost připojit se do sítě, avšak se zohledněním trade-off mezi
náklady na zvýšení kapacity a užitku z možnosti připojit se komukoli do sítě
v jakémkoli místě a čase.
3. Pokrytí je možnost kdykoli uskutečnit hovor z jakéhokoli místa sítě. Zdali síť bude
schopna zvládnout větší množství současně hovořících, zde není rozhodující. Jakákoli
dodatečná kapacita pokrytí nemění.
4. Pokrytí jsou pouze místa, na kterých může mobilní operátor postavit síť, díky níž
budou moci být lidé v určené oblasti připojeni do sítě. Jakákoliv zařízení zajišťující
spojení jsou jen kvůli přenosu.
Europe Economics, 2001 se přiklání k nejvýstižnější definici pokrytí z hlediska oceňování
služeb sítě jako „možnosti uskutečnit v pokryté oblasti alespoň jeden hovor“, tedy definici
2. Nárůst pokrytí znamená zvětšení oblasti, ve které se lze připojit do sítě, hlavní příčinou
nákladů (cost driver) je zde km2, případně % území. Tím, že jsme si stanovili jednu příčinu
nákladů, je snazší identifikace kauzality nákladů při určování nákladů na jednotlivé služby.
První a druhá definice vedou k tomu, že náklady na pokrytí nezávisejí pouze na pokryté
oblasti, ale i na počtu účastníků nebo provozu v síti.
Pokrytí je dle naší definice velice blízko definici místní smyčky ve fixních komunikacích. Je
zde však jeden výrazný rozdíl: místní smyčka nabízí nejen pokrytí, ale zejména přístup. Pro
možnost přístupu je sice pokrytí nezbytné, avšak není postačující. Přístup umožňuje všem

47

Opět je zde výrazný rozdíl mezi pevnou a mobilní sítí. V pevných sítích jsou místní smyčky připojeny
prostřednictvím účastnických karet (line cards), jejichž existence přímo souvisí s konkrétním účastníkem, a
nikoli jím generovaným provozem. Přesto se počítají za součást ústředny pevné sítě.
48
V některých případech licenční podmínky stanoví povinnosti operátora i s ohledem na pokrytí území.
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„pokrytým“ účastníkům využívat služby najednou (s určitou rezervou co se týče kapacity
ústředen). Tudíž pevná linka v sobě zahrnuje nejen pokrytí, ale i danou kapacitu.
Službu „přístup“ je možné ocenit – jsou to náklady na měděný pár vedený z místní ústředny
až k účastníkovi. Ten pak platí měsíční paušál, který je velmi těsně svázán s těmito náklady.
V mobilní sítí však podobná analogie neexistuje: z nákladů na pokrytí není možné odhadnout
ani úroveň nákladů na jednotlivé maloobchodní mobilní služby, které si účastníci sítě
skutečně kupují.
Náklady na pokrytí
Pokrytí vyžaduje, aby v pokryté oblasti měl operátor přidělena určitá frekvenční pásma a v ní
provozoval základnovou stanici (BTS) s dostatečně silným transceiverem umožňujícím
komunikaci mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem. Pro možnost spojení s ostatními
účastníky veřejných telefonních sítí je pak ještě třeba datová linka (páteřní síť) mezi
základnovou stanicí (BTS) a kontrolérem základových stanic BSC a samozřejmě i propojení
se systémem ústředen.
Pokrytí lze v zásadě zvyšovat dvěma metodami. První je zvýšení výkonu existujících
transceiverů, čímž se zvětší oblast pokrytá každou BTS. Alternativní (a dražší) možností je
výstavba další BTS spolu s doplněním propojující páteřní sítě. Kvůli mnohem vyšším
nákladům na výstavbu nové BTS se v praxi pokoušejí návrháři sítě zajistit pokrytí daného
území (obvykle řídce osídleného) s minimálním množstvím základnových stanic.
Kvůli rostoucímu znehodnocení signálu s rostoucí vzdáleností od BTS (a kvůli omezení
daným rychlostí přenosu rádiových vlnění) může základnová stanice pracující v pásmu GSM
900 pokrýt poloměr do přibližně 30 km. V sítích GSM 1800 (DCS) je tento poloměr menší,
zejména z důvodu horšího šíření rádiových vln v tomto pásmu. V hornatých oblastech jsou
tyto poloměry výrazně menší, a tudíž je tam potřeba počítat s vyšším množstvím BTS než
v běžném terénu. Z technických důvodů jsou náklady na výstavu sítě v hornatém terénu
obecně vyšší – často není možné využít kabelových svazků nebo optiky a užívá se dražších
mikrovlnných spojů.
Co se týče rozdílu nákladů na pokrytí městských a venkovských oblastí, pravděpodobně
budou ve městech dražší náklady na získání vhodného umístění BTS; ve městech však faktor
pokrytí nehraje roli a další BTS se stavějí zejména kvůli zvyšování kapacity.
V typickém případě kontrolér základnových stanici (BSC) dovede obsluhovat přibližně 100
základnových stanic (BTS), tudíž výrazné navýšení oblasti, která má být pokryta, může vést
k růstu BSC nezbytných v síti a s tím i nákladů na přenos dat mezi BSC a ústřednou (MSC).
Zvětšení pokrytí není obvyklou příčinou růstu nákladů na MSC potřebných v síti. Pokrytí je
spíše cost driver pro rádiovou síť („účastnickou smyčku“). Na druhou stranu provoz v síti je
důležitý cost driver pro výstavbu antén, BSC a BTS, což však není primárně dáno potřebou
pokrytí. Protože rádiová síť tvoří v mobilních sítích většinu nákladů, může být rozlišení
pokrytí/kapacita hlavním problémem při stanovení kauzality nákladů.
Výrazné rozdíly na náklady samostatné služby „pokrytí“ v různých sítích závisejí do velké
míry na typu pokrývané krajiny. Navíc je nezbytné upozornit na následující komplikace:

1. Operátor v pásmu GSM 1800 bude pro pokrytí daného území pravděpodobně
potřebovat více než dvojnásobek buněk, což samozřejmě takřka zdvojnásobí náklady
na pokrytí.
2. Charakter pokrytého území se liší, což opět má vliv na náklady pokrytí. Sítě
v hornatých oblastech potřebují více buněk, než lze určit pomocí jednoduchých
výpočtů. Výstavba sítě je založena na počítačových modelech krajiny, které určují
optimální umístění základnových stanic.
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3. Nájemné za umístění zařízení se mezi zeměmi liší, dle odhadů však běžně
nepřesahují 20% nákladů na výstavbu jedné buňky.
4. V některých zemích existují přísnější předpisy na ochranu zdraví, životního
prostředí, bezpečnost, nebo i vzhled krajiny a urbanismus. Například v hustě
osídlených oblastech je dán maximální výkon vysílače BTS, který fakticky omezuje
jeho dosah. Potom může být nutné postavit více buněk, než bychom čekali, případně
změnit jejich vzhled, umístění i technologii. To opět zvyšuje náklady na pokrytí.
7.2.3. Provoz
Rozdíly ve způsobu užívání sítě pro sestavení hovoru a během hovoru jsou při diskusi o
nákladech na síť při rostoucím provozu obvykle zanedbávány. Implicitním předpokladem je,
že růst provozu vede přímo úměrně k nárůstu počtu hovorů a objemu provolaných minut.
Rozdíl je zřejmě nejdůležitější z hlediska ústředny (MSC), kdy adekvátním cost driverem
nejsou provolané minuty, nýbrž počet pokusů o sestavení hovoru.
Pro zvyšování kapacity mobilní sítě jsou tři metody. První z nich je zvyšování kapacity
stávajících síťových prvků, tato strategie je však omezena dostupným frekvenčním
přídělem. Pod tuto možnost lze snad i zařadit změnu kódování hovorů z EFR (enhanced full
rate) na HR (half rate), kdy za cenu snížení kvality přenosu řeči je dosaženo dvojnásobné
kapacity rádiového kanálu. Protože se však tato metoda obecně neužívá, můžeme ji
opominout.
Pokud začne dostupné frekvenční pásmo být limitujícím faktorem, potom je možné zvyšovat
počet buněk obsluhující dané území tak, aby se frekvence využily vícenásobně, a nebo se
pokusit získat další frekvenční příděl (ve vyspělých zemích nepravděpodobné).
Zvyšování kapacity stávajících prvků
Při nízké úrovni poptávky může být řešením obsluhy zvýšeného provozu rozšíření možností
stávajících zařízení.
Na buňkách může být zahájen provoz na nových frekvencích. To vede k dodatečným
nákladům spojených s instalací BTS. Schopnost BTS přenášet provoz je dána kapacitou
vlastního procesoru. Jednotka překládá zprávy do formátů vhodných pro MSC nebo mobilní
telefon, zesiluje signály vysílané rádiovou cestou a spravuje handover z jednoho sektoru do
druhého v rámci jedné stanice. S růstem provozu je kapacita procesoru stále více vytížena a
kvalita služby může klesat. Pro udržení plánované kvality je proto třeba zvýšit celkovou
kapacitu BTS. Zvýšení kapacity BTS se dále projeví na nákladech spojených s páteřní sítí,
BSC, přenosovými linkami a MSC.
BSC (kontrolér základnových stanic) monitoruje BTS a přiděluje zdroje BTS jednotlivým
hovorům a spravuje handovery tak, jak se účastník během hovoru pohybuje z jedné buňky do
druhé. BSC je rovněž odpovědné za kódování řeči, které umožňuje přenos řeči ve standardní
kvalitě při velmi nízkých nárocích na šířku pásma. Tyto vlastnosti závisejí na úrovni provozu.
Pokud účastník právě hovoří, pak je část kapacity BSC přidělena tomuto hovoru a je uvolněna
až při ukončení hovoru.
Šířka pásma páteřní sítě se přiděluje hovorům dle potřeby a není tedy dedikovaná jedinému
zákazníkovi. Jak se provoz zvyšuje, šířka pásma páteřní sítě nezbytná k udržení standardní
kvality služeb se zvyšuje. To se projeví i na vyšších nákladech na páteřní síť, poněvadž ceny
pronajatých okruhů jsou přímo úměrné kapacitě – 2 Mbit/s linka je jistě levnější než 8 Mbit/s
linka. Tudíž předpokládáme, že náklady přenosové sítě jsou závislé na provozu, a to přestože
jeden typ linky bude stačit pro široké spektrum zatížení (2Mbit/s může teoreticky přenášet až
2048 kBit / 16 kBit/s = 128 hovorů najednou).
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Signalizační síť sestává s přepínače paketů a signalizačních spojů. Během sestavování hovoru
se využívá jejich kapacita pro spravování a přenos zpráv. Navíc je třeba dodatečné kapacity
k zajištění přijatelného podílu úspěšně spojených hovorů ve špičce (rovněž indikátor
sledovaný národním regulátorem). Podobně i tam, kde má operátor implementovány
pokročilé služby založené na mobilní inteligentní síti (IN), například CAMEL (Customised
Applications for Mobile networks Enhanced Logic), pak opět s růstem provozu bude IN
vyžadovat rozšíření.
Centrální procesor a spojovací matice MSC spolu s porty spojujícími MSC s ostatními částmi
sítě je závislý na úrovni provozu. Při růstu provozu je nutné k udržení přijatelné kvality služeb
sestavování hovorů, směřování a spojování navyšovat kapacitu MSC. Jedna ústředna MSC
nemusí v hustě osídlené oblasti ke zpracování všech hovorů stačit.
Rozdělování buněk (cell splitting)
Počet kanálů celkově používaných v mobilní síti lze zvýšit použitím menších buněk. Běžná
buňka obsahuje celkem 24 kanálů (3 buňky x 8), což je však v oblastech s vyšší koncentrací
uživatelů nedostatečné. Tento nedostatek lze odstranit rozdělením buněk na menší (viz
obrázek 14), snížením vysílacího výkonu BTS a znovupoužitím rádiových frekvencí – jak již
bylo řečeno, maximální poloměr buňky je cca 30 km, postupným splittingem se můžeme
dostat i na několik set metrů.
Městské oblasti mívají více buněk na čtvereční kilometr, než venkovské oblasti a je zřejmé, že
ve městech bude trend zmenšující se oblasti pokrytí jednou buňkou pokračovat. Již dnes se
velké administrativní budovy pokrývají několika pikobuňkami. Často se stává, že se pokrytí
jednotlivými buňkami i překrývá. Příkladem může být velká buňka pokrývající město jako
celek a potom mikrobuňka speciálně nainstalovaná v centru města pro získání dodatečné
kapacity.
Obrázek 14: Dělení buněk (cell splitting).

S tím, jak se poloměr buňky zmenšuje, pravděpodobnost blokování hovoru nebo jeho
vynuceného ukončení se rovněž snižuje. Proto má zmenšování velikosti buněk pozitivní
důsledky na funkci systému. Teoreticky dělení buněk a vícenásobné používání frekvencí
může zvyšovat kapacitu celulárního systému do nekonečna. Přestože rozdělení buněk zvyšuje
počet dostupných kanálů, zvyšuje i celkové náklady vynaložené provozovatelem sítě.
Zvýšení počtu buněk vede k růstu počtu BTS a tedy i nákladů spojených s nimi. Pro více BTS
bude potřeba i více procesorů a antén. Protože se z důvodů dobrého šíření signálu antény
umisťují na stožáry nebo na střechy domů, bude třeba postavit více stožárů. Výška stožárů,
velikost antén a nájemné zejména vyplývá z umístění základnové stanice.
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Pokud je možné rozdělit si náklady spojené s výstavbou stožáru s jinými operátory, potom by
nákladový model odhadující budoucí náklady neměl veškeré náklady přisuzovat jen jednomu
operátorovi, i kdyby využíval tento stožár sám. Tudíž čisté náklady na stožár by měly být
spíše jako hrubé náklady na stožár mínus potenciální výnosy z pronájmu dalším operátorům.
Tento přístup je plně v souladu s platnou legislativou, která podporuje sdílení infrastruktury.
Zvýšení počtu BTS samozřejmě zvýší náklady na páteřní síť, protože bude třeba spojení
s vyšší kapacitou. Kvůli výrazným úsporám v rozsahu u síťové infrastruktury budou dva
pronajaté okruhy dražší, než jediný okruh, který by přenášel dvojnásobnou zátěž.
Dalším důsledkem nových BTS, které vzniknou rozdělením původních buněk, je potřeba
dalšího BSC. Tudíž opět můžeme zopakovat, že náklady na BSC jsou závislé na provozu.
Zvětšení frekvenčního přídělu
V dlouhém horizontu, kdy jsou všechny vstupy variabilní, je optimální návrh sítě kombinací
velikosti frekvenčního přídělu a rozsahu znovupoužívání frekvencí. Širší frekvenční pásmo
umožňuje instalaci méně buněk, neboť buňky mohou být větší, při užším frekvenčním pásmu
je třeba instalace většího počtu buněk pro častější využívání vzácných frekvencí.
Potřeba frekvenčního spektra a základnových stanic závisí v obou případech na velikosti
provozu. Při daném frekvenčním přídělu a konstantní velikosti buněk lze v síti realizovat jen
omezený počet hovorů současně. Jak se provoz zvyšuje, je třeba více frekvencí. Protože žádná
část frekvenčního spektra není natrvalo přidělena jedinému konkrétnímu zákazníkovi, nelze
považovat náklady spojené s frekvenčním přídělem za přímo úměrné počtu zákazníků.
Náklady na spektrum jsou dané úrovní provozu (za podmínky, že část spektra je potřebná
k zajištění pokrytí).
Co jsou ve skutečnosti náklady na frekvenční příděl? Pokud soukromé osoby nemohou
s frekvenčním přídělem obchodovat, nebo pokud se přiděluje ve velkých nedělitelných
frekvenčních pásmech, je možné, že i v dlouhodobém horizontu budou náklady mobilního
operátora spojené s frekvenčním přídělem nezbytným pro zajištění pokrytí shodné s potřebou
frekvenčního přídělu pro zajištění určité úrovně provozu v síti. Tento náklad může být i
nulový v zemích, kde jsou frekvenční pásma přidělována operátorům na základě výběrových
řízení („beauty contests“). To však opomíjí náklady příležitosti spojené s použitím
frekvenčního přídělu pro služby mobilní telefonie oproti použití na jinou službu; ve většině
licenčních podmínek je však uvedeno, že dané spektrum je výhradně určeno pro mobilní
telefonii. Proto mobilní operátoři nemohou přenechat část svého frekvenčního přídělu pro jiné
ziskové aktivity, i kdyby takové existovaly. Pokud by však bylo povoleno volné obchodování
s frekvencemi, potom by náklady příležitosti frekvencí užívaných operátorem byly odraženy i
v jeho tržní ceně.
7.2.4. Důsledky
Nejzřetelnějším rozdílem mezi pevnými a mobilními sítěmi z hlediska nákladů je existence
třetího cost driveru v mobilních sítích – pokrytí. Právě pokrytí komplikuje pokusy
implementovat nákladové modely již dříve užívané v pevných sítích. Je několik způsobů, jak
lze definovat pokrytí. Domnívám se, že náklady na pokrytí by měly být náklady způsobené
tím, že účastník je schopen uskutečnit nebo přijmout hovor kdekoli v pokrytém území. Proto
se debata o povaze pokrytí jeví spíš jen filosofická – bez ohledu na definici pokrytí, při
pokusech zjistit náklady v mobilní síti dochází k celé řadě problémů, které jsou z velké části
způsobeny právě tím, že jedním z hlavních cost driverů je pokryté geografické území.
Náklady na pokrytí jsou vyšší pro GSM 1800 operátory než pro GSM 900 operátory, protože
v sítí s vyšší frekvencí mají buňky menší velikost. To může mít vliv při pokusu o vývoj
„technologicky neutrální“ regulace, jak ji vyžaduje nový regulační rámec EU platný od roku
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2003. Rozhodnutí regulátora, jak může provozovatel sítě hradit náklady vzniklé kvůli potřebě
pokrytí může ovlivnit konkurenceschopnost operátorů provozujících sítě na odlišných
frekvencích.
7.3. Návrh nákladového modelu
Jedním z cílů této disertační práce je stanovit bez znalosti detailních účetních dat mobilních
operátorů hrubý odhad velkoobchodních nákladů na jednu minutu provozu. Výpočty jsou
proto založené na omezeném souboru veřejných účetních dat vycházejících z finančních zpráv
operátorů, například výročních nebo pololetních zpráv.
Protože podobný odhad již z principu musí být nepřesný, nelze jej použít pro stanovení
přímých regulačních opatření. Navíc by se regulační zásahy neměly opírat pouze o stanovené
průměrné náklady.
Pro sestavení nákladového modelu budeme uvažovat velice zjednodušenou mobilní
telekomunikační síť. Nebudou nás zajímat ani žádné datové služby, ani krátké textové služby
SMS, které jsou vlastně rovněž datové služby s velice nízkou šířkou pásma.
7.3.1. Užitý inkrement
Již víme, že náklady na příchozí hovory i na odchozí hovory jsou velice podobné, liší se
pouze efektivitou užití systému ústředen a snad i náklady na aktualizaci polohy. Rozdíl
v těchto nákladech je však řádově menší, než může být přesnost modelování těchto nákladů.
Z těchto důvodů je naším cíle stanovení nákladů služby „minuta hovoru“ ať již se jedná o
hovor příchozí, odchozí, nebo jejich kombinace (hovor uvnitř sítě), kdy jsou použity tyto
služby dvakrát – máme tedy na mysli „přírůstek hlasového provozu“. Veškeré následující
výpočty se zabývají průměrnými minutovými náklady na poskytování homogenní služby
hlasových hovorů.
Pro stanovení nákladů v této disertační práci jsem se rozhodl aplikovat metodologii „bottomup“. Tato metodologie předpokládá, že operátor dosud nevlastní žádnou síť a usiluje o
výstavbu sítě s co nejmenšími celkovými náklady (provozním náklady, odpisy a náklady na
použitý kapitál). Předpokládám rovněž úplnou flexibilitu co se týče umístění veškerých
zařízení („scorched node“), kdy jediným parametrem pro výstavbu sítě je poptávka, kterou
mobilní operátor hodlá uspokojit a dále pak regulatorní rámec (tedy zejména parametry
kvality sítě stanovené národním telekomunikačním regulátorem).
Při určení průměrných minutových nákladů jsem se do velké míry inspiroval modelem
sestaveným poradenskou firmou Analysys pro britského telekomunikačního regulátora
Oftel49. Síť (již teď výrazně zjednodušenou, neboť poskytující pouze službu „hlasový
provoz“) jsem si proto rozdělil na dvě složky:

•

Síť zabezpečující úroveň minimálního pokrytí (minimum coverage presence –
MCP) je taková síť, kdy je v každém bodě území síla signálu a kapacita dostatečná
k uskutečnění jednoho jediného telefonického hovoru (viz definice v předchozích
kapitolách). Protože je velikost této sítě a její náklady nezávislé na síle provozu a
počtu účastníků, je jediným cost driverem pokryté území.
Je třeba si uvědomit, že síť zajišťující MCP se liší od operátorů, které mohou kdekoli
plně využívat frekvencí 900 MHz (O2, T-Mobile) a těch, které mohou používat této
frekvence jen mimo velká města (Vodafone). Tím, že Vodafone nemůže užívat
900MHz ve velkých městech a je nucen tam instalovat výhradně základnové stanice

49
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from FDC, 2003.
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ve standardu 1800MHz, je počáteční výstavba sítě investičně náročnější. Vyšší
kmitočty se totiž šíří pouze na kratší vzdálenosti a tudíž je nezbytné základnových
stanic postavit vyšší počet. Na druhou stranu síť s více základnovými stanicemi již od
počátku disponuje vyšší kapacitou, než síť vybudovaná na frekvenci 900MHz.
Následující kapitola je tudíž věnována výpočtu nákladů na takovou síť.

•

Síť zajišťující přenos provozu generovaného zákazníky. Rozšíření sítě nad úroveň
zajišťující pokrytí je prováděno z důvodu potřeby vyššího provozu, než zajišťuje MCP
síť. Již síť pro MCP je schopna přenést dosti vysokou úroveň provozu; přitom však
často narážíme na problém, že největší provoz bývá generován v největších městech,
kdežto MCP síť je relativně rovnoměrně rozložená po celém území.
V našem modelu tedy předpokládáme, že síť pro přenos provozu začínáme budovat
poté, co síť pro MCP je již plně zatížena. Cost drivery v tomto případě jsou nejen
úroveň provozu (měřeno například v minutách za rok), nýbrž i počet účastníků (má
vliv na některé síťové prvky) ale například i úroveň špičky (jaké procento minut
hovorů se odehraje ve špičkové hodině) a nebo kvalita služby (tedy pravděpodobnost
přerušení hovoru nebo blokování sítě).
Alternativou doporučenou Europe Economics, 2001, je rozlišení mezi venkovskou sítí, kde je
hlavní cost driver pokryté území, a městskou sítí, kde je hlavní cost driver počet minut
provozu. Domnívám se však, že v takovém případě zjistíme jen velmi obtížně společné
náklady (budou přítomné ve venkovské i městské síti v různé proporci) a tedy budu aplikovat
metodologii Oftel. Rozlišení na pokrytí a provoz lépe implikuje použité cost drivery.
7.3.2. Použité cost drivers
Dle Europe Economics, 2001, se tři výšeuvedené cost drivery, počet účastníků, pokryté území
a objem provozu ve špičkové hodině, projevují v každé vývojové fází sítě odlišně. Pokud jsou
náklady sítě při svém vzniku ovlivňovány zejména pokrytou plochou a to až do doby, kdy je
dosaženo dostatečné pokrytí, potom v dalších obdobích přicházejí další cost drivery, zejména
pak objem provozu a počet účastníků. Objem provozu se ukazuje být v běžných sítích zcela
dominantní příčinou nákladů. Nebereme přitom v úvahu úroveň provozu v libovolný časový
okamžik ani jeho průměr, nýbrž objem provozu ve špičce. Na něj musí být síť dimenzována,
aby s danou spolehlivostí vyhověla požadavkům volajících. Na růst počtu minut v zásadě
reaguje operátor přidáváním dalších základnových stanic, takzvaným dělením buněk.
Předpokládáme tedy pro účely zde vyvíjeného modelu následující příčiny nákladů (cost
drivers) přírůstku hlasového provozu:

•

Intenzita provozu. Intenzitou provozu máme na mysli celkový počet hovorových
minut hlasových služeb, jejich rozprostření během týdne, průměrná délka jednoho
hovoru a úspěšnost spojení. Přírůstkové náklady na provoz mohou být velice malé
v zemích s nízkou hustotou osídlení, protože síť zajišťující pokrytí může mít již
takovou kapacitu, že k dostatečnému dimenzování sítě bude již potřeba přidat jen
velice málo zařízení. Naopak v sítích přenášejících silný provoz v městských čtvrtích
tomu bude spíše naopak.

•

Počet účastníků sítě. Předpokládáme, že počet účastníků sítě bude mít mnohem slabší
vliv na celkové náklady mobilního operátora, než intenzita provozu – jedná se
zejména o instalované databáze či správu sítě (viz tabulka 4).

•

Pokryté území bude významný cost driver v počátcích budování sítě, kdy cost
driverem ještě téměř vůbec není provoz. Po úplném pokrytí území ztrácí na významu.
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Tabulka 4: Přidělení hlavních nákladových kategorií k cost driverům.
Přidělení hlavních nákladových kategorií k cost driverům
Nákladová kategorie

Změna cost driveru:
Pokryté území*

Počet účastníků

Provoz
Někdy (pokud lze frekvence
kupovat po částech)

Frekvenční příděl

A

Venkovská lokalita
Městská lokalita
TRX
Spojení BTS-BSC
BSC
Spojení BSC-MSC
MSC
Správa sítě
HLR
VLR
Centrum autentifikace
* Úplné náklady na službu pokrytí území.

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A

A
A

A
A
A
A

Zdroj: Cost Structures in Mobile Networks and their Relationship to Prices, Europe Economics, 2001

7.3.3. Použité síťové prvky
Z hlediska dimenzování sítě zahrnují potenciálně důležité kategorie síťových prvků buňky
(ty sestávají z lokality, stožáru a antén), TRX (vysílací elementy zajišťující kapacitu buněk),
spojení BTS-BSC, BSC, přenosovou páteřní síť, MSC, VLR, HLR a zařízení pro správu sítě:
Buňky
Počet buněk (tedy lokality pro umístění zařízení) je v případě budování sítě pro MCP
determinován pokrytým územím. Protože chceme minimalizovat náklady na pokrytí,
použijeme ve venkovských oblastech jednosektorové buňky (tedy pouze s jediným
vysílačem), ve městských oblastech s předpokladem růstu provozu buňky třísektorové.
V případě výstavby sítě pro přenos dalšího provozu již používáme výhradně buňky
třísektorové. Zřejmě správnější by bylo na každém konkrétním místě zvážit umístění sady
vysílačů v pásmu 1800MHz místo výstavby další buňky. To by však algoritmus značně
zkomplikovalo.
TRX
Transceivery jsou zařízení zabudované v základnové stanici pro obsluhu každého sektoru.
Jejich počet závisí zejména na přenášeném objemu provozu.
Propojení BTS – BSC (backhaul)
Pro propojení základných stanic BTS a kontrolérů základnových stanic BSC předpokládáme
použití mikrovlnných spojů. Jejich počet je shodný s počtem BTS. Jako vhodná kapacita se
jeví 2Mbit/s (která je nejnižší komerčně dostupná).
BSC (kontrolér základnových stanic)
Počet BSC závisí na počtu obsluhovaných transceiverů (TRX). Předpokládáme, že jeden BSC
je potřeba na každých 80 TRX50. Protože třísektorová BTS disponuje třemi TRX, je třeba tuto
skutečnost při výpočtu zohlednit.
Spojení BSC - MSC
Jak jsem již uvedl v oddíle věnovaném spojení BTS-BSC, adekvátní přístup pro návrh
přenosové sítě by musel být založen na geografických a demografických charakteristikách
dané země. Náklady by se spočítaly v druhém kroku.
50

Odhad Europe Economics.
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Znovu předpokládáme, že tyto funkce jsou poskytované mikrovlnnými spoji. Každé BSC je
s jejich užitím propojeno s ústřednou MSC, proto musí být stejný počet propojení BSC –
MSC, jako je počet BSC. Předpokládáme, že vyhrazený okruh o kapacitě 32Mbit/s poskytne
dostatečnou kapacitu pro jakoukoli síť.
MSC
Pro stanovení optimálního počtu ústředen MSC je nezbytné vyvinout adekvátní algoritmus.
Vycházíme z určení nominálního průměrného počtu pokusů o hovor, které by každá ústředna
obsloužila. Předpokládáme, že každá ústředna MSC obslouží maximálně 300 000 pokusů o
hovor ve špičkové hodině. Pokusy o hovor ve špičkové hodině (Busy Hour Call Attempts BHCA) jsou poté převedeny na minuty za rok při předpokladu průměrné délky hovoru 88
sekund51. Celkový počet minut v síti poté bude vydělen počtem minut, které bude jedna
ústředna schopna spojit, čímž získáme celkový potřebný počet ústředen MSC.
MSC porty
Nezbytný počet portů je dán počtem propojení ke konkrétním technologickým zařízením.
Máme tím na mysli jak kontroléry základnových stanic BSC, tak i ostatní ústředny v síti MSC
a rovněž body propojení.
MSC-MSC
Je obtížné odhadovat kapacitu přenášenou v této části sítě, v neposlední řadě kvůli sdílení
přenosové trasy na tomto stupni přenosové hierarchie. Navíc dimenzování této části sítě silně
závisí na celkovém provozu, na nějž je síť dimenzována - v našem případě zanedbáváme
datový provoz.
Nicméně technické předpoklady z pevné sítě by naznačovaly, že přenášená kapacita přes
každou trasu této vrstvy sítě je přibližně pětkrát vyšší, než kapacita přenášená přes každou
trasu na nižší úrovni. Předpokládáme proto využití pronajatých okruhů o kapacitě 140 Mbit/s.
Jejich počet závisí na požadavcích operátora co se týče spolehlivosti služeb. Další diskuze na
toto téma je uvedena v části věnované kapacitě.
HLR
V síti je obvykle více databází HLR. Velikost a tudíž i náklady závisí na počtu účastníků.
V našem případě předpokládáme, že kapacita HLR je 300 tisíc účastníků.

51

Předpoklad v mobilních sítích v ČR.
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7.4. Nákladová metodologie Analysys pro Oftel
Nákladový model je z významné části založen na nákladovém LRIC modelu firmy Analysys
pro britského regulátora Oftel52. Nákladová metodologie firmy Analysys je založena na řadě
předpokladů týkajících se síťových prvků, typických sítí a jejich topologií jakož i typického
využití sítě. Parametry typických zařízení co se týče kapacity, ceny a cenových prognóz byly
získány na základě konzultací se specialisty na výstavbu a provozování sítí GSM. Náklady se
zde v zásadě skládají ze čtyř komponent:
7.4.1. Investiční náklady
Investiční náklady jsou celkové jednorázové náklady potřebné k uvedení zařízení do provozu.
Předpokládá se, že ostatní části sítě jsou již přitom v provozu (u přístupu „scorched node“ –
viz dále - navíc předpokládáme, že místa pro vybudování buněk jsou předem daná). Počet
kusů zařízení uváděného do provozu je založen na již uvedených předpokladech a závisí na
parametrech poptávky, oborové regulaci aj. Nyní se nám však jedná o investiční jednotkové
náklady. Databáze modelu Analysys nám nabízí ceník veškerých větších investičních celků,
které můžeme v moderní mobilní telekomunikační síti nalézt. Vektor počtu použitého zařízení
jednoduše vynásobíme vektorem cen CAPEX platným pro daný rok, abychom získali odhad
nejnižších možných investičních nákladů na danou síť. Používá se metodologie tzv.
moderních ekvivalentních aktiv (MEA):
Modern equivalent assets (MEA)
Modern equivalent assets (MEA) lze definovat jako aktiva zajišťující stejnou funkcionalitu
sítě, jako měly stávající síťové prvky. Tento pojem je nutné definovat kvůli velmi rychlému
pokroku v odvětví. Stávající aktiva nejsou již po poměrně krátké době na trhu dostupná a i
kdyby byla (například jako náhradní díly), návrh sítě zohledňující dostupnost nových
technologií a zařízení může být ekonomicky výhodnější než při použití původních aktiv.
Data pro sestavení MEA databáze se získávají na základě průzkumu trhu, konzultací
s dodavateli hardware (vendory), prognóz budoucnosti i na základě zkušeností operátorů.
Spíše než stanovení konkrétní ceny v budoucnosti se určují MEA ceny pro aktuální období a
pro následující roky se pouze předpokládá určitý cenový trend. Příkladem může být opět
model Oftelu, který patří v Evropě bezesporu k nejlépe propracovaným. Vychází se
z databáze potřebných investic pro základní období (zde rok 2000). Pro další roky se potom
aplikuje trend rozlišený dle různých skupin aktiv. Celkové kapitálové výdaje v daném roce
se určují podle toho, jak síť vzniká:
• „Jednorázová výstavba“ - zde nám jde o to, určit celkové investiční výdaje na síť
s danými provozními parametry tak, aby byly minimalizovány náklady.
Předpokládáme přitom, že síť ještě není v provozu ani částečně. Můžeme si dovolit
plnou optimalizaci, jedná se zde o přístup „scorched earth“ (viz dále).
Potom se investiční výdaje v roce i rovnají:
m
CAPEX i = ∑ CAPEX i , j .n( Di ) , kde CAPEXi,j jsou ceny investičních statků upravených dle
j =1

trendu cen, n je nezbytný počet investičních statků jako funkce poptávky Di, a m je
počet typů zařízení.
• „Inkrementální výstavba“ – v tomto případě se nám jedná o dodatečné investice do
zařízení v případě, kdy se poptávka změnila. Bereme přitom v úvahu, že část sítě je již
v provozu, a to i za předpokladu, že nemusela být postavena optimálním způsobem.
m

CAPEX i = ∑ CAPEX i , j .(n( Di ) − n( Di −1 ) )
j =1

52

LRIC Model Analysys pro Oftel – verze ze září 2001 a dubna 2002 včetně kompletní dokumentace.
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Ceny investičních statků jsou v základním období 2000:
Tabulka 5: Databáze investičních výdajů (CAPEX) v základním roce 2000 (GBP).
Nákladová kategorie
Zařízení vlastněné zákazníky
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice

Podskupina
Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Mikrobuňka
Mikrobuňka
Pikobuňka
Pikobuňka

Položka

CAPEX

Mobilní telefon
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (dvousektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Mikrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Mikrobuňka: zařízení
Pikobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Pikobuňka: zařízení

TRX (transceivery)
TRX (transceivery)
TRX (transceivery)

Makrobuňka: dodatečné TRX
Mikrobuňka: dodatečné TRX
Pikobuňka: dodatečné TRX

Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

BSC
BSC
BSC

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)

MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
Porty
Porty
Porty

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

Přenos mezi ústřednami

140 Mbit/s pronajatý okruh (pro jeden obvod 2Mbit/s)

HLR
HLR

HLR
HLR Upgrade

Duální makrobuňky (1800 MHz)
Licenční poplatky
NMS (správa sítě)

1800 duální základnové stanice

Trend

21
25 000
72 720
25 000
85 440
25 000
98 160
12 000
35 600
5 000
16 600

0
makrobuňka
BTS
makrobuňka
BTS
makrobuňka
BTS
mikrobuňka
BTS
pikobuňka
BTS

5 880
5 880
5 880

TRX
TRX
TRX

15 000
16 500
18 150
19 965

mikrovlna
mikrovlna
mikrovlna
mikrovlna

1 820 480
0
0

ústředny
ústředny
ústředny

15 000
16 500
18 150
19 965

mikrovlna
mikrovlna
mikrovlna
mikrovlna

807 350
500 000
25 000
100 000
150 000
0
2 110
2 110
2 110

ústředny
ostatní
ostatní
ostatní
budovy
0
ústředny
ústředny
ústředny

500

0

400 000
0

1800 duální makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

ústředny
ústředny

28 160
0
15 000 000

BTS
0
ostatní

Zdroj: LRIC Model Analysys for Oftel, Apríl 2002

Pro následující roky jsou předpokládané investiční výdaje stanoveny předpokládanými trendy
(řetězovým a bazickým indexem). Oftel stanovuje očekávané cenové trendy až do roku 2040
(!). Zařízení je tříděno do několika skupin:
Tabulka 6: Trendy investičních výdajů MEA aktiv 2000-2006.
MEA skupina

Trend

Rok
roční změna
cenový index

00/01
-15%
100%

01/02
-15%
85%

02/03
-10%
72%

03/04
-10%
65%

04/05
-10%
59%

05/06
-10%
53%

roční změna

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

cenový index

100%

90%

81%

73%

66%

59%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TRX (transceiver)

TRX

BTS (vybavení základnové stanice)
Ústředny (BSC, MSC/VLR, HLR, SMSC)
Mikrovlnná spoje

BTS
ústředny
mikrovlna

Získání a příprava lokality pro makrobuňku
Získání a příprava lokality pro mikrobuňku
Získání a příprava lokality pro pikobuňku
Budovy (příprava)

makrobuňka
roční změna
mikrobuňka
pikobuňka
cenový index
budovy

Další (NMS, atd.)

ostatní

roční změna
cenový index

-5%
100%

-5%
95%

-5%
90%

-5%
86%

-5%
81%

-5%
77%

Zdroj: LRIC Model Analysys for Oftel, Apríl 2002
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7.4.2. Provozní náklady
Podobně, jako jsme určili nutné kapitálové výdaje, jsou „dány“ i očekávané provozní výdaje
spojené s provozování MEA aktiv. Pro určení provozních nákladů v daném roce opět
vynásobíme vektor počtu použitého zařízení a vektor MEA provozních nákladů:
Tabulka 7: Databáze MEA ročních provozních výdajů (OPEX) v základním roce (GBP).
Nákladová kategorie
Zařízení vlastněné zákazníky
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice

Podskupina
Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Mikrobuňka
Mikrobuňka
Pikobuňka
Pikobuňka

Položka

OPEX

Mobilní telefon
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (dvousektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Mikrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Mikrobuňka: zařízení
Pikobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Pikobuňka: zařízení

Trend

0
6 000
15 998
6 000
18 797
6 000
21 595
2 000
7 832
1 000
3 652

0
makrobuňka
0
makrobuňka
0
makrobuňka
0
mikrobuňka
0
pikobuňka
0

TRX (transceivery)
TRX (transceivery)
TRX (transceivery)

Makrobuňka: dodatečné TRX
Mikrobuňka: dodatečné TRX
Pikobuňka: dodatečné TRX

1 294
1 294
1 294

0
0
0

Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

3 300
3 630
3 993
4 392

0
0
0
0

BSC
BSC
BSC

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

400 506
0
0

0
0
0

Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

3 300
3 630
3 993
4 392

0
0
0
0

177 617
110 000
5 500
22 000
33 000
15 000
464
464
464

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 200

0

88 000
0

0
0

MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)

MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
Porty
Porty
Porty

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

Přenos mezi ústřednami

140 Mbit/s pronajatý okruh (pro jeden obvod 2Mbit/s)

HLR
HLR

HLR
HLR Upgrade

Duální makrobuňky (1800 MHz)
Licenční poplatky
NMS (správa sítě)

1800 duální základnové stanice

1800 duální makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

6 195
10 756 250
3 300 000

0
licence
0

Zdroj: LRIC Model Analysys for Oftel, Apríl 2002

I zde Oftel uvádí trendy provozních výdajů (v méně kategoriích, než pro CAPEX):
Tabulka 8: Trendy provozních výdajů MEA aktiv v letech 2000-2006.
MEA skupina

Trend

Rok

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

Makrobuňka (nájemné a příslušná údržba) makrobuňka roční změna
Mikrobuňka (nájemné a příslušná údržba) mikrobuňka
pikobuňka
Pikobuňka (nájemné a příslušná údržba)
cenový index

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

105%

110%

116%

122%

128%

roční změna
cenový index

62%
100%

2%
162%

2%
166%

0%
170%

0%
170%

0%
170%

Licenční poplatky

licence

Zdroj: LRIC Model Analysys for Oftel, Apríl 2002

Výpočet celkových ročních provozních nákladů je nezávislý na tom, zdali se síť staví
postupně, nebo jednorázově. Z jejich hlediska je důležitý pouze celkový počet zařízení
v provozu a jednotkové náklady:
m

OPEX i = ∑ OPEX i , j .n( Di ) , kde OPEXi,j jsou provozní náklady upravené dle trendu cen, n je
j =1

nezbytný počet investičních statků jako funkce poptávky Di, a m je počet typů zařízení.
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7.4.3. Odpisy
Použití rovnoměrného nebo ekonomického odepisování má výrazný dopad na časový profil
odpisování. Rovnoměrné odepisování vede k vysokým jednotkovým odpisům na začátku
provozu sítě. Pokud jsou následně rozpočteny na nízký počet minut hovoru, náklady hovoru
na začátku jsou značné a s rostoucím objemem provozu klesají. Ekonomické odepisování,
doporučované Analysys, vyrovnává náklady na zařízení dle skutečných a předpokládaných
dat a tudíž je trajektorie vyrovnanější. Při něm se zohledňuje nejen tok času, ale rovněž
intenzita užívání investičního statku v čase včetně prognózy do budoucna. Je třeba znát i
předpoklad likvidační hodnoty daného zařízení v každém časovém momentě pro případ, kdy
by likvidace byla výhodnější než další provozování.
V průběhu více let se rozdíl postupně smazává, ale ekonomické odepisování je obecně
výhodnější. Přesto jsem se rozhodl využít pouze rovnoměrné odepisování, a to zejména
s ohledem na dostupnost dat a výpočetní proveditelnost. Za dobu životnosti byla opět vzata
společnosti Analysys, za investiční náklad CAPEX v době, kdy bylo zařízení koupeno bez
ohledu na následný cenový trend.
Tabulka 9: Životnost MEA aktiv (v letech).
Kategorie
Zařízení vlastněné zákazníky
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice
Základnové stanice

Podskupina

Položka

Životnost

Mobilní telefon
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (dvousektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Mikrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Mikrobuňka: zařízení
Pikobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Pikobuňka: zařízení

2
50
22
50
23
50
18
50
18
50
18

TRX (transceivery)
TRX (transceivery)
TRX (transceivery)

Makrobuňka: dodatečné TRX
Mikrobuňka: dodatečné TRX
Pikobuňka: dodatečné TRX

15
14
15

Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC
Spojení BTS-BSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

14
14
14
14

BSC
BSC
BSC

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

14
50
50

Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC
Přenos BSC-MSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj

14
14
14
14

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

14
15
15
15
15
50
14
14
14

Přenos mezi ústřednami

140 Mbit/s pronajatý okruh (pro jeden obvod 2Mbit/s)

50

HLR
HLR

HLR
HLR Upgrade

14
50

1800 duální makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

14
50
14

MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)

Duální makrobuňky (1800 MHz)
Licenční poplatky
NMS (správa sítě)

Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (dvousektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Makrobuňka (třísektorová)
Mikrobuňka
Mikrobuňka
Pikobuňka
Pikobuňka

MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
Porty
Porty
Porty

1800 duální základnové stanice

Zdroj: LRIC Model Analysys for Oftel, Apríl 2002
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Celkové odpisy vycházejí z realizovaných investičních akcí. Čelíme zde však dvěma
problémům:

•

Různé investiční statky mají různou dobu odepisování, a

•

Cena investičních statků, která je základem pro odepisování, se v čase mění.
Ö V případě investice typu „Jednorázová výstavba“ tento problém nemáme – protože
všechno zařízení bylo nakoupeno za stejné cenové úrovně, jednoduše dle různých
odpisových skupin spočítáme odpisy z celkového počtu zařízení v dané skupině dle
odpisové sazby:
m CAPEX
i, j
DAi = ∑
.n( Di ) , kde tj je doba rovnoměrného odpisování příslušného aktiva.
tj
j =1
Ö V případě investice typu „Inkrementální výstavba“ musíme postupovat po
investicích z jednotlivých let po jednotlivých odpisových kategoriích:
i

m

DAi = ∑

∑ CAPEX .(n( D ) − n( D ))
l =1

l, j

l

l −1

i

∑ CAPEX .(n( D ) − n( D ))

l, j
, kde
tj
l =1
hrubá kapitálová zásoba v rámci aktiva j dosažená do roku i.
j =1
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7.4.4. Náklady kapitálu
Náklady kapitálu jsou náklady příležitosti spojené s držením dané čisté kapitálové zásoby
(NCS – net capital stock), kde cenou příležitosti je vážený průměr nákladů kapitálu.
CoCi = NCS i xWACCi
Čistou kapitálovou zásobou NCS máme na mysli investiční prostředky získané:

•

Kumulací investiční činnosti v jednotlivých letech v MEA cenách CAPEXu (a to
dle specifikace modelu buď v pořizovací ceně běžného období, nebo kumulací
fyzické kapitálové zásoby pořízené za různé ceny ve více minulých obdobích),

•

Očištěné o každoroční odpisy získané vydělením CAPEXu z příslušného roku
odpovídající životností aktiva.
i

i

l =1

l =1

NCS i = ∑ CAPEX l − ∑ DAl ,
kde CAPEX je objem hrubých investičních výdajů v roce l a DA jsou odpisy a
amortizace v roce l.
Vážený průměr nákladů kapitálu (WACC) společnosti je roven průměru nákladů na
dluhové financování a vlastního kapitálu vážený dle podílu dluhu a vlastního kapitálu
v kapitálové struktuře firmy. Dnešní náklady kapitálu operátora odrážejí jeho úroveň
zadlužení. Může to být minimum WACC, je-li současná úroveň zadlužení optimální, nebo
alternativní úroveň zadlužení plus náklady spojené se změnou kapitálové struktury. Nemusí to
odrážet náklady efektivního operátora, které by vynaložil při výstavbě hypotetické sítě,
protože takový operátor by již měl efektivní poměr dluhu a vlastního kapitálu, který by
nemusel měnit.
Di
Ei
WACCi =
xrD ,i +
xrE ,i
Di + Ei
Di + Ei
•

Náklady na dluh je součet bezrizikové míry výnosu rf a rizikové prémie rp, které investor
používá s ohledem na podnikání operátora a odráží pravděpodobnost defaultu. Za
bezrizikovou sazbu běžně používáme výnosnost státního dluhu. Volba splatnosti závisí na
horizontu, pro který počítáme bezrizikovou míru. Prémie za riziko u dluhového
financování mobilních operátorů se v posledních letech značně zvýšila. Riziko nesplacení
závazků je stále u některých operátorů vysoké. Souvisí to s nepřiměřenou zadlužeností
mobilních operátorů, kteří investovali příliš vysoké prostředky do licencí na sítě 3G.
rD , j = r f + rp j

•

Prémie za riziko u vlastního kapitálu je výnosnost akcií nad úroveň bezrizikové sazby.
Metoda CAPM stanovuje závislost prémie za riziko u akcií dle korelace mezi výnosem
akcií daného operátora a výnosem trhu jako celku. Čím vyšší je korelace, tím vyšší jsou
náklady na vlastní kapitál, neboť investoři požadují při držení těchto akcií vyšší
výnos.Vysoká volatilita cen akcií telekomunikačních společností v nedávné minulosti
jasně prokazuje, že odhady výnosnosti akcií jsou velmi závislé na historických datech,
která k jejich odhadu používáme. Pohyby cen akcií v minulosti odrážely rozhodnutí
mobilních operátorů investovat do sítí 3G, a tedy je legitimní prohlásit, že volatilita cen
jejich akcií nemusí být směrodatným měřítkem pro výpočet nákladů kapitálu operátora ve
standardu GSM.
E (rE , j ) = r f + β j .( E (rM ) − r f ) , kde
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βj =

σ j ,m
σ m2

Z důvodů jednoduchosti, ale zejména srovnatelnosti s propojovacími poplatky stanoveným
regulátorem, jsem se rozhodl použít takové náklady kapitálu, které Český telekomunikační
úřad povoluje tuzemským operátorům promítnout v rámci metodologie plně alokovaných
nákladů FAC pro stanovení propojovacích poplatků do veřejných mobilních
telekomunikačních sítí:
WACC = 13,9% 53
7.4.5. Celkové náklady
Celkové anualizované náklady na provoz sítě v daném roce získáme součtem tří komponent:
OPEX i + DAi + CoCi
TCi =
FX i (GBP / CZK )

Protože je Oftel britský regulátor, veškerá data jsou uváděna v britských librách GBP. Pro
konverzi na CZK byly použity roční průměry směnného kursu stanoveného Českou národní
bankou:
Tabulka 10: Směnný kurs GBP/CZK dle České národní banky.
rok
leden až březen
duben až červen
leden až červen
červenec až září
leden až září
říjen až prosinec
leden až prosinec

1997
46,153
50,805
48,497
54,991
50,741
55,659
51,947

1998
56,953
54,93
55,95
52,203
54,668
49,764
53,447

1999
54,068
57,148
55,62
55,585
55,609
57,042
55,968

2000
58,156
59,516
58,82
57,866
58,507
58,173
58,425

2001
54,985
55,781
55,377
54,911
55,223
53,435
54,774

2002
51,665
48,388
50,04
47,621
49,212
48,508
49,039

2003
47,245
44,894
46,079
46,028
46,061
46,005
46,048

2004
48,343
48,025
48,184
47,003
47,794
44,798
47,051

2005
43,272
44,401
43,845
43,41
43,702
43,09
43,552

GBP

51,947

53,447

55,968

58,425

54,774

49,039

46,048

47,051

43,552

Zdroj: ČNB, http://www.cnb.cz/

53

Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2005 kterým se stanoví maximální cena za propojení veřejných
telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných mobilních telekomunikačních sítí.

104

Sestavení nákladového modelu
__________________________________________________________________________________________________________

8. Sestavení nákladového modelu
8.1. Úroveň minimálního pokrytí (minimum coverage presence - MCP)
Minimální úrovní pokrytí máme na mysli zajištění signálu konkrétní radiotelefonní sítě tak,
aby byl umožněn ve veškeré pokryté oblasti jeden hovor. To znamená, že se vůbec
nezabýváme kapacitou této sítě, stačí, aby bylo pro každého možné se o hovor pokusit a jeden
hovor i úspěšně spojit.
Minimální pokrytí je ve všech zemích EU součástí licenčních podmínek pro sítě GSM.
Protože se licence na provozování systému GSM nepřidělovaly formou aukcí (což bylo
typické pro sítě 3G – UMTS), avšak spíše výběrovým řízením, hrály při stanovení úspěšných
uchazečů roli jejich business plány, závazky týkajících se cen, služeb veřejnosti a
v neposlední řadě i týkající se úrovně pokrytí. Kromě těchto technických parametrů licence
rovněž zakotvovaly další kvalitativní parametry, které však s pokrytím již neměly mnoho
společného (více bude uvedeno v části věnované kapacitě sítě).
Licence u všech tří operátorů provozujících sítě GSM v ČR rozlišovaly mezi pokrytím
různých oblastí, a pro každou z nich určovaly nezbytnou úroveň. V zásadě se při spuštění sítě
vyžadovala vcelku nízká úroveň pokrytí (např. 35% obyvatelstva) a s průběhem času se tento
parametr navyšoval. Pravděpodobně je běžnou hranicí 99% pokrytého obyvatelstva, což kvůli
utajení licenčních podmínek nelze ověřit. Současně s parametrem celkového pokrytí byly
určeny i další cíle pro různé typy lokalit:

•

Města (nad určitý počet obyvatel),

•

Obce,

•

Ostatní lokality,

•

Dálnice a silnice třídy E, a

• Silnice 1. třídy.
Dosažení těchto parametrů však pro žádného operátora nikdy nebylo aktivním omezením. Při
konkurenčním trhu přístupu do sítě a originace hovoru (o čemž nelze pochybovat) je zájmem
každého operátora dosáhnout dobré kvality služby. Ta je po ceně služeb druhým
nejdůležitějším faktorem pro rozhodování nových zákazníků.
Kolik však mohou náklady na pouhé pokrytí s minimální kapacitou představovat? Pokud by
neexistovala tato technická omezení na straně sítě54:
•

Omezený vysílací výkon mobilního telefonu, který vyplývá z jeho přenosnosti.
Vysílač základnové stanice by mohl mít při neexistenci hygienických omezení výkon
téměř neomezený, a tak by přenos ve směru BTS => Mobilní telefon (downlink) bylo
možné realizovat na téměř libovolnou vzdálenost.
Avšak protože standardní vysílací výkon mobilního telefonu nepřevyšuje 2W, je
možnost přenosu ve směru Mobilní telefon => BTS omezena na několik desítek
kilometrů.

•

Časová synchronizace síťových prvků GSM. Protože je systém GSM založen nejen
na využívání mnoha frekvenčních kanálů, ale v rámci jednoho frekvenčního kanálu je
více (8) logických kanálů rozlišených časem, je důležitá časová synchronizace (time

54

Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. – Bezdrátové a mobilní komunikace, skripta Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií VUT Brno, 2003.
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advance) mezi sítí a mobilním telefonem. Při příliš vysoké vzdálenosti mobilního
telefonu a základnové stanice již synchronizace nelze dosáhnout.
V síti GSM 900, která je z hlediska českých operátorů relevantní pro pokrytí území (i
operátor Vodafone má mimo velká města frekvenční příděly v pásmu 900 MHz), je
maximální možná vzdálenost 35 km. Pokud by pokrytí muselo být řešeno v pásmu
1800 MHz, pak by byl dosah poloviční, tedy 17,5 km.
Jako implicitní přístup pro výpočet nezbytného množství základnových stanic pro pokrytí
území státu se jeví vydělení rozlohy státu a oblasti, která může být maximálně pokryta jednou
základnovou stanicí v pásmu 900 MHz.
8.1.1. Oblast pokrytá jednou základnovou stanicí
Oblast pokrytá izolovanou stanicí za ideálních podmínek má přibližně kruhový tvar se
středem v bodě umístění základnové stanice. Ideálními podmínkami máme na mysli zejména:

•

Rovinatý terén.

•

Dostatečné vyvýšení antén základnové stanice nad úroveň terénu.

• Neexistenci předmětů vytvářejících rádiový stín (tedy aby vlnění nestálo nic v cestě).
Potom bychom spočítali pokrytou oblast dle vzorce pro výpočet povrchu kruhu:
S = π .r 2 = π .35 2 = 3848km 2
Oblast pokrytá jednou omnisektorovou buňkou v ideálních podmínkách by činila až 3848
km2. Avšak je relevantní tento údaj z hlediska plošného pokrytí? Pokud se budeme snažit
určitou plochu zcela zaplnit kruhy o stejném poloměru, potom buď bude docházet v některých
bodech k průnikům pokrytí (tedy že oblast bude pokryta alespoň dvěma základnovými
stanicemi), a nebo bude některá oblast nepokrytá. Proto pouhé vydělení rozlohy ČR 78 866
km2 obsahem kruhu 3848 km2, které odpovídá 20,5 základnovým stanicím, výrazně
podceňuje potřebu základnových stanic i v ideálním terénu.
V části věnované struktuře sítě GSM jsme si již uvedli, že systém sousedících buněk se
podobá včelím plástvím – tedy že jednotlivé buňky jsou šestiúhelníkové (viz obrázek 15):
Obrázek 15: Topografie buněk v síti GSM.

Vzhledem k tvaru pokrytí jedné základnové stanice blížící se kruhu a nikoli šestiúhelníku jsou
hrany jednotlivých šestiúhelníků pokryty dvakrát – od sousedních základnových stanic. Lze si
sice představit i jiné víceúhelníky, které se budou kruhu blížit více, ale v praxi GSM
zůstaneme u šestiúhelníků. Potom povrch takového šestiúhelníku, jehož kružnice opsaná má
poloměr 35 km, se spočítá jako:
S = 1,5 x 3 xr 2 ≅ 2,6 xr 2 = 3185km 2
Pro pokrytí republiky by tak bylo třeba 78 866 km2 / 3 185 km2 = 24,8 základnových stanic.
Pro zohlednění tvaru České republiky, kterou by podobně velkými šestiúhelníky nebylo
možné vyplnit přesně, lze předpokládat skutečný počet o cca 20% vyšší, tedy 30.
Avšak síť definovaná tímto způsobem může jen stěží zajistit pokrytí v běžných
podmínkách, kdy terén není zcela rovinatý a v cestě signálu stojí různé předměty. Obzvláště
ve městech je tento problém ožehavý. Uvedených 30 základnových stanic nemůže pokrýt tak
velikou plochu.
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Dle výzkumu inženýrů sítí GSM pro Oftel umožní makrobuňka na venkově pokrytí oblasti
pouze o poloměru cca 9 km, v předměstských lokalitách cca 2 km a v centrech měst cca 1km.
Nejprve si proto musíme stanovit určité předpoklady co se týče výměry jednotlivých typů
krajiny v České republice. Kvůli nedostatku přesných geografických dat jsem převzal data
z modelu Oftel:
Tabulka 11: Rozdělení České republiky dle typu území.
Území celkem a dle typu:
Podíl
Rozloha (km˛)
Podíl rozlohy měst na celku
0,13%
103
Podíl rozlohy předměstí na celku
6,50%
5 126
Podíl rozlohy venkova na celku
93,37%
73 637
Celkem
100%
78 866

Tudíž nezbytný počet buněk bude jistě vyšší, než jsme předpokládali. Navíc, pokud máme síť
budovat dle běžných síťových standardů, jistě použijeme ve městě základnové stanice se
třemi (a nikoli jedním) sektory, abychom již základním pokrytím docílili určitou kapacitu.
Tabulka 12: Počty základnových stanic pro "optimální" pokrytí.
Pokrytá
Nutný počet
Maximální
poloměr
oblast
buněk
2
km
km
#
Městská makrobuňka
1,2
3,7
28
Předměstská makrobuňka
2,3
13,8
373
Venkovská makrobuňka
9,0
210,6
350

Počet
sektorů
#
3
3
1

8.1.2. Náklady na danou síť
Investiční náklady (CAPEX)
Naší cílem je nyní stanovit očekávané náklady na síť pokrývající zcela Českou republiku.
Z čeho by se tato síť skládala? Je zřejmé, že by bylo potřeba vybudovat v celkem 751
lokalitách základnovou stanici:


V centrech měst by bylo vybudováno 28 makrobuněk se třemi sektory,



na předměstích by bylo postaveno 373 buněk se třemi sektory, a



na venkově bychom potřebovali 350 buněk s jedním sektorem (neboť cílem je zde
zcela výhradně geografické pokrytí).
Další síťové prvky byly určeny dle předpokladů uvedených dříve:


Na každých 80 TRXů jeden BSC (třísektorová BTS má 3 TRXy) – celkem 20 ks.



Stejný počet propojení BTS-BSC jako je počet BTS, tedy 751.



Stejný počet propojení BSC-MSC jako je počet BSC, tedy 20.



Počet portů MSC směrem k BSC je stejný jako počet BSC, tedy 20.



Ústředna plně postačuje jediná, neboť provoz nás zatím nezajímá.



Databáze HLR je jediná, neboť počet účastníků nás zatím nezajímá.



Network management je vždy jeden komponent.

Náklady takové sítě můžeme stanovit dle tabulek pro ceny MEA aktiv sestavených Oftelem.
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Síť vypadá následovně:
Tabulka 13: Investiční výdaje v roce 2005 na základní pokrytí v běžných podmínkách (CZK).
Položka
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)

Počet kusů CAPEX (2000, GBP)

Trendová Trend 2000CAPEX (2005, CZK)
skupina
2005 (%)

350
350
401
401

25 000
72 720
25 000
98 160

makrobuňka
BTS
makrobuňka
BTS

100,0%
58,5%
100,0%
65,6%

381 080 000
648 713 429
436 608 800
1 124 752 750

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

751

15 000

mikrovlna

65,6%

321 891 373

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

20
751
20

1 820 480
0
0

ústředny
ústředny
ústředny

65,6%
65,6%
65,6%

1 040 384 921
0
0

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

20

15 000

mikrovlna

65,6%

8 572 340

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

1
1
1
1
1
1
20
1
0

807 350
500 000
25 000
100 000
150 000
0
2 110
2 110
2 110

ústředny
ostatní
ostatní
ostatní
budovy
0
ústředny
ústředny
ústředny

65,6%
81,5%
81,5%
81,5%
100,0%
100,0%
65,6%
65,6%
65,6%

23 069 596
17 736 688
886 834
3 547 338
6 532 800
0
1 205 868
60 293
0

HLR

1

400 000

ústředny

65,6%

11 429 787

Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

1
1

0
15 000 000

0
ostatní

100,0%
81,5%

0
532 100 643

CELKEM
* Směnný kurs CZK/GBP

4 558 573 461

43,552

Investiční výdaje na základní pokrytí by tedy činily:
m

MCP
CAPEX 2005
= ∑ CAPEX 2005, j .n MCP , tj. cca 4 559 mil.Kč.
j =1

Provozní náklady (OPEX)
Co se týče provozních nákladů, užije se postupu zcela analogického k výpočtu CAPEXu:
Tabulka 14: Provozní výdaje v roce 2005 na základní pokrytí v běžných podmínkách (CZK).
Položka

Počet kusů

OPEX (2000, GBP)

Trendová Trend 2000OPEX (2005, CZK)
skupina
2005 (%)

Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka (třísektorová)
Makrobuňka (třísektorová)

350
350
401
401

6 000
15 998
6 000
21 595

makrobuňka
0
makrobuňka
0

121,6%
100,0%
121,6%
100,0%

111 169 229
243 866 811
127 368 174
377 146 174

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

751

3 300

0

100,0%

107 934 922

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

20
751
20

400 506
0
0

0
0
0

100,0%
100,0%
100,0%

348 856 398
0
0

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

20

3 300

0

100,0%

2 874 432

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

1
1
1
1
1
1
20
1
0

177 617
110 000
5 500
22 000
33 000
15 000
464
464
464

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

7 735 576
4 790 720
239 536
958 144
1 437 216
653 280
404 345
20 217
0

0

100,0%

3 832 576

100,0%

451 000 000
143 721 600

HLR

1

88 000

Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

1
1

10 756 250
3 300 000

licence
0

CELKEM
* Směnný kurs CZK/GBP
43,552
Licenční poplatky nejsou čerpány z modelu OFTELU, ale z výroční zprávy Eurotel Praha za rok 2004:
451 000 000
CZK
poplatky ČTÚ za
38 000 000
CZK
odpisy GSM lice
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Roční provozní výdaje na základní pokrytí by tedy činily:
m

MCP
OPEX 2005
= ∑ OPEX 2005, j .n MCP , tj. cca 1 934 mil.Kč.
j =1

Roční odpisy
Roční odpisy vyplývají z minulých investičních výdajů.
Tabulka 15: Odpisy v roce 2005 na základní pokrytí v běžných podmínkách (CZK).
Podskupina

Položka

Makrobuňka (omnisektorová)
Makrobuňka (omnisektorová)
Základnové stanice
Základnové stanice

CAPEX (2005, CZK) Životnost Odpisy za rok

Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)

Spojení BTS-BSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

BSC
BSC
BSC

BSC: základní jednotka
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
BSC: přírůstek portů směrem k MSC

381 080 000
648 713 429
436 608 800
1 124 752 750

50
22
50
18

7 621 600
29 486 974
8 732 176
62 486 264

321 891 373

14

22 992 241

1 040 384 921
0
0

14
50
50

74 313 209
0
0

Přenos BSC-MSC

2 Mbit/s mikrovlnný spoj

8 572 340

14

612 310

MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)
MSC (ústředny)

MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: pronájem lokality
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám

23 069 596
17 736 688
886 834
3 547 338
6 532 800
0
1 205 868
60 293
0

14
15
15
15
15
50
14
14
14

1 647 828
1 182 446
59 122
236 489
435 520
0
86 133
4 307
0

HLR

HLR

11 429 787

14

816 413

Licenční poplatky
NMS (správa sítě)

Roční poplatek za GSM licenci
Správa sítě

0
532 100 643

20
14

38 000 000
38 007 189

CELKEM

286 720 221

Při využití životnosti aktiv dle Oftelu budou činit roční odpisy:
m

CAPEX 2005, j .n MCP

j =1

tj

DA2005 = ∑

, tj. cca 287 mil.Kč.

Náklady na investovaný kapitál
Celkový investovaný kapitál v roce 2005 činil cca 4 559 mil.Kč. Před odečtením odpisů
odpovídá investovaný kapitál současně i čisté kapitálové zásobě. Při použití vážených nákladů
kapitálu WACC=13,9 % získáme:
m

CoC 2005 = ∑ CAPEX 2005 .n MCP xWACC2005 , tj. cca 634 mil.Kč.
j =1

Celkem
Celkové roční náklady operátora operujícího v pásmu 900 MHz budou potom činit:
Tabulka 16: Celkové roční náklady operátora na základní pokrytí v pásmu 900 MHz.
OPEX
1 934 009 350
Odpisy
286 720 221
CoC
633 641 711
Celkem
2 854 371 282

Celkové roční náklady operátora budou činit cca 2 854 mil.Kč. Tyto náklady již mohou
odrážet náklady skutečně sítě poskytující dostatečné pokrytí. V rámci mobilní
telekomunikační sítě budou tvořit podstatnou většinu společných nákladů. Určovat v této fázi,
jaké budou průměrné náklady na minutu sice možné je (síť, která poskytuje MCP má již
určitou kapacitu), avšak domnívám se, že to zatím není příliš smysluplné.
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8.1.3. Operátor 1800 MHz
V České republice působí rovněž operátor, jemuž ve velkých městech nebyly přiděleny žádné
frekvence v pásmu 900 MHz – Vodafone. Kvůli horšímu šíření frekvencí v pásmu 1800 MHz
je nucen vybudovat více základnových stanic už pro zajištění prostého pokrytí.
Protože mimo města může Vodafone využívat frekvence 900MHz, můžeme předpokládat, že
na venkově postačí oněch 350 základnových stanic. Nicméně v centrech měst musíme nyní již
počítat s poloměrem pokrytí jen 1,1 km (místo 1,2 km) a na předměstích 2,1 km (místo 2,3
km). Bude proto nutné instalovat:
Tabulka 17: Nutný počet základnových stanic na pokrytí v pásmu 1800 MHz.
Maximální
Pokrytá
Nutný počet
poloměr
oblast
buněk
bunky
2
km
km
#
Městská makrobuňka
1,1
3,1
33
Předměstská makrobuňka
2,1
11,5
448
Venkovská makrobuňka
9,0
210,6
350

Počet
sektorů
buňky
#
3
3
1

Samozřejmě v souvislosti s instalací vyššího počtu buněk (a dalšího nezbytného příslušenství)
nutně vzrostou náklady:
Tabulka 18: Celkové roční náklady operátora na základní pokrytí v pásmu 1800 MHz.
OPEX
2 098 486 779
Odpisy
314 524 610
CoC
703 397 565
Celkem
3 116 408 954

Výpočet je pouhou analogií kalkulace operátora v pásmu 900 MHz, a proto není uveden. Opět
zatím nemá smysl přepočítávat náklady na jednotku provozu (minutu), bylo by to zavádějící.
Již nyní je však zřejmé, že náklady na pokrytí operátorem 1800 MHz jsou vyšší (v našem
případě o cca 9%). Důvodem je nutnost instalace vyššího počtu základnových stanic. Díky
tomu mají obecně sítě 1800 MHz již při spuštění vyšší kapacitu, než právě spouštěné sítě ve
standardu GSM 900 MHz.
Operátor v pásmu 1800 MHz tedy především na počátku provozování své sítě vynakládá na
provoz vyšší náklady. Z evropské legislativy není zcela jasné, zdali je možné stanovit
diferencované propojovací poplatky dle užité technologie, neboť evropská legislativa si klade
za cíl co největší technologickou neutralitu. Ruhle, 2004, však dochází k názoru, že protože se
jedná o soutěž na různých trzích (tedy terminace v každé síti je samostatným trhm), neměl
by být problém se stanovením propojovacích poplatků individuálně.
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8.2. Náklady na dosažení potřebné kapacity
Všechna infrastrukturní odvětví mají vysoké fixní náklady. Služby poskytované
infrastrukturou mají zanedbatelné variabilní náklady a mezní náklady jsou proto rovněž
mizivé. Platí to však pouze pro služby; pro výrobky, které se prostřednictvím infrastruktury
dodávají, to samozřejmě neplatí, například cena silové elektrické energie velmi silně závisí na
ceně primárních paliv a v plynárenství výraznou část koncové ceny tvoří náklady na nákup
plynu. Avšak co se týče spojených služeb, tedy přenosu či přepravy a distribuce elektřiny
nebo plynu, i zde můžeme nalézt jen velmi málo variabilních nákladů.
Za podmínek dokonalé konkurence je optimální stanovení cen na úrovni mezních nákladů.
Potom je maximalizován zisk výrobce a užitek spotřebitele. Vysoké fixní náklady
infrastruktury však tento přístup neumožňují – mezní náklady, které závisejí pouze na
variabilních nákladech jsou velice nízké. Průměrné náklady, které jsou součtem variabilních
nákladů na výrobek a průměrných fixních nákladů jsou potom vyšší, než mezní náklady.
V případě povinnosti stanovení cen dle mezních nákladů by výrobce utrpěl ztrátu, která by
byla srovnatelná s objemem fixních nákladů, tedy byla by značná. Alternativou
doporučovanou v ekonomii je stanovení cen na úrovni průměrných nákladů.
O jaké průměrné náklady by se však mělo jednat? Protože v relevantním rozsahu55 průměrné
náklady stále klesají, s růstem prodávaného množství by měla být účtovaná cena stále nižší.
To samozřejmě stimuluje poptávku – s růstem nabídky klesá nákladová cena a poptávka je
proto stále vyšší. Znamená to tedy, že poptávka bude při daném vývoji cen nabídky omezena
pouze behaviorálními faktory, že například telefonní služby nelze využívat déle než 24 hodin
denně? Ve skutečnosti tomu tak není.
Zařízení v infrastruktuře sice obecně má vysokou kapacitu a zanedbatelné variabilní náklady,
přesto však tato kapacita není neomezená. S růstem poptávky a vzájemně propojeným
poklesem průměrných nákladů dojde dříve či později k vyčerpání kapacity. Tu je zpravidla
v telekomunikacích možné modulárně navyšovat. Nikoli však po jednotkách kapacity, každý
modul má určitou nedělitelnou kapacitu (například kapacita běžné ústředny MSC je 300 000
pokusů o hovor ve špičkové hodině a kapacita databáze HLR je 300 000 tisíc účastníků).
Náklady po překročení určité kritické hranice provozu proto skokově vzrostou a s nimi i
průměrné náklady. Poptávka se následně opět sníží jako reakce na nárůst nákladové ceny.
Co může být řešením tohoto problému? Již jsme si popsali jako možný koncept pro
infrastrukturní odvětví s velkými nedělitelnými moduly zařízení užití průměrných
dlouhodobých přírůstkových nákladů. Ty zohledňují dynamický profil poptávky reagující
na pokles průměrných nákladů, současně respektují malé mezní náklady na jednotku, a
alokují přírůstek nákladů spojených s výrazným nárůstem kapacity na všechny jednotky již
předem.
Jakým způsobem však dimenzovat síť jako takovou, tedy jaký provoz by měla být síť schopna
přenést? Tento problém se obyčejně řeší definicí špičky, konkrétně v telekomunikacích
„špičkové hodiny“ (peak hour). Je zřejmé, že pokud síť přenese špičkovou zátěž, pak přenese
i jakoukoli menší. Vzhledem k tomu, že podstatná většina nákladů je fixních (tedy
investičních – CAPEX) odpovídají prakticky veškeré náklady sítě fixním nákladům na
poskytnutí špičkové kapacity. Náklady způsobené provozem mimo špičku jsou zanedbatelné
– jsou jimi mzdy operátorek call centra mimo špičku, spotřeba elektřiny, softwarové licence
zpoplatněné dle použití a několik málo dalších. Určitou výjimkou jsou propojovací poplatky
55

Relevantní rozsah je rozsah výroby, kdy platí dané předpoklady o chování nákladů. Často předpokládáme, že
v relevantním rozsahu se variabilní náklady mění v závislosti na úrovni produkce přibližně lineárně.
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hrazené za volání do cizích sítí, to však již nejsou náklady vygenerované provozem operátora
samotného, a z hlediska propojovacího poplatku z jiné sítě nejsou relevantní.
Špičková hodina je definována jako jedna konkrétní celá hodina v rámci pracovního dne, kdy
je uskutečněno nejvíce hovorových minut. O víkendu se špičkovou hodinou zatím operátoři
nezabývají, při existujících tarifech je provoz v nejvytíženější hodině víkendu jen asi
dvoutřetinový oproti špičce pracovního týdne. V rámci jednoho pracovního dne fluktuuje
provoz ve špičkové hodině v českých mobilních sítích okolo 8% celkového provozu za daný
den. Nepsaným pravidlem je, že špička probíhá buď od 9 do 10, od 10 do 11, anebo od 14 do
15 hodin. Odpolední špička v pátek je vždy nižší, než odpolední špička jiného pracovního
dne. Je naprosto patrné, že výše a načasování špičky souvisí s ustálenými vzorci chování,
demografickými charakteristikami a dílčím způsobem i s cenovou politikou operátora.
Graf 4: Intenzita provozu v typické mobilní síti dle dne a hodiny.
Intenzita provozu v typické mobilní síti dle dne a hodiny
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Čas, kdy dosahuje síť špičky, je vcelku stálý u všech běžných mobilních operátorů. Čím je
však dána výše špičky jako poměru vůči celkovému provozu? Existuje několik faktorů:
•

Pokud má síť vyšší počet firemních zákazníků, špička má vyšší úroveň. Je to dáno
nejen jejich potřebami komunikace během úředních hodin různých institucí, ale i
nízkou cenovou elasticitou jejich poptávky.

•

Podíl předplacených karet – vyšší podíl předplacených karet vede k vyšší zátěži
v pozdním odpoledni a ve večerních hodinách, což částečně odlehčí síť během špičky.

•

Demografickými faktory – uživatelé mimo produktivní věk relativně snižují význam
špičky.

•

Kulturní faktory – začátek pracovní doby, závodní stravování (úspora času a menší
pokles provozu v sedle od 11 do 13 hodin), rozvrh pracovní doby během týdne
(například kratší pracovní doba v pátek) a mnoho jiných.

•

Cenová politika operátora. Výrazná diferenciace hovorného ve špičce a mimo
špičku sníží špičkový provoz soukromých uživatelů a tím částečně omezí efekty
špičky. Oproti tomu diferenciace cen u firemních zákazníků nemá mnoho smyslu –
ostatně u nich již mobilní operátoři od diferenciace prakticky ustoupili.
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•

Intenzita substituce z pevných do mobilních sítí. Ústup od pevných linek směrem
k mobilním telefonům proběhl obzvláště intenzivně u domácností a i lidé, kteří by
dříve o zřízení pevné linky neměli zájem, již dnes často mají mobilní telefon. Přestože
tento efekt není zcela jednoznačný, pravděpodobně substituce snižuje úroveň špičky
ve prospěch pozdního odpoledne a večera.
Operátor při dimenzování své sítě uvádí jako parametr špičky podíl hovorů (vážených jejich
délkou) uskutečněných ve špičce pěti pracovních dní v týdnu vůči celkovému provozu za
týden.
Tabulka 19: Intenzita špičkové hodiny v jednotlivých dnech týdne.
Od
Do

Hodina špičky

Špičkový provoz
Celkový provoz
Podíl špičky v rámci dne

pondělí úterý středa
14:00
10:00
10:00
15:00
11:00
11:00
9 384
9 195
9 306
118 599 116 860 118 397
7,9%
7,9%
7,9%

čtvrtek
10:00
11:00
9 297
118 085
7,9%

pátek sobota neděle CELKEM
10:00
N/A
N/A
N/A
11:00
N/A
N/A
N/A
9 609 N/A
N/A
46 791
115 208 73 136 66 633 726 918
N/A
6,4%
8,3% N/A

Pokud v rámci typické české sítě je podíl hovorů uskutečněných ve špičkové hodině 6,4%, je
to poměrně málo. V podobně síti by v roce 2000 podíl špičkových hovorů mohl činit 8% a při
spuštění sítě GSM v roce 1996 více než 10%. Tento trend vyplývá i z modelů Oftel – od roku
1993 do roku 2000 klesl z 15% na 10%. Kvůli neurčitosti budoucích trendů se Oftel zdržel
dalších odhadů do budoucnosti56.
Ani v českých sítích nelze již čekat výrazný pokles provozu ve špičce. Při vysokém podílu
předplacených karet a tedy i soukromých zákazníků, značné substituci pevných linek
mobilními telefony a v neposlední řadě i sjednocením cen za volání ve špičce a mimo špičku
u většiny tuzemských operátorů již struktura hlasového provozu zřejmě zůstane do velké míry
stálá.
Graf 5: Podíl provozu ve špičkové hodině (UK).
Podíl provozu ve špičkové hodině (UK)
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Reports on references under section 13 of the Telecommunications Act 1984 on the charges made by
Vodafone, O2, Orange and T-Mobile for terminating calls from fixed and mobile networks, Chapters 1-15 and
Appendices, Competition Commission, Office of Telecommunications, 2002.
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8.2.1. Důsledky pro dimenzování sítě z hlediska času
Již jsem uvedl, že telekomunikační sítě je třeba dimenzovat na špičkový provoz. V praxi se
nebere nějaké lokální maximum za celý rok, ale týdenní průměr. Nebudeme tedy uvažovat ani
o maximu v rámci týdne (pátek – 8,3%), nýbrž o průměru za celý týden včetně dní, kdy
špička není. K čemu podobné dimenzování povede?
Kdyby byla poptávka rovnoměrně rozložena v celém týdnu (7 dní), neexistovala by žádná
špička. Veškerý provoz (100%) by byl rozložen na 24x7 hodin, čili každou hodinu by bylo
obslouženo (100/168) % = 0,6% provozu. Během pracovních dní (pěti) by tedy během
„špičky“ prošel sítí provoz odpovídající 3% celku. Dimenzování sítě by tedy i v našem
případě bylo více než dvakrát nižší.
Pokud budeme dimenzovat síť respektující provoz se špičkou dle zvyklostí, potom
v průměrné špičkové hodině bude muset zvládat provoz 9 358 Erlang (= 46 791/5, viz
vysvětlení dále). Taková síť je ovšem schopná přenést 24 x 7 x 9 358 = 1 572 178 Erlanů za
týden. Sítí je však za průměrný týden přeneseno pouze 726 918 Erlang. Síť tak bude
průměrně využitá na pouhých 46% (což je ekvivalentní k výpočtům v předchozím odstavci).
8.2.2. Dimenzování sítě z hlediska místa
Špičkový provoz je až na výjimky generován v místech s vysokou koncentrací kancelářských
objektů a jiných významných zaměstnavatelů. Vysoký provoz vzniká i v oblastech
obchodních center, avšak ten je časově posunut do večerních hodin.
Jak jsem již uvedl, v průměrné špičkové hodině pracovního dne v naší síti dochází k provozu
9 358 Erlang, a to převážně v lokalitách s vysokým výskytem pracujících. Přestože hodina
s nejvyšším provozem mimo špičku (obvykle 19:00-20:00) takto silný provoz nevykazuje (v
průměru méně než 7 000 Erlang), může dojít k problémům „dostatečná kapacita ale na
nesprávných místech“. Zejména o víkendech může dojít k lokálním přetížením sítě
v rekreačních oblastech.
Opět, aniž bychom se chtěli pouštět do komentování kulturních zvyků domácností, lze
konstatovat, že v hodinu s nejsilnějším provozem o víkendu (neděle 19:00-20:00 – 6 481
Erlang) jsou již volající většinou zpět v městských aglomeracích. Základnové stanice
v kancelářských objektech nepokrývají jen konkrétní budovy, jejich signál zasahuje dále.
Tudíž jsou pak využity k hovorům i v rezidenčních oblastech. Operátoři jsou ostatně schopni
síť průběžně dynamicky rekonfigurovat a při místních přetíženích zvyšovat výkon sousedních
základnových stanic, aby odlehčily danou část sítě.
8.2.3. Potřebné zařízení pro obsluhu špičkového provozu
Přestože známe obvyklé pravděpodobnostní rozdělení telefonního provozu během dne,
neznamená to, že s jistotou známe sílu provozu kdykoli v daném okamžiku týdne. Existují
totiž dvě náhodné veličiny:

1. Rozdělení středních hodnot provozu během týdne.
2. Rozdělení provozu v jednu konkrétní hodinu, u níž sice známe střední hodnotu
z první náhodné veličiny (tedy z rozdělení středních hodnot během týdne), avšak
neznáme jeho rozptyl. Odhad rozptylu první náhodné veličiny ani neaproximuje
rozptyl druhé náhodné veličiny, bylo by jej možné opět získat jen empiricky.
Přestože by pozorování provozu v každé hodině a následná analýza rozptylu byla možná,
k odhadu rozptylu s dostatečnou přesností by bylo potřeba dostatečné doby pozorování.
Z těchto důvodů bylo sestavenou Erlangovo pravděpodobnostní rozdělení. Nejprve si musíme
definovat, co jsou různé pojmy:
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8.2.4. Definice Erlangu
Erlang [erl] je definován jako jednotka intenzity provozního zatížení57. 1 erl znamená
obsazení jednoho okruhu po dobu jedné hodiny (nebo častěji 3 600 sekund):

1. Jednotka intenzity: průměrný počet simultánních spojení pozorovaných během měřící
periody (ANSI/IEEE Standard 312-1977).
2. Jednotka provozního zatížení, která se používá k popisu využití pronajatých zařízení. 1
Erlang je při trvalém využití jednoho okruhu po dobu 1 hodiny (IEEE Standard 5991983).
Například pokud je během jedné hodiny uskutečněno 60 hovorů, z nichž každý trvá průměrně
5 minut, potom je vygenerován provoz o následujícím počtu Erlangů:
minuty hovoru za hodinu = počet hovorů x průměrná délka = 60 x 5 = 300 minut
hodiny hovoru za jednu hodinu = 300 minut / 60 = 5 hodin
objem provozu = 5 Erlangů
8.2.5. Erlangův přístup pro výpočet potřebné kapacity
Ve dvacátých letech minulého století studoval dánský matematik a telekomunikační inženýr
A.K. Erlang zpoždění v telefonním provozu a dospěl k několika dodnes užívaným modelům.
Tyto modely se zabývají následujícími pojmy:

• Míra příchodů (Arrival Rate) – λ [lambda].
Je střední hodnotou počtu příchodů za jednotku času. Pokud během jedné hodiny přijde
500 hovorů, potom je míra příchodů 500 hovorů za hodinu. Převrácená hodnota míry
příchodů (1/lambda) je potom průměrný čas, který odděluje začátky jednotlivých
příchozích hovorů.
Míra služby (Service Rate) – μ [mjú].
Je střední hodnota počtu hovorů obsloužených za jednotku času. Pokud obsloužit
jeden hovor trvá 20 minut, potom lze během jedné hodiny obsloužit 3 hovory, a tedy
je míra služby 3 hovory za hodinu. Převrácená hodnota (1/mjú) je průměrná doba pro
obsluhu jednoho hovoru vyjádřená v časových jednotkách na hovor (například
v našem příkladu 0,333 hodin na hovor neboli 20 minut na hovor).
• Počet linek – c.
Počet nezávislých telefonních linek. Udává počet hovorů, které mohou být současně
obsluhovány.
• Kapacita.
Velikost hovorové fronty. Znamená to součet celkového počtu hovorů, které mohou
být v daném čase obslouženy a celkového počtu hovorů, které mohou být drženy,
dokud se nějaká linka neuvolní. Je třeba si uvědomit, že v systému bez možností držet
hovory ve frontě odpovídá kapacita počtu linek (v mobilních sítích běžné).

•

• Špičková hodina.
Špičková hodina je nejrušnější hodina dne. Je to čas, kdy je největší pravděpodobnost
blokování nebo odmítnutí hovorů. Současně je to i čas, pro který statistiku počítáme.
•

57

Provoz ve špičkové hodině (Busy Hour Traffic – BHT) - ρ [rhó], jednotka Erlang.

http://www.webopedia.com/TERM/E/erlang.html,
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Objem provozu v systému během špičkové hodiny, který představuje poměr Míry
Příchodů k Míře Služby (λ/μ [lambda/mjú]). Například pokud předpokládáme 500 hovorů
za hodinu, potom je Míra Příchodů λ = 500. Je-li průměrná délka hovoru 20 minut, tedy
0,333 hodiny, potom je Míra Služby μ = 3. BHT se potom vypočítá jako λ/μ = 500/3 =
166,67.
•

Stupeň Služby (Grade of Service) – P(c).
Procento příchozích hovorů odmítnutých během špičkové hodiny, protože jsou
všechny linky v době pokusu o hovor vytíženy. Tato statistika je funkcí počtu linek,
přičemž více linek vede k nižšímu a tedy lepšímu Stupni Služby.
Erlang B
Model Erlangu B se zabývá systémem provozu, kde:
• Míra příchodů (Arrival Rate) má Poissonovo rozdělení s parametrem λ.
• Míra služby (Service Rate) má exponenciální rozdělení s parametrem μ(u).
• Počet linek je c.
• Kapacita je rovněž c.
Tento model nám umožňuje snadno spočítat Stupeň Služby (Grade of Service) pomocí
následujícího vzorce:

ρc
P (c ) =

c!
c

∑
i =0

ρ

i

, přičemž ρ =

λ
μ

i!

Dalším běžným použitím je výpočet různých statistik o provozní zátěži, jako jsou třeba
maximální čas na obsluhu nebo minimální počet telefonních linek potřebných k udržení
předem daného Stupně Služby (Grade of Service).
Tradiční přímočarý výpočet uvedené rovnice vede k chybám vyplývajícím z překročení
přípustného rozsahu, pokud ρ a c nejsou poměrně malé (dle programu a počítače je maximum
mezi 100 a 200). Aby se těmto problémům předešlo, můžeme přeformulovat vzorec pro
výpočet Erlangu B takto:
1
P (c ) =
c
⎛ c ⎞ ⎛ c −1⎞ ⎛ c − i + 1⎞
⎟⎟...⎜⎜
⎟
1 + ∑ ⎜⎜ ⎟⎟.⎜⎜
p ⎟⎠
i =1 ⎝ p ⎠ ⎝ p ⎠ ⎝
Použití modifikovaného vzorce značně snižuje nároky na potřebný výpočetní výkon a tudíž je
možné vypočítat i zátěž systému s vyššími hodnotami.
Erlangovo rozdělení
Pokud vycházíme ze znalosti standardních statistických rozdělení, je možné Erlangovo
rozdělení58 vyjádřit rovněž takto:
Nechť je dáno Poissonovo rozdělení s mírou změny λ, distribuční funkcí D(x) , která nám
udává čekací dobu až do h-té Poissonovské události:
Γ(h, x.λ )
D ( x) = 1 −
Γ ( h)

58

http://www.xycoon.com/erlang.htm - Statistical Distributions - Erlang Distribution.
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pro x ∈< 0, ∞) , kde Γ(x) je úplná gama funkce a Γ(α , x) je neúplná gama funkce.
S parametrem h daným jako celé číslo známe toto rozdělení jako Erlangovo
s pravděpodobnostní funkcí:
P ( x) =

λ.(λ.x) h−1
(h − 1)!

.e −λ . x

Erlangovo rozdělení úzce souvisí s rozdělením gama, které získáme při dosazení α ≡ h (které
nemusí být nutně celočíselné) a definici θ ≡ 1 λ . Pokud je h = 1 , rozdělení se zjednoduší na
exponenciální rozdělení.
8.2.6. Erlangovo pravděpodobnostní rozdělení
Erlangovo rozdělení bylo získáno na základě empirických pozorování obvyklé zatížitelnosti
telekomunikačních sítí v závislosti na jejich kapacitě. Přestože je možné pravděpodobnostní
funkci (jedná se o pravděpodobnostní rozdělení diskrétní náhodné veličiny) i distribuční
funkci počítat dle výšeuvedených vzorečků, v praxi se příliš nepoužívají.
Hlavním důvodem je výpočetní náročnost, zdlouhavá procedura a kapacita dnešních
programů (ne počítačů), kdy faktoriál počtu kanálů dnešních vysokokapacitních sítí by již
překročil přípustné meze.
V praxi se pro dimenzování různých částí telekomunikačních sítí používají telekomunikační
tabulky. Jedná se o běžné tabulky kvantilů náhodné veličiny, která je rozdělena dle Erlangova
rozdělení. Běžně se tabelují 1%, 2%, 3%, 5% a 10% kvantily.
Odlišný stupeň služby (Grade of Service), tedy pravděpodobnost kvantilu, se definuje pro
různé části sítě:

•

Pravděpodobnost blokování hovorů v rádiovém rozhraní mezi mobilním
telefonem a základnovou stanicí (Air interface blocking probability) se definuje různě
dle licenčních podmínek operátora. Sítě v České republice mají zpravidla nastavenou
pravděpodobnost blokování na tomto (vždy rádiovém) rozhraní 3%59, ve Velké
Británii je stupeň služby zpravidla lepší, běžně 2%.

•

Pravděpodobnost blokování hovorů v rámci sítě (Network blocking probability)
udává pravděpodobnost, že hovor nebude možné uskutečnit kvůli nedostatečné
kapacitě následných síťových prvků. Stupeň této služby je vždy řádově lepší, než u
rádiového rozhraní, většina sítí je dimenzována na pravděpodobnost blokování 0,1%.
Pro podobné nastavení existují dobré důvody:
o V následné telekomunikační síti je sdružen signál z mnoha základnových
stanic (v případě spojení BTS-BSC transceiverů – TRXů) a od určité hranice
lze tudíž aplikovat zákon velkých čísel. Běžný provoz se proto v danou hodinu
odlišuje jen málo od typického provozu (opět v danou hodinu – používáme
dlouhodobý průměr).
o Výskyt účastníků sítě mobilního operátora na konkrétním místě v daný
čas je jev náhodný, ačkoli i ten má své zákonitosti. Operátor se sice může
pokoušet tyto zákonitosti a faktory vysledovat, ale se všemi eventualitami
počítat nemůže. Další síť již je dimenzovaná na maximální zátěž základnových
stanic (ceny vyhrazených a mikrovlnných spojů klesají), které jsou zdrojem
provozu v síti. I když je i zde přetížení jevem stochastickým, obvyklou

59

Pro porovnatelnost se zahraničím však nadále budu používat GoS=2%.
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příčinou bývá porucha, případně mimořádné události (Nový Rok – přetížení
centra krátkých textových zpráv).
o Rádiové rozhraní je z principu bezdrátové, a tudíž „nespolehlivé“. Další
síť již může (ale také nemusí) být založena na optických nebo metalických
kabelech. V praxi opět vítězí ekonomické uvažování, kdy spojení
základnových stanic bývá mikrovlnné a pouze některá spojení BSC-MSC jsou
kabelová. Propojení ústředen (MSC-MSC, GMSC-MSC atd.) bývá vždy
kabelové. Ale i v případě použití bezdrátového spojení síťových prvků je vždy
zajištěn stupeň služby dodavatelem a kvalitu tak lze garantovat.
o Snazší údržba následných komponentů sítě spojená s jejich nižším počtem a
lepší dosažitelností umožňuje okamžitý zásah v případě poruchy.
o Klimatické a další technické vlivy.
Jak vypadají telekomunikační tabulky? Výřez jejich zkrácené verze nám poskytuje následující
informace: levé záhlaví nám udává počet telekomunikačních kanálů, které máme k dispozici a
nahoře můžeme nalézt stupeň služby (tedy pravděpodobnost blokování – že nebude
uspokojena poptávka všech volajících v daném okamžiku). Čísla uvnitř tabulky jsou kvantily
Erlangova rozdělení – tedy kolik hovorů si můžeme při dané kapacitě n dovolit současně
realizovat, aniž by stupeň služby (pravděpodobnost blokování) převýšil dané procento.
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Tabulka 20: Telekomunikační tabulky - závislost kapacity sítě na stupni služby (kvalitě sítě).
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,7
0,00705
0,126
0,39664
0,77729
1,2362
1,7531
2,3149
2,9125
3,5395
4,1911
4,8637
5,5543
6,2607
6,9811
7,7139
8,4579
9,2119
9,9751
10,747
11,526
12,312
13,105
13,904
14,709
15,519
16,334
17,153
17,977
18,805
19,637
20,473
21,312
22,155
23,001
23,849
24,701
25,556
26,413
27,272
28,134
28,999
29,866
30,734
31,605
32,478
33,353
34,23
35,108
35,988
36,87

0,8
0,00806
0,13532
0,41757
0,81029
1,281
1,8093
2,382
2,9902
3,6274
4,2889
4,9709
5,6708
6,3863
7,1155
7,8568
8,6092
9,3714
10,143
10,922
11,709
12,503
13,303
14,11
14,922
15,739
16,561
17,387
18,218
19,053
19,891
20,734
21,58
22,429
23,281
24,136
24,994
25,854
26,718
27,583
28,451
29,322
30,194
31,069
31,946
32,824
33,705
34,587
35,471
36,357
37,245

0,9
0,00908
0,14416
0,43711
0,84085
1,3223
1,861
2,4437
3,0615
3,708
4,3784
5,0691
5,7774
6,5011
7,2382
7,9874
8,7474
9,5171
10,296
11,082
11,876
12,677
13,484
14,297
15,116
15,939
16,768
17,601
18,438
19,279
20,123
20,972
21,823
22,678
23,536
24,397
25,261
26,127
26,996
27,867
28,741
29,616
30,494
31,374
32,256
33,14
34,026
34,913
35,803
36,694
37,586

1
0,0101
0,15259
0,45549
0,86942
1,3608
1,909
2,5009
3,1276
3,7825
4,4612
5,1599
5,876
6,6072
7,3517
8,108
8,875
9,6516
10,437
11,23
12,031
12,838
13,651
14,47
15,295
16,125
16,959
17,797
18,64
19,487
20,337
21,191
22,048
22,909
23,772
24,638
25,507
26,378
27,252
28,129
29,007
29,888
30,771
31,656
32,543
33,432
34,322
35,215
36,109
37,004
37,901

Stupeň služby (%)
2
3
0,02041 0,03093
0,22347 0,28155
0,60221 0,71513
1,0923
1,2589
1,6571
1,8752
2,2759
2,5431
3,2497
2,9354
3,6271
3,9865
4,3447
4,7479
5,084
5,5294
5,8415
6,328
6,6147
7,141
7,4015
7,9667
8,2003
8,8035
9,0096
9,65
9,8284
10,505
10,656
11,368
11,491
12,238
12,333
13,115
13,182
13,997
14,036
14,885
14,896
15,778
15,761
16,675
16,631
17,577
17,505
18,483
18,383
19,392
19,265
20,305
20,15
21,221
21,039
22,14
21,932
23,062
22,827
23,987
23,725
24,914
24,626
25,844
25,529
26,776
26,435
27,711
27,343
28,647
28,254
29,585
29,166
30,526
30,081
31,468
30,997
32,412
31,916
33,357
32,836
34,305
33,758
35,253
34,682
36,203
35,607
37,155
36,534
38,108
37,462
39,062
38,392
40,018
39,323
40,975
40,255
41,933

5
0,05263
0,38132
0,8994
1,5246
2,2185
2,9603
3,7378
4,543
5,3702
6,2157
7,0764
7,9501
8,8349
9,7295
10,633
11,544
12,461
13,385
14,315
15,249
16,189
17,132
18,08
19,031
19,985
20,943
21,904
22,867
23,833
24,802
25,773
26,746
27,721
28,698
29,677
30,657
31,64
32,624
33,609
34,596
35,584
36,574
37,565
38,557
39,55
40,545
41,54
42,537
43,534
44,533

10
0,11111
0,59543
1,2708
2,0454
2,8811
3,7584
4,6662
5,5971
6,5464
7,5106
8,4871
9,474
10,47
11,473
12,484
13,5
14,522
15,548
16,579
17,613
18,651
19,692
20,737
21,784
22,833
23,885
24,939
25,995
27,053
28,113
29,174
30,237
31,301
32,367
33,434
34,503
35,572
36,643
37,715
38,787
39,861
40,936
42,011
43,088
44,165
45,243
46,322
47,401
48,481
49,562

20
0,25
1
1,9299
2,9452
4,0104
5,1086
6,2302
7,3692
8,5217
9,685
10,857
12,036
13,222
14,413
15,608
16,807
18,01
19,216
20,424
21,635
22,848
24,064
25,281
26,499
27,72
28,941
30,164
31,388
32,614
33,84
35,067
36,295
37,524
38,754
39,985
41,216
42,448
43,68
44,913
46,147
47,381
48,616
49,851
51,086
52,322
53,559
54,796
56,033
57,27
58,508

40
0,66667
2
3,4798
5,021
6,5955
8,1907
9,7998
11,419
13,045
14,677
16,314
17,954
19,598
21,243
22,891
24,541
26,192
27,844
29,498
31,152
32,808
34,464
36,121
37,779
39,437
41,096
42,755
44,414
46,074
47,735
49,395
51,056
52,718
54,379
56,041
57,703
59,365
61,028
62,69
64,353
66,016
67,679
69,342
71,006
72,669
74,333
75,997
77,66
79,324
80,988

Zdroj: Siemens AG Berlin München 1970 - Telephone Traffic Theory Tables and Charts.
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Co z telekomunikačních tabulek vyplývá? Zaměřme se nyní na řádek se sedmi hovorovými
kanály. Právě tento řádek je relevantní pro nejjednodušší základnovou stanici vybavenou
jediným transceiverem (tedy 8 kanály celkem, z toho jedním pro zajištění signalizace).
Kapacita sítě bude poté záviset na požadovaném stupni služby. V tuzemských sítích se
stupněm služby 3% si můžeme dovolit síť zatížit průměrně 3,25 Erlangy, tedy současně
probíhajícími hovory. Britská síť se stupněm kvality 2% již umožní „bezproblémový“ přenos
pouze 2,94 hovorů současně. Pokud bychom chtěli docílit 0% stupně služby (tedy 100%
funkčnosti), počet nutných telekomunikačních kanálů by se blížil nekonečnu a stejně tak i
náklady.
Graf 6: Zatížitelnost BTS o sedmi kanálech.

Zatížítelnost BTS o sedmi kanálech
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Rovněž si můžeme všimnout, že pro sedm kanálů lze využívat plnou (nominální) kapacitu se
stupněm služby vyšším než 20%. S rostoucím počtem kanálů se snižuje stupeň služby pro
stejně vysoké zatížení, jako je počet linek (například pro 50 kanálů je to již jen přes 10%). To
je opět důsledkem zákona velkých čísel. V následujícím grafu je znázorněna využitelnost
kanálů dle stupně služby (GoS). Je zřejmé, že pro GoS=5% se využitelná kapacita blíží pro
vysoký počet kanálů nominální kapacitě.
Graf 7:Využitelnost kanálů dle stupně služby (Erlang).
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Samozřejmě, že i pro stupeň služby obvyklý v rádiovém spojení mobilní telefon – základnová
stanice (například pokud GoS = 2%) se s růstem počtu dostupných kanálů zvyšuje
zatížitelnost – například 200 kanálů lze zatížit 186,2 hovory při stupni služby 2%. Následující
graf prezentuje poměr dostupných kanálů a využitelnosti při daném stupni služby. Je
očividné, že postupně tento poměr konverguje k 1 (již pro 21 kanálů je menší než 1,5).
Graf 8: Poměr počtu kanálů a využitelné kapacity (GoS=2%).
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8.2.7. Výpočetní příklad nákladů na kapacitu
Na počátku této kapitoly jsme si kladli za cíl identifikovat náklady na pokrytí jedné obce.
Jedná se nám v tomto případě o náklady na kapacitu, nikoli pokrytí – inkrement je tedy
„hlasový provoz na daném území“. Musíme si tudíž stanovit některé předpoklady pro
determinaci nákladů. Protože je vhodné alespoň do jisté míry vycházet z reálných údajů
síťového operátora a na nich založit své výpočty, rozhodl jsem se využít toho, kdo poskytuje
veřejnosti nejvíce provozních údajů: společnosti O2. Na internetové stránce společnosti O2
jsou k dispozici tato data:
Tabulka 21: Provozní data mobilního operátora O2.
PROVOZNÍ DATA - MOBILNÍ SÍŤ
Počet zákazníků Eurotelu na konci období (v tis.)
Zákazníci smluvních služeb GSM
Zákazníci předplacených služeb GSM
Zákazníci služeb NMT
GPRS zákazníci s paušální platbou za internet
CDMA zákazníci
Míra odchodu GSM smluvních zákazníků (v %, anualiz.)
Celk. počet minut (odchozích & přích.)(x 1 000 000)
Prům. počet minut užití na zákazníka měsíčně
Celkový počet SMS (x 1 000 000)
Průměrný výnos na zákazníka (v CZK)
Počet zaměstnanců Eurotelu

2001

2002

2003

2004

3 238
654
2 535
50
-

3 891
745
3 104
42
-

4 215
857
3 321
37
32
-

4 591
1 005
3 523
63
59
30

17

13

11

11

3 697

4 184

4 319

4 456

116

98

90

86

1 413

2 024

2 252

2 292

800

607

551

504

2 420

2 447

2 442

2 483

Zdroj: http://www.cz.o2.com/

Dále musíme naše výpočty nákladů na zajištění kapacity v daném „městečku“ založit na
dalších předpokladech:
Tabulka 22: Geografická data relevantní pro pokrytí.
Geografická data
3 000
129 na 1 km2
23 km2

Počet obyvatel
Hustota obyvatel
Rozloha

Současně předpokládáme, že městečko je ve všech ohledech průměrné. Máme tím na mysli,
že je možné aplikovat údaje nejen za celou síť O2, ale i všechny předpoklady o vztahu sítě a
České republiky:
Síťová data
Penetrace zákazníků Eurotel
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Erlang)
Prům. počet minut užití na zákazníka měsíčně

45%
6,4%
86

Tabulka 23: Síťová data pro dimenzování kapacity.

Na těchto předpokladech již můžeme dimenzovat síť v daném městečku:
Tabulka 24: Dimenzování sítě v hypotetickém městečku.
2004
Počet obyvatel
Penetrace ET
Počet zákazníků ET
Minut za měsíc na hlavu
Minut za rok na hlavu
Minuty v městečku za rok
Minuty za týden
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Erlang)
Minuty ve špičkové hodině za týden (5 dní)

3 000
45,0%
1 350
86
1 032
1 393 646
26 727
6,4%
1 720
344

Minuty ve špičkové hodině za pracovní den
Počet hovorů ve špičce za minutu (Erlang)

5,735
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Předpokládáme tedy špičkový provoz (Busy Hour Traffic – BHT) ve výši 5,735 Erlang. Pokud
budeme v telekomunikačních tabulkách hledat nutný počet kanálů pro stupeň služby GoS =
2% (dle mezinárodních síťových předpokladů), pak zjistíme, že pro daný provoz je třeba mít
k dispozici 11 kanálů.
Rozloha městečka 23 km2 je poměrně malá (je blíže ploše pokryté jednou předměstskou
makrobuňkou než jednou venkovskou makrobuňkou), a tudíž jistě bude dostačovat k pokrytí
jediná základnová stanice. Je však ještě potřeba určit počet sektorů.
Již víme, že v každý transceiver (TRX) poskytuje 8 kanálů, z čehož je vždy v každém sektoru
potřeba jeden pro signalizaci.
• Jednosektorová (též omnisektorová) základnová stanice tedy pokrývá celý prostor
(360°) jediným transceiverem a nabízí tak 7 hovorových kanálů.
• Dvousektorová základnová stanice pokrývá celý prostor dvěma transceivery
(2x180°) a nabízí tak 14 hovorových kanálů.
• Třísektorová základnová stanice pokrývá celý prostor třemi transceivery (3x120°) a
nabízí tak 21 hovorových kanálů. V podmínkách českých sítí jsou třísektorové
základnové stanice používány takřka výhradně, neboť při vysokých nákladech na
získání lokality a výstavbu stožáru přinášejí i dostatečnou kapacitu.
V našem teoretickém případě, kdy pokrýváme pouze městečko a nepotřebujeme žádnou další
kapacitu tedy použijeme dvousektorovou základnovou stanici. Pokud se nyní budeme snažit
určit náklady na pokrytí městečka, musíme si určit jasné předpoklady co se týče sítě:
• Pokud již celá síť stojí a pokrytí městečka je pouhým inkrementem, budou náklady
nízké. V terminologii Oftelu se bude jednat jen o toto zařízení:
Tabulka 25: Potřebná infrastruktura pro zajištění kapacity v hypotetickém městečku.
Základnové stanice Makrubuňka dvousektorová Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: technologie (pro dva sektory)
Propojení BTS-BSC
2 Mbit/s mikrovlnný spoj

•

Náklady na výstavbu se stanoví skalárním vynásobením vektoru použitého vybavení a
vektoru cen. Jen připomínáme, že jako vektor cen se používá u všech modelů, které se
odkazují na budoucnost, ceny nejmodernějšího vybavení se srovnatelnou funkčností,
jako má stávající vybavení ve firmě – moderní ekvivalentní aktiva (modern equivalent
assets).
Kapitálové výdaje na pokrytí městečka
Opět se vraťme k našemu příkladu městečka. Můžeme již nyní hypoteticky stanovit potřebné
kapitálové výdaje na jeho pokrytí.
Tabulka 26: Kapitálové výdaje na pokrytí hypotetického městečka.
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: technologie (pro dva sektory)
2 Mbit/s mikrovlnný spoj
CELKEM
* průměrný směnný kurs CZK/GBP za rok 2005.

Počet Cena (2000) Trend (2000-5) Cena 2005 CZK/GBP* Náklady (CZK)
1
25 000
100,0%
25 000
43,552
1 088 800
1
85 440
65,6%
56 057
43,552
2 441 402
1
15 000
65,6%
9 842
43,552
428 617
3 958 819

Kapitálové náklady na pokrytí by tudíž činily přibližně 4 miliony Kč. To však může platit
pouze za příznivých podmínek, kdy zbytek sítě je v provozu a ostatní zařízení mají na
dodatečný provoz dostatek kapacity.
Provozní náklady
Celkové roční provozní náklady spočítáme analogicky jako kapitálové výdaje:
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Tabulka 27: Provozní náklady na zajištění sítě s dostatečnou kapacitou pro hypotetické městečko.
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: technologie (pro dva sektory)
2 Mbit/s mikrovlnný spoj
BSC: přírůstek portů směrem k BTS
CELKEM
* průměrný směnný kurs CZK/GBP za rok 2005.

Počet OPEX (2000) Trend (2000-5) OPEX 2005 CZK/GBP* OPEX (CZK)
1
6 000
121,6%
7 293
43,552
317 626
1
18 797
100,0%
18 797
43,552
818 638
1
3 300
100,0%
3 300
43,552
143 722
1
0
100,0%
0
43,552
0
1 279 986

Celkové roční provozní náklady by tak měly činit cca 1,28 mil.Kč.
Odpisy
Odpisy jsou další kategorie, která přispívá k celkovým anualizovaným nákladům. Oftel opět
specifikuje různé doby odpisování různých MEA aktiv; tyto doby se neshodují ani s dobami
užívanými ve finančním účetnictví, ani v manažerském účetnictví:
Tudíž v našem případě budou při lineárním odepisování odpisy činit:
Tabulka 28: Odpisy investic do sítě zajišťující dostatečnou kapacitu v daném městečku.
Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: technologie (pro dva sektory)
2 Mbit/s mikrovlnný spoj
CELKEM

CAPEX (CZK) Životnost Roční odpisy
1 088 800
50
21 776
2 441 402
23
106 148
428 617
14
30 616
158 539

Náklady kapitálu
Další položkou, kterou musí každý model respektovat, budou náklady kapitálu. Ty vycházejí
ze sumy vynaložené na počátku (tedy CAPEX = 3 958 tis.Kč) a z míry výnosu kapitálu. Opět
použijeme výnosnost stanovenou ČTÚ (13,9 %).
WACC
13,9%
Investovaný kapitál 3 958 819
Náklady kapitálu
550 276

Celkové náklady
Celkové náklady na provoz sítě v městečku se určí jako součet tří skupin nákladů, stejně jako
v případě určení nákladů na minimální úroveň pokrytí:
Tabulka 29: Celkové roční náklady na kapacitu sítě v daném městečku.
OPEX
Odpisy
CoC
Celkem

1 279 986
158 539
550 276
1 988 802

Náklady na minutu provozu
V tomto případě je však již výpočet jednotkových nákladů na jednu minutu provozu
smysluplný. Nejedná se nám zde již totiž o úroveň pokrytí (kdy je cost driverem pokryté
území), nýbrž o uspokojení poptávky po provozu. Cost driver je zde tedy provoz ve špičkové
hodině (Busy Hour Traffic, respektive jeho komponenty celkový počet minut, úroveň špičky a
stupeň služby).
Pokud budeme předpokládat, že městečko je pokryto výhradně pro realizaci hovorů
uvažovaných při dimenzování sítě (tedy nedojde k růstu poptávky), potom získáme
jednotkové náklady provozu na minutu jako podíl ročních nákladů a počtu minut provozu:
Celkové roční náklady
Minuty v městečku za rok
Náklady na minutu

1 988 802
1 393 646
1,427

Kč
minut
Kč/min

Průměrné náklady spojené s tímto inkrementem tedy budou činit cca 1,427 Kč/min. Je však
třeba důrazně upozornit, že tyto náklady zahrnují jen náklady na základnovou stanici a první
mikrovlnné propojení. Další náklady jako jsou ústředny, licenční poplatky, databáze HLR aj.
musí být doplněny. Přesto však právě tato část tvoří nejdůležitější složku na úrovni celkových
nákladů na minutu provozu a rovněž na úrovni propojovacího poplatku do mobilní sítě.
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8.2.8. Zjednodušený model celé sítě (extrapolace modelu kapacity na stát)
Protože je síť GSM celulárního typu, skládá se z buněk. Pro dosažení žádoucí úrovně pokrytí
je vhodné, aby buňky na sebe plynule navazovaly, tedy oblasti s pravděpodobným výskytem
potenciálních volajících byly pokryty signálem. Současně je nezbytné, aby síť disponovala
dostatečnou kapacitou, aby i v místech s vysokou koncentrací hovorů byly minimalizovány
pravděpodobnosti nuceného ukončení hovoru (dropping probability) nebo blokování hovoru
(blocking probability). Přestože jsou tyto KPIs (Key Performance Indicators – indikátory
kvality) sledovány i národním regulátorem ČTÚ, je v zájmu samotného mobilního operátora,
aby v konkurenčním prostředí dosáhl optimální kvality.
Síť jako celek si za určitých idealizovaných podmínek můžeme představit i jako replikaci sítě
v našem pomyslném městečku (která se skládá ze dvou buněk) po celém území státu. Víme,
že provoz v městečku se 3 000 obyvateli a rozlohou 23 km2 vyžaduje jednu základnovou
stanici se dvěma buňkami. Současně volací zvyklosti obyvatel městečka odpovídají
celostátnímu průměru, tedy úroveň špičky a distribuce intenzity volání je stejná s průměrným
zatížením. Navíc i hustota osídlení (cca 130 obyvatel na km2) odpovídá přibližně celostátnímu
průměru (10,2 mil. obyvatel / 78 866 km2). Teoreticky bychom tedy byly schopni sestavit síť
s tímto počtem základnových stanic o dvou sektorech:
Tabulka 30: Zjednodušený odhad potřeby základnových stanic v České republice.
Rozloha [km2]
Obyvatel

Stát
Městečko
78 866
23
10 200 000
3000

BTS
3 429
3 400

Vhodným počtem BTS může být maximum z vypočtené potřeby BTS, tedy 3 429. Protože by
síť byla vybavena základnovými stanicemi o dvou sektorech (zde i dvou buňkách), byl by
počet buněk přesně dvojnásobný, tedy 6 858. Předpoklady pro realizaci takovéto sítě by
však byly velice striktní:
• Hustota osídlení je na celém území státu stejná.
• Penetrace účastníků daného mobilního operátora je v rámci každé buňky stejná.
• Volací zvyklosti v rámci každé základnové stanice jsou totožné, tedy že v územích
pokrytých různými buňkami se vyskytují identičtí průměrní účastníci.
• Obyvatelé neopouštějí území pokryté „svou“ buňkou a pokud ano, pak takovým
způsobem, aby dodrželi výšeuvedené předpoklady.
• Reliéf území daného státu je takový, že pokrytí zajištěné počtem BTS dostatečným
pro přenos typického provozu sítě současně zaručuje kvalitní plošné pokrytí.
Tyto důvody by v praxi vedly k určitému podcenění potřeby základnových stanic. Existují
však i faktory, které znamenají, že obdobný výpočet může i částečně přeceňovat skutečnou
potřebu:
• Přebytečná kapacita BTS. Provoz v daném městečku vyžaduje pro daný stupeň
služby a provoz BHT=5,735 jedenáct hovorových kanálů. Dvousektorová BTS ale
nabízí 14 hovorových kanálů, a tedy i ve špičce nebude při daném stupni služby
využití vyšší než cca 79%. Pokud signál z jedné BTS se rozšíří i do dalších
„městeček“, pak v nich bude potřeba kapacity adekvátně snížena. Pokud by bylo
městečko rádiově izolováno, pak by kapacita sítě stačila i pro větší město:
Tabulka 31: Kapacita v Erlang pro 14 hovorových kanálů.
Počet kanálů
14

Pravděpodobnost blokování hovoru (%)
0,1%
1%
2%
5,4464
7,3517
8,2003

5%
9,7295

Možný počet pokrytých obyvatel je přímo úměrně vyšší: 3 000x(8,2003/5,735)= 4 290
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•

Zákon velkých čísel. I kdyby kapacita BTS přesně odpovídala potřebě našeho
městečka (nějaká technicky zcela unikátní BTS o 11 kanálech), signál z BTS v jednom
městečku bude jistě dostupný i v okolních městečkách a naopak. Kvůli vyššímu počtu
potenciálních poptávajících a vyšší nabídce kanálů se výrazně sníží pravděpodobnost
blokování sítě nebo přerušení hovorů. Jako příklad (opět zjednodušený) si můžeme
uvést porovnání kapacity sítě:
o Při pokrytí rádiově izolovaných 7 městeček (počet 7 je zvolen kvůli
šestiúhelníkovému tvaru buňky – celkový počet včetně sousedních buněk je 7).
Kapacita sítě je pak přímo úměrná maximálnímu počtu uživatelů jedné BTS (4
290) a počtu BTS: 7 x 4 290 = 30 030 obyvatel.
o Při pokrytí 7 městeček s možností zachycení signálu i ze sousedních stanic.
Potom se území chová jako jedna velká pokrytá oblast s kapacitou ze sedmi
BTS, má tedy 14 buněk a 98 kanálů:

Tabulka 32: Kapacita v Erlang pro 98 hovorových kanálů.
Pravděpodobnost blokování hovoru (%)
Počet kanálů
0,1%
1%
2%
98
73,484
82,2
86

5%
93,2

Možný počet pokrytých obyvatel je přímo úměrný poměru kapacity (BHE):
3 000x(86/5,735)= 44 990 obyvatel.
Při těchto úvahách jsme se dostali z původní kapacity sítě o sedmi BTS (21 000 obyvatel)
s postupným zohledněním nadbytečné kapacity na 30 030 obyvatel a při zvážení možnosti
dostupnosti signálu z jedné buňky i v jiných buňkách až na 44 990 obyvatel. To je více než
dvojnásobek.
Pochopitelně tyto dva efekty jdou navzájem proti sobě. V praxi jsou efekty podceňující
kapacitu sítě mnohem slabší, žádná běžná sít neumožňuje vytížit kapacitu BTS na 100%
(dle Oftelu v průměru 80%). Tudíž námi předpokládané špičkové zatížení 79% je v souladu
s tímto předpokladem. Navíc při pokrytí jedné oblasti ze dvou různě umístěných BTS může
být ohrožena kvalita služeb, například rádiovými interferencemi.
Kvantifikace jednotlivých faktorů, zejména těch, které přeceňují kapacitu (a tedy podceňují
potřebu BTS), je téměř nemožná, závisí na řadě vzorců chování, koncentraci různých typů
budov (například kanceláře versus byty). Proto výpočet nákladů na síť touto cestou je vskutku
jen orientační.
Kvůli neexaktnosti tohoto přístupu nebudu modelovat celou síť, tedy i se zařízeními, které
následují za základnovými stanicemi. Pro orientaci budu vycházet pouze z určitých
nákladových předpokladů60:
•

Investiční náklady CAPEX na rádiové rozhraní (BTS, technologie buněk a první
mikrovlnný spoj) jsou při spouštění sítí do komerčního provozu cca 40%, což během
let stoupá k přibližně 2/3 celkového síťového CAPEXu.

•

Náklady na investovaný kapitál jsou zhruba úměrné úrovni CAPEXu.

•

Provozní náklady OPEX na rádiové rozhraní (BTS, technologie buněk a první
mikrovlnný spoj) jsou bez zahrnutí poplatků za licenci GSM a pronájem rádiových
frekvencí rovněž cca 2/3 celkového OPEXu.

•

Odpisy investic do rádiového rozhraní činí cca 55% celkových odpisů.

60

Viz model Oftel 2002. Při síti instalované v plném rozsahu se poměry nákladů rádiového rozhraní a celkových
nákladů asymptoticky blíží těmto poměrům.
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•

Roční odpisy licence GSM jsou 38 mil.Kč a poplatky ČTÚ za rok 2004 činily u
společnosti O2 451 mil.Kč.

Tabulka 33: Celkové investiční náklady na zjednodušenou síť pokrývající Českou republiku.
Městečko
GBP (2005)

CZK/GBP* Náklady (CZK) Počet (ks)

CAPEX
90 899
43,552
3 958 819
Odpisy
3 640
43,552
158 539
Odpisy licence GSM
38 000 000
OPEX
29 390
43,552
1 279 986
Poplatky ČTÚ
451 000 000
Náklady kapitálu
12 635
43,552
550 276
CELKEM
* průměrný směnný kurs CZK/GBP za rok 2005.

3 429
3 429
1
3 429
1
3 429

Celý stát
Poměr rádia
Nákladové
Celkem
položky
a celku
67% 20 362 188 024
55%
988 421 310
988 421 310
100%
38 000 000
38 000 000
67% 6 583 609 034 6 583 609 034
100%
451 000 000
451 000 000
67% 2 830 344 135 2 830 344 135
10 891 374 479

Celkové náklady hypotetické sítě by tak činily 10,89 mld.Kč za rok. Taková síť by při
splnění požadavků uvedených výše měla být schopna přenášet 4 456 milionů příchozích a
odchozích minut za rok. Při prostém vydělení celkových nákladů této sítě a počtem
přenášených minut obdržíme:
10,891,374,479
cmin =
= 2,44 Kč za minutu.
4,456,000,000
Tato aproximace je již prvním do jisté míry smysluplným odhadem nákladů hypotetické sítě.
Domnívám se však, že vzhledem k mobilitě obyvatelstva (a mobilní telefon si lidé zejména
kupují proto, aby byli dosažitelní mimo domov či kancelář) tento odhad podceňuje náklady
spojené s přenosem hlasu z ústředny na mobilní telefon nebo naopak.
Předpokládáme, že v obou směrech volání dosahujeme zhruba stejných nákladů; při volání na
mobilní telefon tímto zanedbáváme náklady na location update, které jsou však marginální.
Současně jsem se snažil demonstrovat, že náklady na rádiové rozhraní, které je hlavní
odlišností pevné a mobilní sítě, jsou převažující částí nákladů – se zahrnutím licence GSM a
poplatků za užití frekvenčních pásem činí více než 67% celku. Potvrzení tohoto poměru, který
byl čerpán z modelu Oftel, bude provedeno v následujících kapitolách, kdy se budeme
zabývat optimální sítí při daném provozu ve srovnání se sítěmi užívanými dnešními
operátory.
Současně musím zdůraznit, že tento přístup je výrazně zjednodušující a v praxi se běžně
nepoužívá. Mnohem běžnější je rozčlenit území na více zón a určit, co bude v dané zóně
důvodem pro investice: zdali pokrytí, nebo kapacita. Nejprve se odvodí minimální síť pro
dosažení pokrytí po celém území státu, a poté se v městských zónách síť „zhušťuje“
k dosažení odpovídající kapacity. Odvození nákladů celé sítě bude diskutováno dále.
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8.3. Teoretický nákladový model
Nákladový model užívané v této disertační práci je založen na předpokladech používaných při
výstavbě skutečných sítí. Jedná se zejména o tyto faktory:

•
•

•
•
•
•

Kapacita jednotlivých síťových prvků,
Provozní indikátory modelované sítě, zejména pak:
o Počet účastníků,
o Celkovou úroveň provozu (v minutách),
o Požadavky na kvalitu sítě ze strany národního regulátora (úroveň KPIs),
o Zvyklosti volajících (střední délka hovoru, úspěšnost spojení), a
o Struktura provozu (zejména úroveň a rozložení špičky během dne vzhledem
k celkovému provozu).
Investiční náklady na jednotlivé síťové prvky,
Provozní náklady na jednotlivé síťové prvky,
Ekonomická a morální životnost zařízení a z něj vyplývající úroveň odpisů, a
Náklady kapitálu.

Velká část vstupů tohoto modelu vychází z dat používaných v modelech zahraničních
regulátorů, zejména pak modelu Analysys užívaného britským regulátorem Oftel a následně
pak i ze zjednodušeného Oftel modelu aplikovaného na typické evropské mobilní operátory
poradenskou firmou Europe Economics.
Nyní budou popsány jednotlivé kroky, které determinace nákladů na minutu vyžaduje.
Přestože model je založen na datech modelu Oftel, který kalkuluje náklady na minutu provozu
přístupem bottom-up (tedy vychází z hypotetické optimální sítě) a současně LRIC (tedy
inkrementální náklady vyvolané službou terminace), zde uvedený model je spíše hybridního
charakteru. Sice vychází z požadavků na strukturu sítě vyvolanou očekávaným provozem a na
tomto základě určuje počet síťových prvků, ale například společné náklady zjednodušuje
pouze na náklady spojené s minimálním pokrytím (MCP – minimum coverage presence).
Současně nepočítá s jinými službami, než jsou hlasové (opomíjí tak SMS, datové a
multimediální služby). Hlasové služby pak považuje za jednotnou komoditu bez ohledu na
směr hovoru (tedy při alokaci nákladů bere souhrnně hlasovou terminaci a originaci).
Tento přístup se však v praxi jen velice málo liší od skutečnosti – tím, že hlasová terminace
není vyvolána v síti operátora zajišťujícího spojení, nemůže být směrování takovéhoto hovoru
zcela optimalizováno. Předpokládá se proto, že spojení terminovaného hovoru vyžaduje o
jednu službu ústředny MSC více než originace. Rozdíl je však velice malý – při
předpokladech užívaných v modelu činí i při alokaci všech nákladů na VLR a HLR nejvýše
0,10 Kč/min (viz část 7.1.2).
8.3.1. Algoritmus modelu
1. Určíme velikost sítě zajišťující MCP.
2. Vypočítáme síť s dostatečnou kapacitou pro přenos daného provozu.
3. Sestrojíme hypotetickou síť sestávající z MCP sítě (1) a části sítě (2) pro přenos
provozu nad úroveň kapacity sítě zajišťující minimální pokrytí (MCP).
4. Určíme počty veškerých síťových prvků v této síti.
5. Na základě cen MEA aktiv stanovíme nezbytný CAPEX.
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6. Dle databáze MEA určíme OPEX spojený s provozováním jednotlivých aktiv
během jejich životnosti.
7. Z databáze MEA zjistíme předpokládanou životnost zařízení a spočítáme odpisy.
8. Dle předpokládaných nákladů kapitálu WACC spočítáme celkové náklady kapitálu.
9. Náklady na jednu minutu provozu určíme vydělením celkových nákladů počtem
minut provozu.
8.3.2. Velikost sítě pro MCP
Potřebný počet síťových prvků pro zajištění minimální úrovně pokrytí zjistíme vydělením
rozlohy jednotlivých typů území rozlohou území pokrytou jednou základnovou stanicí BTS.
Touto otázkou jsme se již zabývali v kapitole věnované MCP, je však ještě třeba zohlednit
různý počet základnových stanic pro operátory se sítí založenou zejména na standardu GSM
900 MHz (O2, T-Mobile) a operátorem provozujícím síť zejména v pásmu 1800 MHz
(Vodafone).
Tabulka 34: Počet buněk pro zajištění pokrytí v pásmu 900 a 1800 MHz.
Počet buněk potřebných pro zajištění pokrytí:
Kombinovaní operátoři
900/1800MHz (Eurotel, T-Mobile)
Městská makrobuňka
28
Předměstská makrobuňka
373
Venkovská makrobuňka
350

Operátoři 1800MHz (Vodafone)
33
448
350

8.3.3. Procedura pro určení rozsahu sítě pro přenos dané kapacity
Při určené rozsahu sítě tak, aby byla schopna přenášet danou kapacitu aplikujeme proceduru
uvedenou při „pokrývání jednoho městečka“. V tomto případě však bude situace poněkud
komplikovanější – nebude nám totiž stačit jediná základnová stanice, ale budeme jich
potřebovat celou řadu. Současně bude nutné zajistit zařízení pro vzájemnou komunikaci mezi
základnovými stanicemi a současně i zařízení pro propojení do sítí jiných operátorů.
Předpoklady pro sestavení optimální sítě byly v této části z velké části čerpány z nákladového
modelu Oftel a rovněž procedur Europe Economics.
Počet základnových stanic BTS
Počet BTS je odvozen z následujícího předpokladu: je třeba mít dostatečný počet
základnových stanic tak, aby pravděpodobnost přerušení hovoru nebo blokování sítě
byla menší než dané procento, v našem případě 2%.
Pro zjednodušení předpokládáme, že základnová stanice je homogenní zařízení zvyšující
kapacitu sítě jako takové. To v praxi samozřejmě není pravda, neboť umístění BTS v rámci
daného území zvyšuje kapacitu pouze tam a v ostatních oblastech se její činnost neprojeví.
Počet BTS pro dostatečnou kapacitu v každém daném územním typu však ani v praxi není
určován výhradně teoretickými modely – operátoři běžně budují další BTS nebo umisťují na
existující BTS nové transceivery (TRX) jako reakci na lokální přetížení sítě. V rozsahu této
disertační práce je to však nerealistické, a proto je nutný onen zjednodušující předpoklad.
Před výstavbou sítě zajišťující dostatečnou kapacitu jsme již však postavili síť umožňující
adekvátní pokrytí daného území. Funkce tohoto zařízení ale není nijak vázána pouze na
službu „pokrytí“, ve skutečnosti síť pro MCP již nabízí poměrně vysokou kapacitu sama o
sobě. V oblastech s nízkou hustotou osídlení již toto zařízení postačuje k přenosu jakéhokoli
místně představitelného provozu.
Počet BTS tak musí stačit jak pro MCP, tak i kapacitu: BTS = max( BTS MCP , BTS CAP )
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Opět musíme bohužel použít určitý zjednodušující předpoklad při přidávání BTS pro zajištění
dostatečné kapacity: v praxi při zvyšování kapacity musí zůstat BTS pro zajištění pokrytí na
svých místech bez ohledu na dodatečnou kapacitu. Pro zjednodušení náš model pro zajištění
odpovídající kapacity vyšší než základní (nabízené pomocí MCP) již udržení pokrytí původně
pokrytých oblastí neřeší. Opět by bylo potřeba mít k dispozici mnohem více informací. Víme,
že každá mobilní síť systému GSM 900 MHz se musí skládat alespoň z jedné ústředny MSC,
jedné databáze HLR a počtem BTS dle typu krajiny dané země. Potom předpokládáme, že
kapacita sítě s ohledem na počet účastníků, počet hovorů a počet celkových minut nabízená
sítí poskytující minimální úroveň pokrytí je následující:
Tabulka 35: Kapacita sítě získaná výstavbou sítě poskytující minimální úroveň pokrytí.
Již v rámci minimálního pokrytí získáváme kapacitu
Položka

Vybavení
751
350
0
401
0
0
20
751
0
0
20
1
1
1
1
1
20
1
0
0
1
1

Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: zařízení (dvousektorové)
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Makrobuňka: zařízení 900MHz (třísektorové) pro duální buňku
1800 duální makrobuňka: zařízení (třísektorové)
BSC: základní jednotka
2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj
MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám
140 Mbit/s pronajatý okruh (pro jeden obvod 2Mbit/s)
HLR
Network management

Kapacita základnových stanic
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Traffic)
Pak je 1 TRX (7 kanálů) schopen přenášet
Jeden TRX tak zvládne 60 minut/hod x 2,9354 BHE
Rok má celkem
Celkový počet minut přenášených jedním TRXem ve špičce za rok
Potom je celkový počet minut za rok na 1 TRX
Běžná BTS pro zajištění kapacity má
Počet TRX
Celkový počet minut
Nominální využití BTS (typické využití nominální kapacity dle OFTELu)
Počet minut s daným využitím TRXů
Kapacita databáze HLR
Počet databází HLR
Počet účastníků na 1 HLR
Celková kapacita HLR
Využití HLR
Počet účastníků s daným využitím na 1 HLR

6,4%
2,9354
176
250
44 031
687 984
3
1 553
1 068 439 734
72%
769 276 609

350 TRX
+
1203 TRX

1 MSC

1 HLR

BHE
minut hovorů za hodinu ve špičce
pracovních dní
= 176 x 250
= 44 031 / 6,4%
TRXy

minut hovorů

1
300 000 účastníků
300 000 účastníků
90%
270 000 účastníků

Kapacita ústředny v mobilní síti (MSC)
Počet ústředen MSC
Kapacita MSC (v BHCA)
Průměrná délka hovoru (sec.)
Úspěšnost spojení [%]
Počet úspěšných spojení v BH
Počet minut hovorů v jedné BH
Rok má celkem
Počet minut ve špičce
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Traffic)
Celkový počet minut na 1 MSC
Nominální využití MSC (typické využití nominální kapacity dle OFTELu)
Celkový počet minut s daným využitím na 1 MSC
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1
300 000
88
45%
135 000
198 000
250
49 500 000
6,40%
773 437 500
95%
734 765 625

= 300 000 x 45%
= 135 000 x 88 sekund / 60 sekund
pracovních dní
= 198 000 x 250
= 49 500 000 / 6,4%
minut
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Procedura pro stanovení nezbytného počtu základnových stanic pro dosažení potřebné
kapacity probíhá takto:
1. Pro určení kapacity jedné základnové stanice užijeme převod použitý v předchozí
kapitole věnované kapacitě dle těchto údajů:
a. Struktura špičky dle Busy Hour Traffic (BHT) – v tuzemských sítích kvůli
značnému počtu předplacených karet a tedy i provozu generovaného
soukromými uživateli je poměrně málo výrazná – cca 6,4%.
b. Kvalitativní parametry (call dropping rate + network blockage probability) –
v tuzemských sítích se sice používá 3%, zde však bude pro mezinárodní
srovnatelnost použita pravděpodobnost 2%.
Pro přehlednost uvádíme zjednodušeně proceduru pro určení kapacity jedné
základnové stanice v minutách za rok.
Tabulka 36: Převod zatížení sítě v BHE (Erlang) na celkové minuty hovoru.
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Traffic)
Při stupni služby 2% je 1 TRX (7 kanálů) schopen přenášet
Jeden TRX tak zvládne 60 minut/hod x 2,9354 BHE
Rok má celkem
Celkový počet minut přenášených jedním TRXem ve špičce za rok
Potom je celkový počet minut za rok na 1 TRX
Běžná BTS pro zajištění kapacity má
Nominální využití BTS (typické využití nominální kapacity dle OFTELu)
Celkový počet minut na jednu třísektorovou BTS

6,4%
2,9354
176
250
44 031
687 984
3
72%
1 486 046

BHE (současně vedených hovorů)
minut hovorů za hodinu ve špičce
pracovních dní
= 176 x 250
= 44 031 / 6,4%
TRXy
minut hovorů za rok (72% využití kapacity)

Přitom implicitně předpokládáme, že kapacita sítě se zvyšuje výstavbou
třísektorových základnových stanic (což v praxi zhruba odpovídá, v centrech
velkých měst však dnes častěji narazíme na instalaci druhé trojice sektorů pracujících
v pásmu 1800MHz).
2. Musíme znát počet minut hovoru za rok v dané síti (souhrn příchozích a odchozích).
Počet potřebných dodatečných základnových stanic pro dosažení dané kapacity určíme
jako prostý podíl minut provozu nad kapacitu zajištěnou pokrytím MCP a
kapacity typické základnové stanice.
Pokud například je v síti za rok přeneseno 5 miliard minut a víme, že síť zajišťující
minimální úroveň pokrytí je již schopna přenést 0,77 miliard minut, musíme
vybudovat inkrementálně síť pro přenos 5 – 0,77 = 4,23 miliard minut. Víme-li, že
kapacita jedné třísektorové BTS je 1,49 mil.minut za rok, prostým podílem zjistíme, že
potřebujeme dalších 2 847 třísektorových BTS pro přenos hovorového provozu.
Počet kontrolérů základnových stanic BSC
Každý kontrolér základnové stanice je vybaven určitým počtem portů pro propojení se
základnovými stanicemi. Tím je dána jeho kapacita. Proto lze počet kontrolérů BSC určit jako
podíl počtu základnových stanic BTS a kapacity jednoho BSC (předpokládáme 80 TRXů).
Backhaul (spojení BTS-BSC)
Backhaul je propojení základnových stanic BTS a kontrolérů základnových stanic BSC.
Běžně se zde používají mikrovlnné okruhy o kapacitě 2Mbit/s. Jejich počet z logiky věci
odpovídá počtu BTS.
Home location register (HLR)
Počet databázových zařízení HLR není závislý na objemu provozu61. Jeho omezením je
kapacita databáze, která je alokována na jednotlivé účastníky. Proto lze počet potřebných

61

HLR slouží i při přechodu účastníka z jedné service area do druhé, takže enormní mobilita účastníků by
rovněž mohla vést k dodatečné potřebě HLR. To je však v praxi velice nepravděpodobné.
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HLR spočítat jako počet účastníků dělených kapacitou jedné databáze HLR. Z hlediska
našeho modelu předpokládáme, že kapacita jednoho HLR je 300 tisíc účastníků.
Ústředny
Ústředny v mobilní síti MSC jsou zařízení zajišťující přepojení hovoru od jednoho účastníka
k jinému. Rozhodující částí ústředny je procesor, jehož kapacita určuje, kolik nových spojení
za hodinu je schopna ústředna spojit. Ústředna obsahuje rovněž další potenciálně limitující
zařízení, jako jsou porty (tedy propojení) směrem k jiným ústřednám, k BSC a rovněž do sítí
jiných operátorů. Tato zařízení jsou však mnohem méně nákladná než procesor a proto jejich
počet pouze odhadujeme.
Rozhodujícím omezujícím faktorem ústředen je tedy počet spojení za hodinu. Jak již tomu tak
v síťových odvětví bývá, zajímají nás jenom parametry za špičkovou hodinu – Busy Hour
Calls. Ty získáme poměrně jednoduše vydělením celkového počtu minut hovoru ve špičkové
hodině průměrným trváním hovoru v dané síti. V oblasti českých mobilních sítí se
dlouhodobý průměr ustálil na 88 sekundách.
Ne každý hovor je však spojen úspěšně, řada pokusů o spojení se nezdaří. Jen z velmi
malé části jsou na vině operátoři – pokud byla pravděpodobnost blokování/přerušení hovoru
na rádiovém rozhraní (mobilní telefon – BTS) menší než 2%, v dalších částech sítě to již bývá
méně než 0,1%. Přesto je však počet neúspěšných spojení, které jsou přitom dovedeny až do
mobilní ústředny MSC a tudíž ji zatěžují, poměrně značný – v ČR cca 55%. Důvody jsou
například:

•
•
•

Prozvánění – výzva druhému účastníkovi, aby volal zpět.
Závada na mobilním telefonu jednoho účastníka, například slabá baterie.
Nepřijetí hovoru.

Další důvody jako je obsazení nebo vypnutý mobilní telefon volaného účastníka již nezatěžují
ústředny tolik, neboť síť již předem ví, že spojení uskutečnit nelze a ani se o to nepokouší.
Důležité z hlediska ústředen jsou tudíž zejména pokusy o spojení ve špičkové hodině – Busy
Hour Call Attempts – BHCA. Výpočet poměru BHCA a celkových hovorových minut za rok
je již zřejmý z výpočtu kapacity ústředen sítě poskytující MCP:
Tabulka 37: Převod pokusů o hovor ve špičkové hodině na počet minut hovoru (kapacita ústředen)
Kapacita MSC (v BHCA)
Průměrná délka hovoru (sec.)
Úspěšnost spojení [%]
Počet úspěšných spojení v BH
Počet minut hovorů v jedné BH
Rok má celkem
Počet minut ve špičce
Minut ve špičce za týden (Busy Hour Traffic)
Celkový počet minut na 1 MSC
Nominální využití MSC (typické využití nominální kapacity dle OFTELu)
Celkový počet minut s daným využitím na 1 MSC
Poměr minut a BHCA

300 000
88
45%
135 000
198 000
250
49 500 000
6,40%
773 437 500
95%
734 765 625
2 449

= 300 000 x 45%
= 135 000 x 88 sekund / 60 sekund
pracovních dní
= 198 000 x 250
= 49 500 000 / 6,4%
minut
s 95% využitím kapacity

Co se týče vzájemného propojení ústředen, aby bylo zajištěno spojení mezi účastníky jedné
sítě v různých service areas, používají se vysokorychlostní datové okruhy (pevné linky) o
rychlosti 140-155Mbit/s. Jejich počet závisí na každém konkrétním operátorovi. Operátoři,
kteří chtějí mít vysoký stupeň jistoty, že spojení neselže, propojí každou ústřednu s každou
n x (n - 1)
. Podobné praktiky jsou
(fully intermeshed). Pak je počet těchto datových linek
2
však dnes při všech úsporných opatřeních poměrně vzácné, proto používám ve svém modelu
propojení do neúplného okruhu – tedy například že počet propojení je n − 1 počtu ústředen.
To je nejlevnější, ale rozhodně nejméně spolehlivá varianta.
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Celkový počet potřebných zařízení bude tudíž v našem příkladě následující:
Následující tabulka zobrazuje počet zařízení nezbytného jak pro dostatečné územní pokrytí,
tak i kapacitu pro přenos daného provozu. Předpokládali jsme síť se všemi parametry
identickými, jako v předešlém textu, s ročním přenosem 5 miliard minut hovoru a 4 miliony
účastníky:
Tabulka 38: Celkový počet zařízení k výstavbě úplné sítě.
Položka

Pokrytí MCP*
751
350
0
401
0
0
20
751
0
0
20
1
1
1
1
1
20
1
0
0
1
1

Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality
Makrobuňka: zařízení (omnisektorové)
Makrobuňka: zařízení (dvousektorové)
Makrobuňka: zařízení (třísektorové)
Makrobuňka: zařízení 900MHz (třísektorové) pro duální buňku
1800 duální makrobuňka: zařízení (třísektorové)
BSC: základní jednotka
2 Mbit/s mikrovlnný spoj
8 Mbit/s mikrovlnný spoj
16 Mbit/s mikrovlnný spoj
32 Mbit/s mikrovlnný spoj
MSC: procesor ústředny
Software
Propojovací rozhraní
Zařízení pro podporu ústředen
Budovy (výstavba budovy ústředny)
MSC: přírůstek portů směrem k BSC
MSC: přírůstek portů směrem k propojení
MSC: přírůstek portů směrem k ústřednám
140 Mbit/s pronajatý okruh (pro jeden obvod 2Mbit/s)
HLR
Network management
* pro síť GSM 900 MHz.

Inkrement kapacity
2847
0
0
2847
0
0
18
2847
0
0
18
6
6
6
6
6
18
6
6
420
14
0

Celkem
3598
350
0
3248
0
0
38
3598
0
0
38
7
7
7
7
7
38
7
6
420
15
1

8.3.4. Náklady spojené s teoretickou nákladovou funkcí
Potřebné investiční výdaje CAPEX pro výstavbu dané sítě
Při výpočtu potřebných investičních výdajů se můžeme ubírat dvěma cestami. Je zřejmé, že
v průběhu času se velikosti sítí operátorů zvyšují, a to jak s ohledem na počet účastníků a
minut, tak i částečně s ohledem na pokryté území. Síť se proto buduje inkrementálně a
posilována jsou zásadně území, kde dochází k místnímu přetížení. Je i možné, že se po
instalaci základnových stanic v nových místech ukáže existence původní základnové stanice
nežádoucí (například pokud je umístěna výrazně nad okolním terénem a její signál ruší okolní
stanice). Při zrušení základnové stanice je sice možné její zařízení využít jinde, ale například
náklady spojené s výstavbou stožáru jsou již nevratné.
Z těchto důvodů je postupná výstavba sítě podle požadavků účastníků méně efektivní (ale
samozřejmě je to jediná možná cesta), než naplánování zcela nové sítě pro danou úroveň
provozu a počet účastníků. To je ale pouze teoretická možnost, neboť každý operátor získává
klientelu postupně. Tyto dva přístupy jsou velice podobné nákladovým kalkulacím dle
metody scorched node versus scorched earth.
Pro teoretickou nákladovou funkci jsem vycházel z principu scorched earth – znamená to,
že síť je každým rokem vybudována znovu pro obsloužení dané úrovně provozu. Pro
teoretického operátora to je výhodnější nejen z hlediska optimalizace lokalit pro výstavbu
infrastruktury, ale i z hlediska investičních nákladů CAPEX (ceny zařízení stále klesají) a
z hlediska odpisů, které jsou právě CAPEXem vyvolány. Stejné důsledky jsou samozřejmě i
na náklady kapitálu.
Protože jsem se snažil dosáhnout dostatečné míry srovnatelnosti nákladů na minutu se
sazbami účtovanými na trhu, pro jednotlivé tuzemské operátory jsem určil i náklady dle
inkrementální metody, kdy jsou základnové stanice přidávány postupně.
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V obou případech jsou celkové investiční náklady určeny jako součin vektoru v daném roce
pořízeného zařízení sítě v kusech a vektoru cen dle databáze MEA.
Provozní náklady OPEX
Co se týče provozních nákladů OPEX, není mezi metodami scorched node a scorched earth
již žádný zásadní rozdíl, neboť zařízení pořízené v různých časových okamžicích má stejné
jednotkové provozní náklady. Celkový roční OPEX se proto určí jako součin zařízení celkem
v provozu k danému datu v kusech a jednotkového OPEX dle databáze MEA.
Odpisy investičního majetku
Pro účely odepisování bylo využitou rovnoměrné odepisování dle životnosti vycházející
z databáze MEA.
Náklady kapitálu
Náklady kapitálu byly určeny jako součin čisté kapitálové zásoby, tzn. celkové investiční
výdaje do daného data snížené o celkové odpisy do daného data, a vážených nákladů kapitálu
použitých pro cenová rozhodnutí ČTÚ: WACC=13,9%.
Celkové náklady
Celkové náklady jsou součtem anualizovaných provozních nákladů OPEX, odpisů z investic a
nákladů kapitálu. Celkové náklady na jednu minutu provozu jsou celkové náklady vydělené
celkovým ročním počtem minut. V našem teoretickém případě operátora s 5 miliardami minut
hovorů, 4 miliony účastníků, intenzitě špičky 6,4% atd. jsou roční náklady následující:
Položka (CZK 000)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

OPEX
Čistá kapitálová zásoba
Náklady kapitálu (WACC=13,9%)
Odpisy
Odpisy licence
Poplatky za frekvenční pásma

7 119 708
35 669 334
4 958 037
2 092 816
38 000
451 000

7 510 327
33 997 466
4 725 648
1 964 495
38 000
451 000

7 900 092
32 643 835
4 537 493
1 857 685
38 000
451 000

7 465 535
28 082 181
3 903 423
1 581 431
38 000
451 000

6 739 451
23 107 759
3 211 979
1 286 626
38 000
451 000

6 383 195
19 977 333
2 776 849
1 098 795
38 000
451 000

6 581 024
18 827 894
2 617 077
1 022 019
38 000
451 000

6 173 325
16 170 337
2 247 677
865 433
38 000
451 000

CELKEM
Počet minut za rok (000 000)
Průměrné náklady (CZK/min)

14 659 562
5 000
2,93

14 689 470
5 000
2,94

14 784 270
5 000
2,96

13 439 389
5 000
2,69

11 727 056
5 000
2,35

10 747 840
5 000
2,15

10 709 120
5 000
2,14

9 775 436
5 000
1,96

V průběhu času můžeme pozorovat postupný pokles průměrných nákladů. Zde je to však
způsobeno výhradně poklesem nákladů v oblasti informačních technologií.
8.3.5. Vlastnosti nákladové funkce
Empirická nákladová funkce má zcela typické vlastnosti. Je rostoucí v objemu výstupu a
rovněž v intenzitě špičky (nerovnoměrnosti využití). Je tedy rostoucí:
• Téměř přímo úměrně v počtu minut hovoru za rok.
• Lineární je rovněž vztah nákladů a intenzity špičky (Busy Hour Traffic).
• Do určité míry v počtu účastníků (dáno kapacitou HLR).

Nákladová funkce je klesající spolu s klesající kvalitou služby a rovněž s poklesem využití
některých komponent (zejména ústředen). Je tedy klesající:
• Délce průměrného hovoru – kratší hovory vedou ceteris paribus k větší zátěži
ústředen.
• Úspěšnosti spojení – vyšší úspěšnost spojení snižuje ceteris paribus zátěž ústředen.
• Stupni služby – vyšší % pravděpodobnost přerušení nebo blokování umožňuje
vybudovat síť levněji s menším počtem síťových prvků.
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Na grafu závislosti celkových nákladů na celkovém počtu minut hovoru je dobře patrná
počáteční plochá část – jsou to náklady na dostatečné územní pokrytí, které nabízí
dostatečnou kapacitu až pro přibližně 750 milionů minut bez dalších investic.
Graf 9: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na počtu minut hovoru.
Celkové náklady PLMN v závislosti na počtu minut hovoru
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Co se týče vlivu intenzity špičkové hodiny na úroveň celkových nákladů, závislost je téměř
lineární. Důvodem jsou přímo rostoucí nároky na velikost sítě, kterou je právě podle úrovně
špičkové hodiny nutné dimenzovat.
Graf 10: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na úrovni špičkové hodiny.
Celkové náklady PLMN v závislosti na úrovni špičkové hodiny
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Náklady jsou nepřímo úměrné stupni služby, který je vlastně pravděpodobností selhání sítě.
Tedy jak lze očekávat, čím je síť kvalitnější, tím je i nákladnější. Závislost není lineární,
odráží vlastnosti kvantilové funkce Erlangova rozdělení.
Graf 11: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na stupni služby GoS.
Celkové náklady PLMN v závislosti na stupni služby GoS
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Náklady mírně klesají s růstem průměrné délky hovoru, neboť při stejném celkovém počtu
minut hovoru je třeba méně činnosti ústředen. Ty se nedimenzují podle celkového počtu
minut, ale podle pokusů o hovor ve špičkové hodině.
Graf 12: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na průměrné délce hovoru.
Celkové náklady PLMN v závislosti na průměrné délce hovoru
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S růstem počtu účastníků se celkové náklady velice mírně zvyšují. Souvisí to s potřebou
investic do dalších databází HLR, které se dimenzují podle počtu účastníků sítě.
Graf 13: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na počtu účastníků.
Celkové náklady PLMN v závislosti na počtu účastníků
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U vlivu úspěšnosti spojení na úroveň nákladů můžeme opakovat to, co bylo již řečeno u
průměrné délky hovorů – s růstem pokusů o spojení se náklady zvyšují, neboť ústředny jsou
dimenzovány podle celkového počtu pokusů (i neúspěšných) ve špičkové hodině.
Graf 14: Celkové náklady mobilního operátora v závislosti na úspěšnosti spojení.
Celkové náklady PLMN v závislosti na úspěšnosti spojení
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Regresní odhad nákladové funkce
Na základě analýzy citlivosti nákladů na jednotlivé faktory bylo zjištěno, že nejdůležitějšími
parametry funkce celkových nákladů jsou počet minut, podíl hovorů ve špičce BHE a stupeň
služby (Grade of Service – GoS), respektive jeho přirozený logaritmus. Výsledná regresní
rovnice potom vypadá:
TC = −11104 + 1.583175 xM + 112214,6 xBH − 1557.43x ln(GoS )

Po dosazení za M celkového počtu hovorových minut v milionech, BH jako podílu
špičkového provozu a GoS jako stupně služby v % získáme celkové náklady TC v milionech
Kč. Pokud se zabýváme náklady na jednu minutu provozu, pak jsou zdaleka
nejdůležitějšími parametry BHE a ln (GoS):
AC = −0.90874 − 0.34951x ln(GoS ) + 25.1828 xBH
Graf 15: Náklady na 1 minutu hovoru v závislosti na kvalitě sítě a zvyklostech volajících.
Náklady na 1 minutu hovoru v závislosti na kvalitě sítě a zvyklostech volajících [Kč]
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8.3.6. Dosazení dat za jednotlivé operátory
Různí operátoři uvádějí ve svých zprávách různý objem dat. Nejvíce účetních a provozních
dat poskytuje O2, dostatečné množství T-Mobile a Vodafone se drží zpravidla povinností
daných legislativou62.
Objem provozu za rok
Jediným operátorem, který reportuje každoročně objem provolaných minut za rok, je O2.
Zbývající operátoři tak činí pouze nedostatečně, občas formou tiskových zpráv. Proto jsem
využil pro odhad minut zbývajících operátorů předpokladu o vztahu výnosů a minut: pokud
byly u O2 tržby na jednu minutu provozu X, potom u T-Mobile to bylo X-T% a u Vodafone
X-O%.
Tabulka 39: Odhad počtu minut provozu pro mobilní operátory v České republice.
2000
2001
2002
2003
O2 (Eurotel)
Tržby za služby
22 741
26 563
26 869
27 610
Počet minut
2 928
3 697
4 184
4 319
Cena za minutu
7,767
7,185
6,421
6,392
T-Mobile
Tržby za služby
16 485
20 211
20 665
23 292
Diskont oproti Eurotelu
15%
12%
10%
8%
Cena za minutu
6,602
6,323
5,779
5,881
Počet minut
2 497
3 197
3 576
3 961
Vodafone
Tržby za služby
854
4 784
7 404
10 848
Diskont oproti Eurotelu
25%
20%
15%
12%
Cena za minutu
5,825
5,748
5,458
5,625
Počet minut
147
832
1 357
1 928

2004
27 516
4 456
6,175
25 036
5%
5,866
4 268
13 429
9%
5,619
2 390

Počet účastníků sítí
Na rozdíl od objemu každoročního provozu je počet účastníků sítí údajem snadno dostupným
v mnoha tiskových zprávách a na internetových stránkách operátorů.
Tabulka 40: Počet účastníků mobilních sítí v tisících.
Počet účastníků mobilních sítí v tisících
2000
2001
2002
O2 (Eurotel)
T-Mobile
Vodafone

2 171
1 850
302

3 238
2 850
858

3 891
3 510
1 180

2003
4 215
3 948
1 547

2004
4 591
4 360
1 831

Další nákladové parametry odlišující jednotlivé operátory
Poplatky ČTÚ a odpisy licence
Opět pouze O2 uvádí roční poplatky ČTÚ za užívání obnovitelných přírodních zdrojů
(frekvenčních pásem) a dalších zdrojů (řad telefonních čísel) ve výši 451 mil.Kč. Současně
roční odpisy licence GSM činí 38 mil.Kč. Protože se tyto údaje pravděpodobně mezi
operátory příliš neliší (snad jen s ohledem na různý počet účastnických čísel), byly i u
ostatních operátorů použita data za O2.

62

Výroční zprávy společností O2(Český Telecom) 2000-2004, O2(Eurotel) 2002-2004, T-Mobile 1998-2004 a
Vodafone 2002-2004.
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Odlišná frekvenční pásma operátorů
Zatímco O2 a T-Mobile mohou využívat frekvenční pásmo 900MHz v plném rozsahu,
Vodafone tak může činit pouze mimo velká města. Proto při zajištění základního pokrytí
dosahuje nákladové nevýhody ve srovnání s ostatními operátory. Ta se však během růstu
provozu v síti postupně smazává. Výsledkem modelu je následující tabulka:
Tabulka 41: Celkové a jednotkové náklady mobilních operátorů v ČR, 2000-2004 (plná optimalizace).
O2 (Eurotel)
2000
2001
21 855 852 22 981 403
1 186 998
1 233 399
20 668 855 21 748 004
4 975 436
5 791 869
2 872 971
3 022 973
38 000
38 000
451 000
451 000

mil.Kč

2002
20 965 090
1 110 524
19 854 566
5 785 484
2 759 785
38 000
451 000

2003
18 576 521
971 556
17 604 965
5 616 529
2 447 090
38 000
451 000

2004
18 064 144
934 209
17 129 935
6 000 997
2 381 061
38 000
451 000

10 537 240
2,85

10 144 793
2,42

9 524 175
2,21

9 805 267
2,20

T-Mobile
2000
2001
19 360 582 20 355 965
1 056 947
1 095 777
18 303 634 19 260 188
4 418 004
5 115 435
2 544 205
2 677 166
38 000
38 000
451 000
451 000

2002
18 304 939
971 869
17 333 070
5 039 218
2 409 297
38 000
451 000

2003
17 308 323
907 844
16 400 479
5 240 454
2 279 667
38 000
451 000

2004
17 348 844
897 031
16 451 813
5 742 822
2 286 802
38 000
451 000

9 377 378
2,93

8 909 384
2,49

8 916 964
2,25

9 415 655
2,21

CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

Vodafone
2000
2001
9 679 281
8 446 484
546 328
474 777
9 132 952
7 971 707
2 154 594
2 094 628
1 269 480
1 108 067
38 000
38 000
451 000
451 000

2002
8 917 336
488 626
8 428 710
2 420 516
1 171 591
38 000
451 000

2003
9 863 627
529 323
9 334 304
2 956 624
1 297 468
38 000
451 000

2004
10 923 242
575 785
10 347 457
3 603 468
1 438 296
38 000
451 000

Celkem náklady
Náklady na minutu

4 459 402
30,43

4 569 733
3,37

5 272 415
2,73

6 106 550
2,56

CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

9 524 404
3,25

Celkem náklady
Náklady na minutu

mil.Kč
CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

8 508 157
3,41

Celkem náklady
Náklady na minutu

mil.Kč

4 166 472
5,01

Výsledky tohoto modelu však skutečné náklady v každém případě podceňují. Je tomu tak
proto, že jsme předpokládali v každém roce výstavbu sítě zcela znovu. Na základě provozních
dat byla určena optimální velikost sítě, a tudíž síť byla nejen provozně optimální, ale i
postavená za cen platných v daném roce. Vzhledem k prudce klesajícím cenám
elektronického zařízení tím dosahujeme v každém roce nižších investic, které se přes odpisy
promítnou i do anualizovaných nákladů na minutu provozu sítě.
Graf 16: Minutové náklady jednotlivých mobilních operátorů (plná optimalizace).
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8.3.7. Inkrementální nákladová funkce
Inkrementální nákladová funkce byla získána mírnou modifikací předchozího modelu.
Hlavním rozdílem jsou roční investice, které odpovídají jen potřebnému přírůstku zařízení
sítě. To se samozřejmě projeví i na každoročních odpisech, které musí být počítány z aktiv
pořízených v jednotlivých letech zvlášť. Protože doba pozorování zkoumaných sítí je kratší
než životnost aktiva z libovolné třídy, jsou odpisy v následujícím roce jednoduše součet
odpisů z minulého roku a odpisů z nově pořízeného zařízení. Za předpokladu stejných vstupů
do modelu, jako byly uplatněny u teoretické nákladové funkce získáme následující výsledky
(z důvodu stručnosti jsou prezentována jen data, která se nejvíce změnila):
Tabulka 42: Celkové a jednotkové náklady mobilních operátorů v ČR, 2000-2004 (inkrementální model).
mil.Kč

O2 (Eurotel)
2000
2001
21 855 852
4 186 745
1 186 998
1 409 199
20 668 855 23 446 400
4 975 436
5 791 869
2 872 971
3 259 050
38 000
38 000
451 000
451 000

2002
2 064 769
1 515 827
23 995 342
5 785 484
3 335 353
38 000
451 000

2003
463 866
1 538 813
22 920 394
5 616 529
3 185 935
38 000
451 000

2004
568 884
1 569 225
21 920 053
6 000 997
3 046 887
38 000
451 000

10 949 118
2,96

11 125 664
2,66

10 830 277
2,51

11 106 109
2,49

T-Mobile
2000
2001
19 360 582
3 706 424
1 056 947
1 252 053
18 303 634 20 758 006
4 418 004
5 115 435
2 544 205
2 885 363
38 000
38 000
451 000
451 000

2002
1 563 788
1 331 892
20 989 902
5 039 218
2 917 596
38 000
451 000

2003
1 493 014
1 409 422
21 073 494
5 240 454
2 929 216
38 000
451 000

2004
1 048 171
1 461 813
20 659 852
5 742 822
2 871 719
38 000
451 000

9 741 850
3,05

9 777 707
2,73

10 068 091
2,54

10 565 355
2,48

CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

Vodafone
2000
2001
9 679 281
122 100
546 328
554 757
9 132 952
8 700 296
2 154 594
2 094 628
1 269 480
1 209 341
38 000
38 000
451 000
451 000

2002
1 970 062
655 995
10 014 363
2 420 516
1 391 996
38 000
451 000

2003
2 160 172
767 240
11 407 295
2 956 624
1 585 614
38 000
451 000

2004
1 636 046
850 096
12 193 245
3 603 468
1 694 861
38 000
451 000

Celkem náklady
Náklady na minutu

4 459 402
30,43

4 957 507
3,65

5 798 478
3,01

6 637 425
2,78

CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

9 524 404
3,25

Celkem náklady
Náklady na minutu

mil.Kč
CAPEX
Odpisy
Investovaný kapitál (po odečtení odpisů)
OPEX
CoC
Odpisy licence
Poplatky ČTÚ

8 508 157
3,41

Celkem náklady
Náklady na minutu

mil.Kč

4 347 726
5,22

Je zřejmé, že se zcela změnil časový profil CAPEXu (investuje se postupně, a nikoli
v každém roce najednou). To má kvůli dráže nakoupeným investičním statkům vliv na výši
odpisů. Rovněž vzroste celková kapitálová zásoba a tím i náklady kapitálu. V důsledku toho
jsou průměrné minutové náklady provozu cca o 10% vyšší:
Graf 17: Minutové náklady jednotlivých mobilních operátorů (inkrementální model).
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8.4. Rozdíly mezi modelem Oftel a účetnictvím operátorů
Propojovací poplatky stanovené Českým telekomunikačním úřadem jsou stanovené dle
metody FAC (plně alokované náklady). Ty v zásadě vycházejí z regulatorního účetnictví
jednotlivých operátorů, které se však výrazněji neodlišuje od účetnictví finančního.
Avšak kvůli odlišnému způsobu alokace nákladů a výpočtu odpisů nejsou již náklady na
jednu minutu provozu určené dle cenových rozhodnutí ČTÚ a dle metodologie Oftel63 (kterou
jsme prozatím postupovali) souměřitelné.
Již provozní náklady se liší poměrně výrazně: v případě našich třech operátorů vypadá
situace následovně:
Tabulka 43: Srovnání velkoobchodních nákladů dle finančního účetnictví a dle metodologie Oftel.
Srovnání velkobchodních nákladů dle finančního účetnictví a dle metodologie OFTEL (tis.Kč)

O2 (Eurotel)

T-Mobile

Vodafone**

České účetní standardy
OFTEL
rozdíl [%]
České účetní standardy
OFTEL
rozdíl [%]
České účetní standardy
OFTEL
rozdíl [%]

2000
3 428 000
5 426 436
-36,8%
5 415 362
4 869 004
11,2%
3 838 223
2 605 594
47,3%

2001
4 137 000
6 242 869
-33,7%
7 447 209
5 566 435
33,8%
6 187 028
2 545 628
143,0%

2002
4 610 000
6 236 484
-26,1%
8 710 011
5 490 218
58,6%
6 580 770
2 871 516
129,2%

2003
4 707 000
6 067 529
-22,4%
9 253 515
5 691 454
62,6%
7 701 289
3 407 624
126,0%

2004
4 816 000
6 451 997
-25,4%
10 012 191
6 193 822
61,6%
8 896 530
4 054 468
119,4%

* Velkoobchodní náklady zde zahrnují i poplatky regulátorovi, nikoli však odpisy licence GSM.
** Vodafone neuvádí náklady na propojovací poplatky a na roaming, což vede k výraznému pozitivnímu zkreslení
velkoobchodních nákladů.

Výrazné náklady jsou rovněž v míře odpisů. Srovnání tuzemských operátorů s Oftelem
vychází u kategorií, které jsou obzvláště významné, tedy technologická zařízení sítě GSM a
věže, stožáry většinou ve prospěch Oftelu (tedy že aktiva mají spíše vyšší životnost).
Tabulka 44: Životnost investičních statků dle účetnictví operátorů a dle metodologie Oftel.
Kategorie majetku
Vývoj
Software
Ocenitelná práva – licence
Budovy a stavby
Věže, stožáry
Technologická zařízení sítě GSM
Výpočetní technika
Kancelářská technika
Dopravní prostředky
* Makrobuňka: získání, příprava a nájem lokality.

O2 (Eurotel)
Nehmotná aktiva
N/A
2-10
N/A
Hmotná aktiva
20
Stroje a zařízení
20
8
3-5
3-5
3

Doba životnosti (v letech)
T-Mobile
Oskar
2–5
2–3
20

OFTEL

N/A
5
5

N/A
N/A
N/A

20

10

15

10
8
3
5–7
6

10
10
3
5
3

50*
14-23
N/A
N/A
N/A

To se samozřejmě projevuje i na výsledné úrovni účetních odpisů a rovněž průměrné míře
ročního odpisu u jednotlivých operátorů:

63

LRIC Model Analysys pro Oftel – verze ze září 2001 a dubna 2002 včetně kompletní dokumentace.
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Tabulka 45: Odpisy stálých aktiv - rozdíl účetní a regulatorní míry odpisů.

O2 (Eurotel)

T-Mobile

Vodafone

Dle modelu OFTEL

Odpisy stálých aktiv (v tisících Kč)
2000
2001
Odpisy (v tisících Kč)
3 305
4 194
Stálá aktiva
23 512
29 914
Průměrná míra odpisování
14,1%
14,0%
Odpisy
2 046
3 024
Stálá aktiva
19 077
30 348
Průměrná míra odpisování
10,7%
10,0%
Odpisy
240
622
Stálá aktiva
15 069
18 599
Průměrná míra odpisování
1,6%
3,3%
5,7%
6,0%
Eurotel
5,8%
6,0%
T-Mobile
6,0%
6,4%
Vodafone

2002
4 596
29 986
15,3%
4 647
31 162
14,9%
3 707
18 132
20,4%
6,3%
6,3%
6,6%

2003
5 008
28 717
17,4%
4 887
29 114
16,8%
2 620
17 403
15,1%
6,7%
6,7%
6,7%

2004
5 066
26 786
18,9%
5 149
26 517
19,4%
2 755
16 740
16,5%
7,2%
7,1%
7,0%

Rozdílné provozní náklady a odlišná životnost aktiv by vyústily samozřejmě i v rozdílný
hospodářský výsledek reportovaný jednotlivými operátory při všech ostatních parametrech dle
výročních zpráv:
Tabulka 46: Změna ve velkoobchodních nákladech při použití nákladů a odpisových sazeb Oftelu.
Změna ve velkoobchodních nákladech při použítí nákladů a odpisových sazeb OFTELu (v tisících Kč)*
2000
2001
2002
2003
2004
odpisy
-1 955
-2 396
-2 702
-3 080
-3 148
O2 (Eurotel)
provozní náklady
1 998
2 106
1 626
1 361
1 636
CELKEM
44
-290
-1 075
-1 719
-1 512
odpisy
-945
-1 193
-2 670
-2 940
-3 273
T-Mobile
provozní náklady
-546
-1 881
-3 220
-3 562
-3 818
CELKEM
-1 491
-3 074
-5 889
-6 502
-7 091
odpisy
661
564
-2 520
-1 449
-1 588
Vodafone
provozní náklady **
-1 233
-3 641
-3 709
-4 294
-4 842
CELKEM
-571
-3 077
-6 229
-5 743
-6 430
* Vždy uvažujeme rozdíl OFTEL - České účetní standardy. Záporné číslo tedy znamená pokles nákladů, respektive
odpisů, při použití metodologie OFTELu.
** Není porovnatelné, neboť Vodafone neodděluje explicitně propojovací poplatky a náklady na roaming.

Je přitom zcela logické, že se rozdílné provozní náklady a různá míra odpisů musí projevit i
na odlišné kalkulaci nákladů na propojení při použití metodologie FAC:
Tabulka 47: Rozdíl v nákladech na minutu provozu dle metodologie FAC a Oftel.
O2 (Eurotel)
T-Mobile
Oskar

Vliv na náklady propojení při změně účetní metodologie (Kč za minutu)
2000
2001
2002
2003
2004
0,01
-0,08
-0,26
-0,40
-0,34
-0,60
-0,96
-1,65
-1,64
-1,66
-3,90
-3,70
-4,59
-2,98
-2,69

Tudíž kdyby operátoři používali při metodologii FAC provozních nákladů a odpisových
sazeb, které jsou implicitně stanoveny v rámci modelu Oftel, mohly by se jejich požadavky na
úroveň propojovacích poplatků snížit. Ostatně vzpomeňme si, že ještě v roce 2001 se
požadavky operátorů pohybovaly mezi 4,49 – 4,8 Kč/min.
Zcela zásadní důvod pro tyto rozdíly je však nemožnost nahlížet do účetní evidence mobilních
operátorů. Rozlišení provozních nákladů, které se vztahovaly k velkoobchodní činnosti a
vztahujících se k maloobchodní činnosti, bylo provedeno pouze na výkazech zisků a ztrát
publikovaných ve výročních zprávách. Je zcela očividné, že použití modelu bottom-up je
jedinou možností, pokud se autor bez přístupu k interním datům mobilních operátorů pokouší
nějak odhadovat jejich náklady. Metoda top-down (kterou používá ČTÚ i pro svůj model
FAC) je zcela závislá na povinnosti regulovaných subjektů předávat informace
z manažerského a regulatorního účetnictví.
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9. Propojovací poplatky v pevných a mobilních sítích - porovnání
9.1. Srovnání místní drátové smyčky a bezdrátového rozhraní
V pevných sítích získávají uživatelé službu „přístup do sítě“. Znamená to, že mají právo na
uskutečnění hovoru v kterýkoli čas na daném místě, případně mohou v tomto místě kdykoli
přijmout hovor. Místní smyčka jim zajišťuje účastnictví v síti, a tedy i výhody z něho
plynoucí. Místní smyčka se v běžných případech zajišťuje měděným párem vodičů vedoucích
od telefonního přístroje účastníka do místní ústředny. V ústředně je toto vedení připojeno
k hlavnímu rozvaděči (main distribution frame – MDF). Hlavní rozvaděč se skládá
z propojek, které zajišťují připojení místní smyčky na telefonní ústřednu prostřednictvím
linkové karty (line card). Existují určité výjimky z obvyklé struktury:

•
•
•

Podružné rozvaděče připojené k ústředně optickým kabelem,
Koncentrátory umožňující přes jeden měděný pár vést více telefonních hovorů
současně – (tzv. pair gain systems – PGS), případně
Bezdrátové spojení ústředny a účastníka prostřednictvím rádiového pojítka pointto-multipoint (například systém Hughes), kdy tato část sítě je vybudována dle
standardů pevné bezdrátové sítě (tedy sdílené frekvenční pásmo s použitím nějakého
multiplexu). V takovém případě uživatel nemá přidělenou místní smyčku.

Přesto však je naprostá většina telefonních linek připojena výšeuvedeným způsobem. Schéma
přístupové sítě Českého Telecomu je uvedeno níže:
Obrázek 16: Přístupová a páteřní síť typického provozovatele pevných linek.

Zdroj: Český telecom / O2.

Právě hlavní rozvaděč MDF je místo, kde je telefonní síť rozdělena na:
• Přístupovou síť (access network), též místní smyčka (local loop) nebo poslední míle
(last mile), která spojuje MDF a účastníka, a
• Páteřní síť (backbone), která propojuje telefonní ústředny dle nějaké předem dané
hierarchie (PDH, SDH aj.).
Přístupová síť je část sítě, která je vyhrazena (dedikována) jedinému uživateli. Telefonní
operátor na ní neposkytuje žádné služby ostatním účastníkům, pro své účely pouze občas
provádí v této části sítě měření a testy. Přístupová síť je tedy částí pevné telefonní sítě, která
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je podmíněná počtem účastníků. Úroveň provozu již na náklady přístupové sítě nemá vliv
(snad s výjimkou spotřeby elektřiny). Náklady budou stejné, ať je linka nepoužívaná (a třeba i
odpojená z provozu), nebo když účastník ji bude aktivně využívat pro hlasový provoz a
služby xDSL současně.
Přístupová síť je tedy částí pevné telefonní sítě, jejíž jedinou příčinou nákladů (cost driverem)
je počet účastníků. Je samozřejmé, že k zajištění provozu v síti je její existence klíčovou
podmínkou, ale po jejím zřízení již jakýkoli provoz na její náklady vliv nemá. Proto úvahy o
tom, že již samotné zavedené smyčky je událost závislá na existenci provozu (traffic driven),
jsou nesprávné a zavádějící. V takovém případě bychom museli alokovat vysoké fixní
náklady místní smyčky na všechny služby a druhy provozu. Způsob alokace by zde již však
nijak nerespektoval princip kauzality nákladů, a byl by tedy nutně arbitrární, neefektivní a
pravděpodobně i nespravedlivý.
V pevné síti se proto používá systém paušálů za udržování přístupové sítě, které nejsou
závislé na úrovni provozu a rovněž na rozdíl od mobilních tarifů neobsahuje v základní verzi
žádné volné hovorové jednotky64.
Místní smyčku tedy sice provozuje operátor pevné sítě, ale pouze pro jednoho konkrétního
uživatele. Následné poplatky nejsou v pravém smyslu úplaty za poskytování služby „přístup“,
ale spíše nájemné za existenci této smyčky.
Za zřízení místní smyčky si může operátor účtovat maximálně 595 Kč včetně DPH a běžný
měsíční paušál Telefon Standard činí 329 Kč. Existenci tarifu Telefon Mini můžeme
opominout, neboť jeho existence vyplývá jen ze sociálních ohledů a poskytuje se za nižší
cenu, než jsou náklady. Ostatně dle rozhodnutí ČTÚ se místní smyčka pronajímá i jiným
operátorům v rámci referenční nabídky oddělení místní smyčky (Local Loop Unbundling
Reference Offer) za 403 Kč + DPH stanovených dle metodiky dlouhodobých průměrných
přírůstkových nákladů (LRAIC).
Jaká by potom měla být cena místní smyčky? Dle odhadů Českého Telecomu je životnost
dlouhodobého investičního majetku v kategorii „kabely a ostatní venkovní zařízení“ 5-25 let65
(doba účetního odepisování). Předpokládejme tedy, že životnost je 15 let. Pokud odhadneme
její hodnotu dle anuity počítané měsíčně s náklady kapitálu 12,87% (dle rozhodnutí ČTÚ),
potom:
Tabulka 48: Odhad nákladů na jednu místní smyčku dle regulatorní metodologie.
WACC

12,87% ročně
1,01% měsíčně
595 zřízení včetně DPH
480 LLU měsíčně včetně DPH
15 let
180 měsíců
anuita
39 601,38 Kč
celkem
40 196,38 Kč

Můžeme tedy předpokládat, že investiční náklady na instalaci jedné pevné telefonní linky činí
přibližně 40 tisíc Kč. Protože v rámci této práce se zajímáme zejména o mobilní telefonní
sítě, musíme si položit tyto otázky:
• Je mobilní telefonní síť stejně investičně náročná jako pevná síť?
• Jsou struktury nákladů v obou typech sítích, zejména s ohledem na rozdělení mezi
fixní a variabilní náklady, analogické?
• Jsou v obou sítích společné příčiny nákladů (cost drivers)?
64
65

Příloha č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 01/2005 ze dne 22. dubna 2005.
Výroční zpráva Českého Telecomu za rok 2004.
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9.2. Příčiny nákladů (cost drivers) v pevné a mobilní síti
Různé části pevné a mobilní sítě mají různé příčiny nákladů. Odráží se to i v různých
strukturách cen, které jednotliví operátoři účtují. Můžeme v zásadě rozdělit části sítě a cost
drivers takto:
Tabulka 49: Příčiny nákladů v pevné a mobilní telefonní síti.

Zařízení
Přístup do sítě

Hlavní cost driver

Pevná síť
Přístupová síť (místní
smyčka)
Počet zákazníků

Vedlejší cost driver
Zařízení
Přenos

Hlavní cost driver
Vedlejší cost driver
Zařízení

Ústředny (spojování) Hlavní cost driver

Propojení

Vedlejší cost driver
Zařízení
Hlavní cost driver
Vedlejší cost driver
Zařízení

Správa sítě
Styk se zákazníky
(účtování, customer
care…)

Hlavní cost driver
Vedlejší cost driver
Zařízení
Hlavní cost driver
Vedlejší cost driver

Přenosová síť (optická
vlákna)
Území s provozem
Úroveň provozu
Ústředny
Pokusy o spojení ve
špičce (BHCA)
Provoz
Bod propojení
Provoz
Propojovací poplatek
NMS (network
management system)
Velikost sítě
Provoz
Administrativa
Počet zákazníků
Provoz

Mobilní síť
Pokrytí
Pokryté území
Počet zákazníků (vliv na
HLR)
Přenosová síť (zejména
mikrovlnné spoje)
Úroveň provozu
Pokryté území
Ústředny
Pokusy o spojení ve
špičce (BHCA)
Provoz
Bod propojení
Provoz
Propojovací poplatek
NMS (network
management system)
Velikost sítě
Provoz
Administrativa
Počet zákazníků
Provoz

Vidíme, že v páteřní části sítě jsou příčiny nákladů téměř stejné. Snad jedinou výjimkou je
přenosová síť, která se buduje v mobilních sítích prostřednictvím mikrovlnných spojů a má
tedy omezenou kapacitu, je tedy traffic driven. V pevné síti se skládá z optických vláken,
jejichž kapacita je jen obtížně vyčerpatelná, závisí spíše na územní rozloze dané sítě (area
driven). Rozhodující rozdíly v příčinách nákladů jsou tedy v přístupu do sítě.
9.3. Srovnání pojmů „pokrytí“ a „přístup“
Účastnictví jak v pevné, tak i mobilní síti umožňuje účastníkovi využívat služby daného
operátora, tedy uskutečňovat a přijímat hovory. Účastníkem sítě se však zákazník stává
v pevné a mobilní síti odlišným způsobem:
9.3.1. Pevná síť

•

•

V pevné síti je třeba investovat značné investiční výdaje pro zajištění propojení
účastníka a ústředny (respektive hlavního rozvaděče MDF). Přístupová infrastruktura
je poté v rozsahu účastnické smyčky vyhrazena jedinému účastníkovi. Takřka veškeré
investiční výdaje spojené s účastnictvím jsou proto zapříčiněny právě účastnictvím.
I v případě, že se účastník rozhodne své působení v síti ukončit, je pro operátora
neefektivní odstraňovat stávající přístupovou síť. Pouze ve výjimečných případech,
kdy operátor registruje poptávku ze stejného místa od jiného účastníka, je možné
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•

infrastrukturu využít alternativně. Investiční rozhodnutí o zřízení místní smyčky
jednomu zákazníkovi je tudíž nevratné a již z principu rizikové.
Zřízení přístupové sítě mezi účastníkem a ústřednou umožňuje přenos velmi vysokého
objemu dat. Přístupová síť je tedy sice podmínkou účastnictví, ale poskytuje i pro
typického uživatele neomezenou kapacitu.
9.3.2. Mobilní síť

•

•

•

V mobilní síti je podmínkou možnosti stát se účastníkem sítě zajištění pokrytí. Již bylo
uvedeno, že pokrytí je možnost uskutečnit z pokryté oblasti jeden telefonický hovor
prostřednictvím dané sítě. Náklady na pokrytí jako takové nelze spojovat s žádným
konkrétním účastníkem. Síťových prvků, které jsou skutečně spojené s novým
účastníkem, je jen velmi málo. Jedná se o náklady na jeden záznam v databázi HLR,
SIM kartu a někdy též dotaci mobilního telefonu. Oproti cca 40 tis. Kč v pevné síti se
zde jedná v běžných případech pouze o stovky Kč (nejnižší odhad 200 Kč, se
započtením marketingových nákladů a nákladů na účtovací systémy do 1 000 Kč).
Při zrušení účastnictví v síti může operátor záznam v databázi HLR okamžitě použít
pro jiného účastníka, SIM karta se znehodnocuje. Dotace mobilního telefonu musí
účastník uhradit, pokud ze sítě odejde před stanoveným datem. Nevratné kapitálové
výdaje na (mezního) účastníka jsou proto minimální a operátor akvizicí nebonitních
zákazníků nic neriskuje (zejména v případě předplacených sad).
Pokud by účastník byl v síti sám, veškerá kapacita sítě zajišťující pokrytí by mu byla
k dispozici. To se ale nestává a síť umožňující realizaci jednoho hovoru (z definice
pokrytí) přenos ani kapacitu negarantuje.

Z porovnání je zřejmé, že účastnictví v pevné a mobilní síti jsou odlišné pojmy. Zatímco
v mobilní síti je tato služba definována velice úzce a souvisí zejména s existencí pokrytí,
v pevné síti již účastnictví nejde zajistit bez nabídky přenosové kapacity. Odlišné technologie
tedy umožňují různě efektivní míru využití přenosového pásma. Služby jsou potom
definovány následovně:
Tabulka 50: Přiřaditelnost nákladů pevné a mobilní sítě na jednotlivé účastníky.

Typ nákladů
Učastnictví v síti
CAPEX
OPEX

Typ nákladů
Provoz v síti
CAPEX
OPEX

Pevná síť
Mobilní síť
Náklady přiřaditelné Náklady sdílené více Náklady přiřaditelné
Náklady sdílené více
jednomu účastníkovi
uživateli
jednomu účastníkovi
uživateli
Přístupová síť (místní
SIM karta
Náklady pokrytí
smyčka)
Účtovací systém
Položka v HLR
Účtovací systém
Linková karta
Dotace telefonu
vysoké, se značnými
40 tis.Kč/účastník,
stovky Kč/účastník
stovky Kč/účastník
úsporami z rozsahu
úspory z rozsahu malé
(řádově tisíce Kč)
nízký (provoz účtovacího systému, zákaznický servis, spotřeba elektřiny)
Rádiové rozhraní (nad
Přenosová síť
úroveň pokrytí)
Ústředny
Přenosová síť
Správa sítě
Ústředny
Správa sítě
dle očekávaného
dle očekávaného
provozu
provozu
střední (vyšší náročnost
nízký
na údržbu bezdrátové
sítě)

Zatímco tedy v mobilní rádiové síti je možné naplánovat kapacitu „přístupové sítě“, tedy
rádiového rozhraní mobilní telefon - BTS, nad úroveň zajištění pokrytí dle očekávaného
provozu, v pevné síti je přístupová síť dána a optimalizace je jen obtížně proveditelná.
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Současně však investiční výdaje na „přístupovou síť“ jsou v obou případech velmi vysoké.
Zatímco v pevné síti, kde její existence nezávisí na úrovni provozu, nýbrž pouze počtu
zákazníků (je tedy subscriber driven), je efektivní úhrada nákladů z měsíčních paušálů
nezávislých na úrovni v provozu, v mobilní síti je většina rádiového rozhraní vybudována
s cílem zajistit dostatečnou kapacitu (je tedy capacity driven) a je tedy smysluplné hradit její
náklady z poplatků za provoz.
Co se týče dalších síťových prvků za rozhraním, které spojuje účastníka s prvním bodem
sdílené infrastruktury (mobilní telefon se základnovou stanicí nebo pevný telefon s hlavním
rozvaděčem MDF), je v obou případech již zcela převládající příčinou nákladů (cost
driverem) potřebná přenosová kapacita. Tedy konstrukce částí cen za tímto prvotním
rozhraním by již měla být v obou druzích sítí řízena stejnými principy.
Ostatně struktura obou sítí je na centrální úrovni dosti podobná, například ústředny pro
mobilní telefonii a pevnou telefonii jsou založeny na podobných principech a stejné
signalizaci SS7. V mobilní síti je zařízení obvykle složitější kvůli mobilitě, zařízení jako
kontrolér základnových stanic BSC nebo databáze VLR obsahující údaje o momentální
poloze účastníka z principu nejsou v pevných sítích potřebné. Některé procedury, které
komunikují i s centralizovanými registry jako aktualizace polohy (location update) rovněž
kvůli stálému umístění pevného telefonu odpadají. Rozdíly v nákladnosti těchto následných
zařízení však nejsou dominantním faktorem pro stanovení části nákladů pro přenos páteřní
sítí.
Pokud bychom chtěli nahradit pevnou síť mobilní, bylo by to v oblasti hlasových služeb
snadné – náhrada pevných drátových telefonů rádiovými v pevně dané lokaci by umožnila
přesné dimenzování sítě na všech úrovních a pravděpodobně by se pevně daná příslušnost
konkrétního fixního radiotelefonu mohla promítnout v definici virtuální lokální smyčky.
Nákladové modely pro tyto případy pevného bezdrátového přístupu (fixed wireless acces –
FWA) však zatím nebyly vyvinuty, neboť se jedná o okrajová řešení.
9.4. Dělitelnost služeb přístup a provoz
Již jsme uvedli, že páteřní části obou druhů telefonních sítí jsou vedeny v první řadě potřebou
zajistit dostatečnou kapacitu pro přenos provozu. U lokální smyčky, ať již drátové, nebo
bezdrátové, tomu je jinak, ostatně jiné jsou tam i příčiny nákladů. Má to vliv na možnost
operátora poskytovat některé služby samostatně.
Jak vyplývá z nových regulačních direktiv Evropské komise, národní regulátor má právo
stanovit specifické povinnosti pro subjekt s výraznou tržní silou (SMP). Uložit lze povinnost
nákladové orientace cen a rovněž zákaz společného nabízení služeb (bundling), které lze
oddělit. Odlišný způsob regulace se uplatňuje v regulaci pevných a mobilních sítí, což odráží
použité technologie:
9.4.1. Pevné sítě
V pevné síti je možné rozdělit služby místní smyčky na několik komponent. V případě, že je
místní smyčka aktivní (připojená k hlavnímu rozvaděči MDF), lze s její pomocí poskytovat
různé služby různými operátory:
• Hlasové (nízkofrekvenční) i datové (xDSL – vysokofrekvenční) služby poskytované
operátorem vlastnícím danou místní smyčku. V takovém případě platí náklady na
provoz hlasových služeb na smyčce účastník telekomunikační služby v rámci
měsíčního paušálu. Poplatek (158 Kč66 + DPH) za přenos vysokofrekvenčních signálů
(nadhovorové pásmo) si operátor platí implicitně sám sobě.
66

Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2005 ze dne 22. dubna 2005.

147

Propojovací poplatky v pevných a mobilních sítích - porovnání
__________________________________________________________________________________________________________

•

Hlasové služby poskytované vlastníkem smyčky a datové služby xDSL jiným
operátorem (ne však v rámci následného prodeje služeb xDSL nabízených vlastníkem
smyčky). Služba „užití nadhovorového pásma“ je oddělena (unbundled) a užívá ji jiný
operátor, který vlastníkovi platí poplatek stanovený ČTÚ (158 Kč + DPH). Poplatek
se následně přeúčtuje uživateli služeb operátora. Tato služba se nazývá v terminologii
ČTÚ „sdílený přístup k účastnickému vedení“
• Hlasové i datové služby xDSL jsou poskytovány jiným operátorem, než je vlastník
místní smyčky. V tomto případě „plného přístupu k účastnickému vedení“ – full local
loop unbundling“ - má právo poskytovatel služeb na účastnickém vedení poskytovat
jakékoli standardizované hlasové i datové služby. Majiteli vedení musí platit měsíční
nájemné stanovené ČTÚ ve výši 403 Kč + DPH, které jsou opět přeúčtovány
uživatelovi.
Všechny tyto tři způsoby užívání místní smyčky se týkaly výhradně služby „přístup“ a to ať
již pro provoz datových, nebo hlasových služeb. O cenách nebo nákladech na provoz jsme
vůbec nehovořili. Protože v případě třetího případu plného zpřístupnění místní smyčky již
vlastníkovi přístupové sítě (u nás většinou Českému Telecomu) nad úroveň nájemného
nenáleží žádné platby zohledňující užití a provoz, je zjevné, že veškerý provoz v místní
smyčce nezpůsobuje jejímu vlastníkovi žádné náklady.
Z tohoto konceptu vyplývá, že účastník pevné sítě prostřednictvím měsíčního paušálu, ať již
hrazeného vlastníkovi smyčky, nebo jinému operátorovi, má již provoz v přístupové síti
předplacený. Ceny hovorů v pevné síti odpovídají ceně za přenos od hlavního rozvaděče
ústředny volajícího účastníka až do hlavního rozvaděče ústředny volaného účastníka.
V případě hovorů mimo síť se cena skládá z ceny přenosu od hlavního rozvaděče ústředny
volajícího účastníka až na bod propojení a propojovacího poplatku operátora, do které je
hovor směrován.
To se samozřejmě týká i propojovacích poplatků. Propojovací poplatek do pevné sítě se
skládá pouze z ceny za přenos z bodu propojení až na hlavní rozvaděč MDF volaného
účastníka. Na rozdíl od mobilní sítě jsou v pevné síti poplatky diferencovány dle počtu
ústředen, kterými musí hovor projít. Vzhledem ke geografickému tvaru předvoleb v pevné síti
zná mobilní operátor místo, kde se nalézá volaný účastník (s výjimkou případů čísla
přeneseného do jiného telefonního obvodu). Pokud má tento mobilní operátor s operátorem
pevné sítě více bodů propojení pak má navíc možnost ušetřit tím, že hovor předá pevnému
operátorovi v místě co nejbližším volanému účastníkovi. Vcelku logicky to opačně není
možné.
9.4.2. Mobilní sítě
V mobilních sítích je místní smyčka pouze virtuální a pro každý hlasový nebo datový hovor
se vytváří znovu. Toto spojení se uskutečňuje pomocí sdíleného média, které v jiném čase a
na jiné frekvenci slouží jiným účastníkům. Termíny jako „přístupová sít“ nebo „místní
smyčka“ proto v dnešních typech mobilních sítích postrádají substanci.
Kdyby byl účastník připojen bezdrátovým způsobem, avšak s výhradním právem použití a
v licencovaném pásmu, dalo by se mluvit o obdobné místní smyčce, jako u pevné sítě. Jiní
operátoři by si ji jistě při existenci vhodné legislativy mohli od vlastníka najmout a nabízet na
ní vlastní služby. Ale dnešní mobilní sítě jsou schopny konkurence vůči pevným sítím
zejména z důvodu, že výhradní použití se zaručenou dostupností nenabízejí. Pokud by místní
smyčka byla v síti GSM zřízena natrvalo pro každého uživatele, a s jeho přesunem do jiné
buňky by se zase v ní alokoval trvale logický kanál bez ohledu na to, zdali bude používán,
nebo ne, kapacita sítě GSM by dramaticky klesla. Počet základnových stanic by tak byl přímo
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vyvoláván počtem účastníků sítě a jakékoli možné nákladové výhody vyplývající z možnosti
vícenásobného užití přenosového média by byly eliminovány.
Neexistence stálého spojení v mobilních radiotelefonních sítích vede k nemožnosti tuto
smyčku zpřístupnit jiným operátorům. Nelze si ani představit, že by v rámci jedné mobilní
sítě byly například datové služby zajišťovány jiným operátorem, což je v pevné síti u xDSL
běžné. Nejsou to jen technické obtíže, co brání zpřístupnění mobilní smyčky. Nejsou pro to
ani rozumné důvody. Pokud v pevné síti je jeden zavedený operátor, který současně vlastní
převážnou většinu přístupové sítě, je zavedení konkurence na trh prostřednictvím výstavby
paralelní infrastruktury neefektivní, obzvláště tehdy, je-li ta stávající využita nedostatečně.
Opatření na zpřístupnění místní smyčky si kladou za cíl umožnit konkurenci relativně
jednoduchý vstup na trh, aniž by musela investovat vysoké investiční náklady (které by
z hlediska budoucnosti byly nutně utopené). V mobilních sítích se řešilo zavedení konkurence
již na samém počátku – frekvenční příděly byly v celé Evropě rozděleny mezi 2-5 konkurentů
a virtuální místní smyčky tak může zřizovat každý držitel relevantního frekvenčního přídělu.
Snaha na zavedení konkurence ještě dělením infrastruktury nepříliš logickým způsobem by
zřejmě byla odsouzena k selhání.
Nedělitelnost mobilní sítě vede i k tomu, že nelze separovat poplatky za přístup a poplatky za
přenos nebo vyhrazenou kapacitu. Příčina nákladů v celé mobilní síti je stejná bez ohledu na
to, jak je daný síťový prvek vzdálen od mobilního telefonu účastníka – je to provoz,
respektive kapacita. Výjimkou snad mohou být náklady na základní pokrytí oblastí, kde bude
generován nízký provoz – ty budou spíše motivovány potřebou zajistit přístup a příčinou
nákladů bude pokryté území.
Jednotná struktura nákladů v mobilních sítích má vliv na náklady služeb a následně i ceny
maloobchodních a velkoobchodních služeb. Veškeré ceny mobilních operátorů zahrnují
přenos hlasu nebo dat včetně využití prvního rádiového rozhraní. Náklady spojené s „místní
smyčkou“ nejsou nijak separovány. Výpočet nějakého syntetického nájemného jako analogie
poplatku za zpřístupnění místní smyčky v pevných sítích je tak nemožný.
Tabulka 51: Z čeho se skládá minutové hovorné v mobilní síti (dle cílové sítě).
Z čeho se skládá minutové hovorné v mobilní síti
Do vlastní sítě
Náklady na rozhraní volající
účastník - ústředna (cca
2,5Kč)
Náklady na rozhraní
ústředna - volaný účastník
(cca 2,5Kč)
Zisk

Do cizí mobilní sítě
Náklady na rozhraní volající
účastník - ústředna (cca
2,5Kč)
Propojovací poplatek do
mobilní sítě (2,99 Kč)*

Do pevné sítě
Náklady na rozhraní volající
účastník - ústředna (cca
2,5Kč)
Propojovací poplatek do
pevné sítě (0,15 - 0,38 Kč)

Náklady na bod propojení
Zisk

Náklady na bod propojení
Zisk

* Propojovací poplatek do mobilní sítě hradí náklady na spojení ústředna cizího mobilního
operátora - volaný účastník.
** Propojovací poplatek do pevné sítě hradí náklady na spojení ústředna pevného operátora rozvaděč ústředny, ke které je volaný účastník připojen. Náklady na poslední míli (tzn. až k
volanému účastníkovi) jsou hrazeny prostřednictvím měsíčních paušálů.

Tento přístup se týká nejen maloobchodních cen. Je plně relevantní i pro propojovací
poplatky. Pokud jako operátor telekomunikační sítě nakoupím jednu minutu služby propojení
do sítě jiného operátora, mám za danou cenu zaručen přenos jen na hlavní rozvaděč MDF, ke
kterému je připojen volaný účastník. Všechny zbývající náklady spojené s vedením signálu
jsou neseny tímto účastníkem. V mobilní síti je tomu jinak. Propojovací poplatek obsahuje
veškeré náklady na přenos hlasu nebo dat přes síť mobilního operátora od bodu propojení až
k volanému účastníkovi (end-to-end).
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Tabulka 52: Co obsahují propojovací poplatky do jednotlivých sítí.
Co obsahují propojovací poplatky do jednotlivých sítí
Rozhraní účastník - ústředna
Služby ústředen
Přenosovou síť
Náklady na bod propojení

Do mobilní sítě
ANO
ANO
ANO
ANO

Do pevné sítě
NE
ANO
ANO
ANO

Existuje ještě jeden důvod pro obecně vyšší úroveň propojovacích poplatků do mobilní sítě.
Tyto poplatky nejsou členěny dle počtu ústředen nebo jiných síťových prvků, jimiž je
příchozí hovor směřován a regulátor je stanoví jako ceny jednotné. Operátor, v jehož síti
hovor začal, nezná polohu volaného účastníka z jiné sítě, a proto ani nemá smysl jej
motivovat k předání co nejblíže účastníkově faktické poloze. Obvyklá praxe při propojení do
mobilní sítě je „zbavit se“ hovoru na nejbližším bodu propojení a odpovědnost za další osud
hovoru nechat na síti operátora zajišťujícího terminaci. Proto hovory terminované v jiné
mobilní síti musí být obvykle směřovány přes více síťových prvků, než hovory terminované
v pevné síti. Vyšší využití síťových prvků má logické nákladové konsekvence, o neefektivitě
však nelze mluvit, protože jiné způsoby (například společné databáze VLR, aby kdokoli znal
polohu jiného účastníka) umožňující optimální směřování hovoru zatím nepřinášejí úsporu
nákladů.
9.4.3. Struktura společných nákladů
Kvůli odlišné struktuře sítí a nákladů je rovněž odlišná struktura společných nákladů obou
druhů sítí. V mobilních sítích je rozhodující část společných nákladů, tedy nákladů, které
nevyužívá žádná služba samostatně, spojena se zajištěním pokrytí. Tyto náklady potom musí
být alokovány mezi různé služby, které jsou na pokrytí závislé (což jsou všechny). Není
možné však říct, že náklady na pokrytí jsou jediné společné náklady – jsou to i náklady na
přenosovou síť, část ústředen, administrativu nebo network management system.
V pevných sítích je místní smyčka vyhrazena jedinému uživateli. Je sice využívána různými
typy služeb, které si účastník nechal zřídit, avšak náklady na její využívání jsou od provozu
veškerých služeb odděleny a zákazník je hradí formou paušálu. Společné náklady pevné sítě
se proto musí nalézat v páteřní síti, která slouží rovněž různým účelům. Vzhledem k menšímu
počtu služeb dostupných v pevné síti a rovněž menšímu počtu druhů zařízení je zde alokace
snazší. V zásadě musí dojít k alokaci nákladů mezi hlasové a datové služby (xDSL), které
společně využívají přenosovou síť. Alokace se obvykle provádí na základě předpokládaného
provozu (v BHT), případně jako jednotná přirážka na přírůstkové náklady dané služby.
9.5. Tvorba cen v mobilních a pevných sítích
V dnešních mobilních sítích je většina zákazníků uživateli předplacených služeb. Znamená to,
že takoví zákazníci nemusí platit žádný měsíční paušální poplatek. Neexistence paušálního
poplatku je vyvážena vyššími minutovými poplatky za odchozí hovory. Na ceně příchozích
hovorů (v systému volající platí CPP jsou nulové) se to však nijak nepromítá. Žádná
diferenciace se neprojevuje ani na úrovni propojovacích poplatků za terminaci.
Jak je to možné? Odpovědí musí být, že zatímco paušální poplatek u pevných linek slouží
výhradně k hrazení nákladů na výstavbu a údržbu přístupové sítě (nájemné), v prostředí
mobilní telefonie je pouze způsobem cenové diskriminace druhého stupně67.

67

Při cenové diskriminaci druhého stupně není prodávající na trhu schopen určit mezní ochotu platit u každého
zákazníka jednotlivě. Místo toho poskytuje množstevní slevy, a „největší“ zákazník již platí skutečně mezní
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9.5.1. Dvousložková struktura ceny
Vraťme se ještě k mikroekonomické stránce mobilní telefonie. Jedná se odvětví s velmi
vysokými fixními a relativně malými variabilními náklady. Vzhledem k vysokým úsporám
z rozsahu není možné uhradit veškeré náklady stanovením cen dle mezních nákladů. Náklady
lze již z principu pokrýt stanovením cen dle průměrných nákladů. Tento způsob cenotvorby
však vede k nižší než optimální spotřebě daného produktu a nemaximalizuje zisk výrobce ani
přebytek spotřebitele. Proto není alokačně a tedy ani Pareto efektivní.
Proto se jeví výhodné u služeb s vysokým poměrem fixních a variabilních nákladů zavést
dvousložkovou strukturu ceny. Platí se tak nejen poplatky za užití, ale i měsíční paušál za
poskytování služeb obecně. Z hlediska výrobce je obecně preferován co nejvyšší paušál, který
umožní pokrýt veškeré fixní náklady sítě a hovorné co nevíce přiblížit mezním nákladům –
tedy prakticky je odbourat. V rámci diskriminace zaplatí každý účastník jako paušál tolik,
kolik může získat spotřebitelského přebytku z neomezené možnosti telefonovat.
Přestože by tento způsob stanovní cen byl alokačně efektivní, kvůli potřebě řešit cenami i
jinou otázku – totiž rozložení provozu během dne a zabránění nadužívání vzácného statku –
jej nelze zavést.
Souvisí to i s existencí dalších síťových operátorů. Smlouvy o propojení do mobilních sítí
vždy stanovují terminační poplatek za jednotku času. Analogický postup jako je
dvousložková cenotvorba pro maloobchodní hovorné není u propojovacího poplatku možný,
neboť operátor poskytující službu terminace osobně nezná maloobchodní zákazníky této
služby, kteří ji od jiného operátora nakoupí. Kvůli nemožnosti cenové diskriminace a
dvousložkových cen musí mobilní operátor poskytující terminaci pokrýt své veškeré náklady
z minutové sazby propojovacího poplatku. Protože terminační poplatky budou jistě vyšší než
mezní náklady, projeví se to i v ceně hovorného jiných operátorů, kteří propojovací poplatky
hradí.
Krajním řešením pro zavedení „volného“ telefonování za paušál by byly pouze hovory
v rámci vlastní sítě a pro hovory do jiných sítí účtovat mezní náklady – tedy alespoň
terminační poplatek jiné sítě. Protože jsou však paušály s vysokým počtem volných minut
(ideálně nekonečnem) využívány v GSM branách institucionálních zákazníků, kde
diskriminace každého jednotlivého volajícího přes tuto bránu je nemožná, nulové hovorné
v kombinaci s vysokým paušálem je v mobilních sítích poměrně rizikové.
9.5.2. Srovnání cen za hovory v rámci jedné sítě a propojovacího poplatku
Po uvážení možnosti diskriminace vlastních maloobchodních zákazníků a nemožnosti u
velkoobchodních zákazníků nám již nebude připadat podivné, že maloobchodní ceny za
hovory v rámci jedné sítě (on-net calls) jsou často u tarifů s vysokým paušálním poplatkem
nižší, než je poplatek za terminaci hovoru v dané síti. Jednoduše řečeno, to co volající z jiných
sítí hradí jako minutovou sazbu je promítnuto v paušálu vlastních zákazníků.
Avšak vraťme se ke speciálnímu typu dvousložkového tarifu, kde je jeho fixní část nulová –
k předplaceným tarifům. Předplacené tarify mají jako cílovou skupinu zákazníky s nízkým
provozem, jež by stanovení paušálu pro pokrytí fixních nákladů spíše odradilo od účastnictví
v síti. Přestože předplacené tarify jsou produktem cenové diskriminace, vyúsťují v podobné
schéma poplatků jako sazby za terminaci hovoru, kde se však o diskriminaci nejedná. Pokud
porovnáme sazby předplacených služeb, zjistíme, že v průměru jsou vždy výrazně vyšší než
propojovací poplatky i pro hovory v rámci sítě68. Výjimku tvoří pouze některé mimošpičkové
náklady. U mobilních operátorů to můžeme brát jen jako limitní případ – při nekonečném poptávaném množství
nebude zákazník platit nic za odebrané jednotky a veškerá platba bude paušální.
68
http://www.cz.o2.com/mobile/, www.t-mobile.cz a www.vodafone.cz.
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sazby pro volání v rámci jedné sítě. Kdyby však u poplatků za terminaci bylo možné i
v České republice rozlišit špičku a slabý provoz, jistě by propojovací poplatky v určitý čas
byly vždy nižší, než nejnižší hovorné u předplacených služeb.
Tabulka 53: Ceník předplacených služeb českých mobilních operátorů.
Ceník předplacených služeb
O2
Fajn
Txt
peak
5,5
5,9
on-net mobile
off-peak
5,5
5,9
peak
5,5
7,4
off-net mobile
off-peak
5,5
7,4
peak
5,5
7,4
pevné sítě
off-peak
5,5
7,4
SMS
3,2
2
* Twist týden má měsíční paušál 69 Kč.

T-Mobile Twist
Vodafone
Mix
Start
ProSMS Týden* Divoká karta
5,9
6,3/3,6
6,9
3,5
2,98
5,9
6,3/3,6
6,9
3,5
2,98
5,9
7,3/6,8
6,9
5,9
7,14
5,9
7,3/6,8
6,9
5,9
7,14
5,9
7,3/6,8
6,9
3,5
7,14
5,9
7,3/6,8
6,9
3,5
7,14
2,9
2,8/1,4
1,9
1,9
2,38

Bylo by možné zavést přeplacené služby i v pevné síti? Víme, že paušální poplatek v mobilní
síti není způsoben přímo strukturou sítě dedikovanou jednomu účastníkovi, avšak výhradně
možností zvýšit alokační efektivitu prostřednictvím cenové diskriminace. Bylo by to však
možné i v pevné síti? Existuje několik důvodů, proč by to bylo obtížné:
•
•

Výrazné zdražení odchozích hovorů pro pokrytí nákladů místní smyčky.
Kvůli struktuře propojovacích poplatků nezahrnujících místní smyčku by
musely být účtovány i příchozí hovory.
• Kvůli růstu cen hovorného (odchozího i příchozího) by na dané lince klesl
provoz.
• Značné ireverzibilní investice vyhrazené jedinému uživateli by nebylo možné
v případě nízkého provozu pokrýt, čímž by vzrostlo podnikatelské riziko.
• Operátor nemůže předem zkoumat, jaký volací profil může mít daný zákazník,
neboť v rámci univerzální služby69 nemůže instalaci odepřít. To by dále
zvýšilo objem neefektivních investic, bylo by dosaženo „neefektivně vysoké“
míry pevné penetrace.
• Zákazník schopný svým provozem pokrýt náklady na místní smyčku by si
nikdy nezvolil předplacený tarif kvůli vysokému hovornému.
Díky negativní selekci zákazníků s předplaceným tarifem by operátor nebyl schopen
z hovorného pokrýt náklady na místní smyčku, které jsou stejné u všech zákazníků. Proto je
pravděpodobné, že efektivní struktura předplaceného tarifu pro pevné sítě neexistuje.
Občasný volající získá výhodnější podmínky vždy v mobilní síti. Na světě je jen velmi málo
provozovatelů, kteří se o předplacený tarif v pevné síti (většinou na nátlak regulátora)
pokusili.
Existuje snad jediný způsob předplacených služeb v pevné telefonii – veřejné telefonní
automaty a jiné přeplacené karty. Přestože v nich stanovené vyšší hovorné má pokrýt i
náklady na zřízení automatu i místní smyčky, jsou stejně prodělečným segmentem. Český
Telecom je provozuje jen dle podmínek pro poskytování univerzální služby70.

69

Právo na připojení k veřejné telefonní síti na fixním místě, poskytování informačních služeb o telefonních
číslech, služby veřejných telefonních automatů a zvláštní opatření pro postižené účastníky.
70
Český Telecom je povinen provozovat cca 26 tisíc veřejných telefonních automatů. Průběžně jedná s ČTÚ o
zmírnění této povinnosti.
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10. Vztah modelovaných nákladů a cenových rozhodnutí ČTÚ
Český telekomunikační úřad reguluje propojovací poplatky do veřejných mobilních
telekomunikačních sítí i veřejných pevných telekomunikačních sítí vydáváním tzv. cenových
rozhodnutí o cenách propojení. Ceny nejsou určovány jako pevné, nýbrž jako maximální.
Mobilní operátor tedy může nabízet propojení za cenu nižší, než je vydána v rozhodnutí.
V současné době však žádný z mobilních operátorů neposkytuje propojení za nižší než
maximální cenu. Jak můžeme vidět v následující tabulce, ještě v roce 2000 se ceny propojení
do sítí jednotlivých mobilních operátorů lišily. Od roku 2001 již Český telekomunikační úřad
stanovuje propojovací poplatky jednotně pro všechny mobilní operátory. Cílem je netrestat
nižšími sazbami úspěšnějšího operátora, který dovede rozprostřít celkové náklady na vyšší
objem provozu. Je možné si ověřit, že kvůli menšímu počtu uživatelů v síti Vodafone jsou
jednotkové náklady na propojení vyšší než u zbývajících operátorů.
ČTÚ při stanovení propojovacích poplatků rovněž nebere v potaz ani objektivní nákladové
rozdíly mezi operátory používajícími zejména pásmo 1800 MHz (Vodafone) a
kombinovaným operátory 900/1800 MHz (O2 a T-Mobile).
Tabulka 54: Propojovací poplatky do jednotlivých mobilních sítí v ČR.
maximální cena za propojení [Kč/min] bez DPH
Do sítě operátora
2000
2001
2002
2003
2004*
O2
7,37
6,5
3,66
3,19
3,11
T-Mobile
7,6
Vodafone
7,15

2005

2006**

3,11

2,99

Zdroj: Cenová rozhodnutí ČTÚ.

* od dubna 2004
** od dubna 2006

Propojovací poplatky v posledních 3-4 letech jsou již přibližně v souladu s náklady
vypočítanými dle prezentovaného modelu (s výjimkou Vodafone se pohybovaly přibližně
mezi 2,5 – 3 Kč / min). V letech 2000 – 2001 však propojovací poplatky byly jistě stanoveny
nad úrovní odpovídající nákladům.
10.1. Existence transferů mezi telekomunikačními sítěmi
Cílem mé disertační práce je nejen určit odpovídající úroveň propojovacích poplatků ale i
zjistit, zdali v minulosti nebo i dnes nedocházelo k transferům bohatství mezi mobilními a
fixními operátory71. Musíme si nejprve definovat způsob, jakým budou transfery měřeny.
Přirozeným měřítkem je čistý přebytek celkových propojovacích výnosů nad náklady, který
bude zohledňovat toky propojovacích služeb v obou směrech.
Můžeme tedy vyjádřit:
NFmf = ( Pm − C m ).I m − ( Pf − C f ).I f , kde

NFmf jsou čisté finanční toky od pevných operátorů k mobilním operátorům,
Pm je cena terminace v mobilních sítích za minutu,
Cm jsou náklady na mobilní terminaci za minutu,
Im je provoz z pevných do mobilních sítí (v minutách),
Pf je cena terminace v pevných sítích za minutu,
Cf jsou náklady na terminaci v pevných sítích za minutu, a
If je provoz v minutách z mobilních do fixních sítí.

71

Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H. - How mobile termination charges shape the dynamics of
the telecom sector, The University of Warwick, 2003.
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Pro účely výpočtu nákladů do výšeuvedeného výrazu se započítává i přiměřená míra
výnosnosti použitého kapitálu.
Jak jsme již zmínili dříve, režim pro stanovení propojovacích poplatků v pevné síti pro služby
poskytované jak ostatním pevným, tak mobilním operátorům, je založen na nákladech.
Metodologie používaná v letech 1998-2002 se lišila v různých evropských zemích. Ve Velké
Británii byla založena na součtu odhadu dlouhodobých přírůstkových nákladů a stejné
procentní přirážky pro pokrytí společných nákladů sítě. V České republice se používá model
LRIC pro stanovení propojovacích poplatků do pevné sítě od roku 1998.
Tyto procedury však samy o sobě nevylučují, že alespoň v některých obdobích může Pf>Cf.
Velikost tohoto přebytku však musela být nutně poměrně malá, neboť poplatky za terminaci
v pevné síti jsou regulovány na nízké úrovni ve srovnání s poplatky za terminaci v mobilních
sítích (poměr mobilních a pevných propojovacích poplatků byl přibližně 1072). Jinými slovy i
kdybychom se dopustili vysoké relativní chyby při odhadu poplatků za terminaci v pevné síti,
odhad transferu zdrojů mezi těmito dvěma sektory by nebyl příliš vychýlen. Proto v našem
odhadu předpokládáme, že Pf-Cf je nulové.
Pojetí nákladů na terminaci v mobilních síti již však musí být ošetřeno. Klíčovým problémem
je alokovat náklady, které jsou společné pro terminaci a ostatní služby. Zde je možné použít
například marži na principu Ramseyho teorie, kdy na služby s nízkou elasticitou poptávky,
jako je mobilní terminace, se použije nadprůměrně vysoká přirážka nad přírůstkové náklady.
Nedomnívám se, že takový přístup by byl vhodný pro měření finančních toků. Pokud by se
použil pro mobilní služby, potom by se rovněž měl aplikovat pro stanovení „efektivních“
sazeb za terminaci v pevné síti. V realitě by šlo rovněž zvažovat optimalizaci cen v sektoru
jako celku, tedy v pevných i mobilních sítích a veškeré společné náklady by se hradily na
základě relativní elasticity poptávky po všech službách, pevných i mobilních. K transferu
zdrojů vyplývající z aplikace těchto principů by pak docházelo na základě vhodně
stanovených propojovacích poplatků. Avšak to lze jen stěží provést. V každém případě je
objem společných síťových nákladů v pevných sítích poměrně nízký (méně než 10% celku) a
proto Ramseyho přirážka by závěry zřejmě příliš neovlivnila.
Mobilní náklady rovněž zahrnují náklady na kmitočtové spektrum, pokud je musí operátor
každoročně hradit, případně odpisy licenčních poplatků.
Abychom zjistili transfery v České republice, základním vstupem jsou náklady na mobilní
terminaci za minutu. V současnosti jsou nákladové kalkulace sestaveny zřejmě nejprecizněji
ve Velké Británii, v našem případě použiji výsledky svého modelu určujícího nákladově
orientované poplatky pro potřebnou kapacitu mobilní sítě. Pro jednotlivé roky a operátory se
použijí odlišné náklady na propojení, které vyplývají z nákladového modelu. Co se týče
propojovacích poplatků, za jednotlivé roky budou vzaty částky stanovené buď regulátorem,
nebo smluvně.
10.2. Odhad teoretických transferů bohatství (při úplné optimalizaci sítě)
10.2.1.
Metoda odhadu transferů
Při zohlednění těchto argumentů je logické, že použití LRIC je nejlepším odhadem pro
stanovení celkových nákladů na mobilní terminaci. Odhady nákladů jednotlivých operátorů
v letech 2000-2004 jednotlivě pro tři tuzemské mobilní operátory jsou uvedeny v tabulce 55.
Metodika pro stanovení nákladů je založena:

72

Empirická data dokazující toto tvrzení vycházejí z ITU Regulatory Survey a FCC.
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•
•
•
•
•

Na odhadu optimální sítě pro přenos daného počtu minut a obsluze daného počtu
zákazníků,
Na stálé struktuře provozu během dne (v %) pro všechny operátory,
Na cenách zařízení dle metodologie MEA,
Na směnném kursu GBP/CZK dle průměru ČNB za daný rok, a
Vydělení anualizovaných nákladů na hlasovou síť celkovým počtem minut provozu.

Síť však nebyla optimální v každém okamžiku jejího provozování. Vyvíjela se často založená
na nesprávných odhadech budoucí poptávky a tudíž síť se sice mohla jevit na základě tehdy
dostupných informací optimální, ale v budoucnosti již buď nestačila, nebo naopak byla
některá zařízení předimenzovaná. Současně topologie sítě zohledňovala různá institucionální
omezení (stavební řízení, ekologie, nesouhlas vlastníka), a tak sítě v žádném časovém
okamžiku nebyly „first best choice“.
Pokud bych tedy vypočítal transfery na základě teoretických odhadů síťových nákladů,
stanovím jen velice hypotetický odhad, který nemusí mít s realitou nic společného73. Lepším
měřítkem skutečných transferů bohatství je spíšen úroveň skutečných nákladů sítě, nebo kvůli
nedostatku účetních dat od operátorů dle odhadů síťových nákladů na základě velikosti sítě
v každém daném momentu.
Pro odhad nákladů provozu v každém roce je nutné použít každoroční odhady provozních
nákladů sítě a odpisů vyplývajících ze skutečných nákladů. Protože síť byla budována
postupně, je zcela zřejmé, že sestupný cenový trend moderních ekvivalentních aktiv MEA se
v praxi promítl postupně, a nikoli najednou jako u výstavby sítě pro přenos daného provozu
v jednom konkrétním roce. Tudíž postupná instalace zařízení se musela uskutečňovat za
různých investičních nákladů i pro stejná zařízení. Naopak provozní náklady (OPEX)
předpokládáme pro zařízení různého roku výroby stejné, neboť souvisí spíše s optimalizací
procesů uvnitř firmy, mzdovými náklady, energiemi a cenou náhradních dílů. Výpočet tedy
probíhá následujícím způsobem:
•

•
•
•

Investiční výdaje CAPEX v každém konkrétním roce se odvíjejí od MEA cen
daného roku a počtu zařízení, které bylo v daném roce uvedeno do provozu. Celková
kapitálová zásoba v každé kategorii kumuluje investiční výdaje na daný síťový prvek
za roky minulé.
Provozní výdaje OPEX v každém roce jsou založeny na MEA cenách aktuálních
pouze v daném roce a počtu zařízení kumulovaného za minulé roky.
Odpisy se počítají z historických cen, tedy celkové kapitálové zásoby.
Náklady kapitálu rovněž zohledňují součet doposud uskutečněných kapitálových
výdajů s odečtení relizovaných odpisů.

Tabulka 55: Rozdíl stanovených propojovacích poplatků a modelovaných nákladů.
Celkové náklady
Propojovací poplatek (ČTÚ)
Rozdíl
(inkrementální model)
O2
T-Mobile Vodafone
O2
T-Mobile Vodafone
O2
T-Mobile Vodafone
2000
7,37
7,6
7,15
3,25
3,41
30,43
4,12
4,19
-23,28
2001
6,5
6,5
6,5
2,96
3,05
5,22
3,54
3,45
1,28
2002
3,66
3,66
3,66
2,66
2,73
3,65
1,00
0,93
0,01
2003
3,19
3,19
3,19
2,51
2,54
3,01
0,68
0,65
0,18
2004
3,11
3,11
3,11
2,49
2,48
2,78
0,62
0,63
0,33
73

Teoretickým (a nerealistickým) odhadem je „empirická nákladová funkce“. Správnějším přístupem je
„inkrementální nákladová funkce“.
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10.2.2.
Vstupní data
Můj odhad finančních transferů mezi pevnými a mobilními sítěmi se týká období 2000-2004.
Pro každý rok je podroben analýze každý operátor, a čisté zisky z mobilní terminace (neboli
transfery) odpovídají NFmf = ( Pm − C m ) xI m . V tomto oddíle uvádím data, která jsou v dalších
výpočtech použita. Výšeuvedená tabulka uvádí Pm a Cm pro jednotlivé mobilní operátory.
Kvůli různé velikosti operátorů a z nich vyplývajících úspor z rozsahu se síťové náklady mezi
operátory v daném období často výrazně liší (zejména u Vodafone). V typických případech
nejsou další potřebné parametry, Im přímo dostupné v regulatorních dokumentech a zprávách
operátorů. Moje odhady jsou založeny na veřejně dostupných datech publikovaných národním
pevným incumbentem Český Telecom (publikuje jednak náklady na domácí propojení a počet
odchozích minut do mobilních sítích). Celkové minuty odchozí z Českého Telecomu do
mobilních sítí pak byly rozděleny dle jednotlivých provozovatelů mobilních sítí na základě
jejich celkových výnosů.
Jsem si vědom, že existují i transfery bohatství mezi jednotlivými mobilními operátory (tedy
od méně efektivních k efektivnějším), ty však nemají vcelku žádné negativní dopady, neboť
stimulují efektivitu operátora. Zejména je silná motivace k dosažení úspor z rozsahu. Další
problém, to znamená propojení ze sítí ostatních pevných operátorů do mobilních sítí, je až do
roku 2002 vcelku nedůležitý. Závažnější je až od roku 2003, kdy byly zavedeny služby
předvolby operátora a přenositelnosti pevných čísel k alternativním operátorům. Bohužel
provozní data za tyto operátory se ukázala být nedostupná. Proto se zabývám vlastně přesuny
bohatství od Českého Telecomu směrem k mobilním operátorům.
Tabulka 56: Odhad minut hovoru ze sítě Českého Telecomu do sítí mobilních operátorů v ČR.
O2 pevná síť
Volání do mobilních sítí

mil.minut

2000
483,8

2001
543,1

2002
530,4

2003
473,2

2004
399,0

27 197
59,1%
17 970
39,0%
854
1,9%

30 063
52,5%
22 305
38,9%
4 918
8,6%

28 800
48,5%
23 067
38,8%
7 521
12,7%

29 078
43,9%
26 151
39,5%
10 991
16,6%

29 480
41,6%
27 723
39,2%
13 600
19,2%

286
189
9

285
211
47

257
206
67

208
187
79

166
156
77

Výnosy
O2 mobilní síť
T-Mobile
Vodafone

mil.Kč
%
mil.Kč
%
mil.Kč
%

Příchozí hovory z pevné sítě O2
O2 mobilní síť
T-Mobile
Vodafone

mil.minut
mil.minut
mil.minut

10.3. Co bylo zjištěno na základě porovnání?
Následující tabulka uvádí roční transfery z pevné do mobilní sítě pro tři tuzemské operátory
na základě inkrementálního bottom-up nákladového modelu popsaného dříve spolu
s relevantními objemy propojených minut.
Tabulka 57: Průměrná úroveň transferů z pevné do mobilní sítě v ČR.
mil.Kč
2000
2001
2002
2003
2004
O2 mobilní síť
1 177
1 008
257
142
103
T-Mobile
792
730
191
121
99
Vodafone
-209
60
0
14
25
CELKEM
1 760
1 798
449
277
227
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Celkový objem transferů v období pěti let 2000-2004 odpovídá 4 511 mil.Kč v běžných
cenách neupravených o inflaci. Pokud uvažujeme jejich současnou hodnotu, pak při úrovni
nákladů kapitálu pevného incumbenta stanovené ČTÚ WACC=12,87% odpovídá tento
celkový transfer 7 397 mil.Kč.
Graf 18: Transfery z O2 pevné sítě (Českého Telecomu) směrem k mobilním operátorům.
Transfery z O2 pevné sítě (Českého Telecomu) do mobilních operátorů
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Suma transferů pro tři tuzemské operátory dosahuje maxima v roce 2001 a je takřka
osminásobná oproti roku 2004. Je překvapivé, jak regulace terminačních poplatků od roku
2002 snížila úroveň transferů. Transfery však klesaly i z toho důvodu, že během následujících
let objem hovorů směřovaných z pevné sítě O2 (Českého Telecomu) stejně nerostl.
To znamená, že přestože se úroveň terminačního poplatku již téměř srovnala s náklady na
poskytování této služby, odvětví fixních komunikací již je zřejmě nevratně poznamenáno
dřívější vysokou úrovní terminačních poplatků. Proto úroveň provozu klesá a objem transferů
se postupně blíží k nule. Pokles objemu lze připsat i substituci pevných linek mobilními
telefony, což lze předpokládat i v budoucnosti.
Graf 19: Podíl transferů od provozovatelů pevných linek na výnosech mobilních operátorů.

Podíl transferů na výnosech mobilních operátorů
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10.4. Důsledky transferů
V předchozím oddíle byl odhadnut objem finančních transferů z odvětví pevných linek
v období 2000-2004 za O2, T-Mobile a Vodafone ve výši 4 511 mil.Kč. Vzhledem k tomu, že
úroveň českých propojovacích poplatků do mobilní sítě patří v evropském kontextu k těm
nižším, je pravděpodobné, že objem transferů v celé Evropě byl vyšší než přímo úměrný
počtu účastníků mobilních sítí. Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H., 2003
uvádějí, že objem transferů ve třech zemích (Velká Británie, Německo a Francie) vzniklých
v důsledku vysokých poplatků za terminaci činil za období 1998-2002 cca 19 mld. €.
Nyní budeme studovat následky transferů. Musíme si přitom položit otázku, co by se stalo,
kdyby k transferům z pevných sítí nedocházelo. Zvláště důležité bude posouzení, zdali jejich
úroveň nezpůsobila na počátku našeho století kulminaci užívání pevné telefonní sítě a její
postupně klesající význam.
10.4.1.
Důsledky na zákazníky
Existence transferů se projevila jak na zákaznících mobilních, tak i pevných sítí. Zákazníci
pevných sítí platili jednoduše vyšší cenu za hovory do mobilních sítí; celkový objem
hovorného do mobilních sítí z pevných linek se podílel 24% (rok 2004) na celkových
výnosech pevné sítě O2 (Českého Telecomu). Vysoký podíl výnosů a mnohem nižší objem
protelefonovaných minut (10% bez zahrnutí internetu) právě odráží výši terminačních
poplatků.
Důsledky na zákazníky mobilních sítí již nejsou takto jednoznačné, nemůžeme obecně říct, že
všichni na transferech z pevných sítí profitovali. V každé zemi, kde se výše terminačních
poplatků posuzovala, závisely důsledky na tržní struktuře mobilního trhu jako takového. Trh
odchozích hovorů v zemi může být buď plně konkurenční74, nebo na něm může existovat
jeden nebo skupina operátorů, kteří mohou těžit ze svého tržního postavení. Tržní síla může
vést k dosažení dominantního postavení, pokud se pak firmy mohou chovat nezávisle na
konkurentech a zákaznících.
V prvním případě plně konkurenčního trhu operátoři nejsou schopni zisky z terminace udržet
a účastníci mobilních sítí těží z nižších cen. Mobilní operátoři transformují zisky
z terminačních poplatků na nižší ceny odchozích hovorů, vyšší dotace mobilních telefonů atd.
Tato situace není na evropských trzích příliš obvyklá, neboť obvykle se zde nachází jeden
operátor nebo jejich skupina s tržní silou. Následně zisky z terminace hovoru jsou v nějakém
poměru děleny mezi zákazníky a jejich operátory.
Tato struktura cen se projevuje na úrovni konkurence mezi pevnými a mobilními operátory
v rámci každé skupiny. Zákazníci pevných sítí pravděpodobně utrpí škodu nejenom z vyšších
cen, ale i ze zhoršení konkurenčního prostředí služeb pevných sítí způsobeném přesuny zdrojů
z pevných do mobilních sítí. Újma způsobená zákazníkům kvůli ztrátě možnosti volby by
neměla být opomíjena.
V neposlední řadě mají transfery distribuční efekt na některé specifické skupiny zákazníků,
kteří používají služby pevných sítí za ceny převyšující náklady a služby mobilních sítí za ceny
nižší než náklady. Data o zákaznické základně a používání pevných a mobilních sítí ale
přesnou separaci distribučních efektů neumožňují.
Ti, co užívají jak pevný, tak i mobilní telefon prodělávají na vysokém hovorném z pevných do
mobilních sítí, avšak získávají část zisku z terminace ve formě nižšího hovorného z mobilního
telefonu. Existují však dvě skupiny zákazníků, kteří na transferech jistě prodělávají nebo jistě
vydělávají: uživatelé buď pouze pevné linky, nebo pouze mobilního telefonu.
74

Nebylo by správné nazývat takový trh „dokonale konkurenční“; tento termín na rozdíl od „plně
konkurenčního“ označuje specifickou (a teoretickou) tržní strukturu.
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Po důsledném prověření Competition Comission ve Velké Británii bylo tvrzení mobilních
operátorů, že vysoké poplatky za terminaci nevedou k nepříznivým distribučním efektům,
zamítnuto. Naopak uvádí, že terminační poplatky deformují trh, který nejen významně
znevýhodňuje určité skupiny zákazníků užívající pouze pevné linky nebo veřejné telefonní
automaty, ale poškozuje všechny zákazníky, kteří používají pevnou linku častěji než mobilní
telefon při hovorech na mobilní telefon, případně uskutečňují více mobilních hovorů mimo
vlastní síť, než přijímají.
10.4.2.
Důsledky na mobilní operátory
Nejdetailnější studie byly zpracovány na trhu Velké Británie. Tamní analytici se shodují, že
propojovací poplatky činí přibližně 25% výnosů britských mobilních operátorů75. Tato
struktura však závisí na profilu účastníků. Účastníci nižší kvality (tedy občasní uživatelé)
například používají mobilní telefon mnohem častěji pro příjem hovorů a tudíž výnosy
z terminace hovorů jsou zpravidla vyšší pro operátory s nižší kvalitou zákaznické základny.
Ztráta výnosů při snížení terminačních poplatků logicky závisí na poměru příchozích minut a
na tlaku zákazníků na snížení cen odchozích hovorů do jiných sítí.
Pokud trh odchozích mobilních hovorů není příliš konkurenční, potom by každý operátor
(který nemá výraznou tržní sílu) musel zohledňovat při své cenotvorbě i chování konkurence.
Následně by nebylo možné maloobchodní ceny příliš zvyšovat a v konečné fázi by prodělali i
akcionáři. Při plně konkurenčním trhu by se pokles výnosů z terminačních poplatků plně
promítnul na cenách odchozích hovorů z mobilních telefonů a úrovni dotací zařízení. Růst cen
by se jistě projevil i na počtu zákazníků a objemu minut hovoru.
V případě, kdy pokles propojovacích poplatků není plně promítnut do hovorného, dojde
k poklesu EBITDA o 5-15% při poklesu propojovacích poplatků o 20%. Pokud je pokles plně
promítnut do cen, pak v závislosti na konkurenčnosti trhů může dojít k poklesu EBITDA o
15-30%.
10.4.3.
Důsledky na operátory pevných sítí
Pro pevného operátora vede snížení poplatků za mobilní terminaci (při režimu CPP) k poklesu
výnosů vzhledem k poklesu hovorného do mobilních sítí. Přestože neznáme elasticitu
poptávky po hovorech do mobilní sítě, lze předpokládat, že dojde k nárůstu celkového počtu
minut těchto hovorů. Vzhledem k současnému poklesu nákladů můžeme předpokládat růst
provozní marže (výnosy mínus variabilní náklady), čistého cash flow i EBITDA.

Bomsel, O., Cave, M., Le Blanc, G., Neumann, K.H., 2003 uzavírají: V důsledku transferů
byli poškozeni účastníci pevných sítí a jejich operátoři, a je pravděpodobné, že byla rovněž
narušena konkurence na celém trhu pevných linek. Ti, kdo na transferech vydělávali, byli
mobilní operátoři, kteří se v některých případech o zisky rozdělili se svými zákazníky ve
formě nižších cen odchozích hovorů. Transfery rovněž narušily konkurenci mezi pevnými a
mobilními operátory.
Optimální politikou pro propojovací poplatky z pevných do mobilních sítí by bylo stanovení
pevných i mobilních poplatků stejným způsobem. Tím by se eliminoval rozdíl mezi
nákladově orientovanými propojovacími poplatky do pevné sítě (často LRAIC) a odlišně
kontrolovanými propojovacími poplatky do mobilních sítí (např. regulace modely FAC).

75

V České republice je podíl propojovacích poplatků na výnosech mobilní části společnosti O2 22,4%, ostatní
operátoři tato data neuvádějí.
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11. Závěr
Tato disertační práce si kladla v zásadě tři cíle: popis stávajícího institucionálního
uspořádání regulace telekomunikací včetně vývoje evropské legislativy, sestrojení
nákladového modelu založeného na principu LRAIC a nastínění možných důsledků
nedostatečné regulace mobilních operátorů.
Co je to vlastně propojení? Tento pojem byl před nastolením konkurence na
telekomunikačním trhu používaný jen pro vzájemné spojení telekomunikačních sítí v různých
státech, případně sítí různých typů (například pevné a mobilní). Zavedení konkurence i
v rámci jednotlivých zemí vedlo ke vzniku navzájem soutěžících telekomunikačních
operátorů na jednom trhu. Je logické, že nový operátor, s nepatrnou zákaznickou základnou,
by bez propojení byl odsouzen k zániku. Propojení, zpočátku zejména do sítě dominantního
operátora a později i mezi nezávislými operátory navzájem, zajišťuje, že se sítě dvou
operátorů spojí tak, aby byla umožněna komunikace kteréhokoli zákazníka jednoho operátora
s kterýmkoli zákazníkem jiného operátora.
Jak jsme si uvedli v části týkajících se síťových externalit, hodnota sítě je tím vyšší, čím má
více zákazníků. Dle tzv. Metcalfeova zákona roste hodnota sítě se vzájemným provozem
dokonce přímo úměrně kvadrátu počtu účastníků! Protože náklady na technické zajištění
propojení nejsou nijak astronomické, avšak hodnota, kterou lze takto v ekonomice
vygenerovat, je značná, má veřejnost a potažmo stát zájem na propojení sítí. Tudíž
propojování sítí se děje ve veřejném zájmu. Současně jak evropská legislativa (Přístupová
direktiva určuje povinnost „vyhovět rozumným požadavkům na přístup do sítě a využití
určitých síťových zařízení“) , tak i český telekomunikační zákon stanoví povinnost propojení.
K čemu touto povinností vlastně dochází? Je očividné, že každý operátor je tak povinen za
určitých podmínek zpřístupnit část své sítě konkurenci. Podobná povinnost však není
definována pro podnikatele, který vykonává činnost v jiných odvětvích. Vlastně zákon
stanoví, že ačkoli je telekomunikační operátor vlastníkem sítě, kvůli veřejnému zájmu je mu
část vlastnických práv odepřena. Je totiž povinen poskytnout službu propojení a podmínky
této služby jsou definovány státními úřady. Stát tedy vychází z hypotézy, že veřejný zájem,
tedy nárůst hodnoty sítí a umožnění komunikace od každého každému je mnohem důležitější,
než svoboda podnikání v telekomunikacích.
Vychází se rovněž z předpokladu, že pokud stát nebude propojení regulovat, nemůže na
telekomunikačním trhu zavést efektivní konkurenci. Proč tomu tak je a kdo má zájem na
propojení? Nezávisle na tom, zdali je hodnota sítě přímo úměrná počtu účastníků této sítě,
nebo zdali existuje jiná závislost, má vždy větší zájem na propojení nový a menší operátor.
Operátor, který zahajuje činnost s nízkým počtem účastníků, může jen stěží výrazně zvýšit
hodnotu telekomunikační sítě dominantního operátora. Avšak nový operátor, tím, že získá
přístup ke všem účastníkům původního dominantního operátora, značně zvýší hodnotu své
sítě, nebo lépe řečeno, propojením zajistí této síti vůbec možnost zahájit komerční činnost.
Tím, že státní úřady zavedou pouze povinnost propojení, situaci ještě nevyřeší úplně. Do hry
vstupují další faktory, jimiž lze propojení komplikovat. V evropských podmínkách je běžné,
že zákazník operátora, v jehož síti je hovor započat, zaplatí plné hovorné za přenos ze svého
telefonu až k příjemcovi (tzv. end-to-end služba). Součástí ceny za hovor je tudíž nejen
komponent, který se vztahuje k výnosům sítě operátora, kde byl hovor započat, ale i
propojovací poplatek za terminaci, tedy přenos z místa, kde jsou sítě propojeny, až
k příjemcovi hovoru (jedná se o způsob účtování Calling Party Pays – CPP). Současně
zůstává otázku i definice kvality, se kterou musí být propojení poskytováno.
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Pokud by bylo dominantnímu operátorovi uloženo poskytovat propojení bez dalších
stanovených podmínek, může realizovat dvě možné strategie, jejichž volba závisí na jeho
komerčním rozhodnutí:
•

Buď propojení zajistí za zcela prohibitivní ceny, kdy nejvyšší cena, kterou si je
nově příchozí schopen účtovat, je nižší než takto stanovený propojovací poplatek,
případně kdy kvalita propojení nabízená dominantním operátorem neumožňuje
rozumný komerční provoz nově příchozího, nebo

•

Zajistí propojení za takové ceny, kdy z nově příchozího extrahuje veškerý přebytek
výrobce.
Očividně žádná z těchto možností nemůže podpořit konkurenci na telekomunikačním trhu.
Propojovací poplatek je cena placená za přístup do sítě konkurence. Protože si tuto službu
nekupují konkrétní zákazníci telekomunikačního operátora volající do „cizí“ sítě, nýbrž tento
telekomunikační operátor sám, jedná se o službu velkoobchodní. Tím, že se volaný účastník
nalézá v nějaké konkrétní síti, a volající účastník ani jeho operátor nemá možnost si vybrat
operátora, přes něhož by chtěl být propojen k volanému účastníkovi, má operátor, v jehož síti
má k terminaci dojít, na tuto službu monopol. Co se týče mobilních sítí, byla diskutována
řada konceptů o tom, co je relevantní trh pro tento monopol:
1.
2.
3.
4.

Trh mobilní terminace každého mobilního operátora,
Jeden národní trh pro veškeré mobilní služby,
Jeden národní trh pro všechny terminační služby (v pevné i v mobilní síti), a
Samostatný trh terminace každého mobilního operátora pouze pro volání z pevné
sítě, avšak jen jeden národní trh pro propojení z jedné mobilní do jiné mobilní sítě.
Oftel, britský regulátor, Český telekomunikační úřad a další evropští regulátoři se rozhodli, že
každý mobilní operátor má monopol na terminaci všech hovorů v této síti (tedy volba 1). Má
to významné implikace jak z hlediska antimonopolního zákonodárství, tak i speciální oborové
regulace. Pokud antimonopolní zákon pouze zakazuje zneužívání dominantní pozice (určené
dle testu SSIP), potom speciální regulace přikazuje i další povinnosti. V případě kdy soutěžící
má výraznou tržní sílu a kde opatření protimonopolního zákonodárství nestačí k vyřešení
problému, mohou být ex-ante uloženy povinnosti transparentnosti, nediskriminace, účetního
oddělení, povinnost vyhovět požadavkům na přístup a povinnosti vztahující se k návratnosti
nákladů a cenové regulace, včetně povinnosti nákladové orientace cen. Výrazná tržní síla je
dle současné legislativy odvozována dle SSIP testu, regulace platná do roku 2003 však
předpokládala regulaci každého subjektu s vyšším podílem na trhu, než je 25%, a to aniž by
se trh detailně vymezil. V telekomunikacích existují vždy značné společné náklady. Jsou to
náklady, které jsou vynakládány podnikem, který poskytuje více služeb nebo vyrábí více
výrobků, a které se neodstraní tím, že jeden z výrobků přestane být vyráběn. Tím dosahuje
značných úspor ze sortimentu. Mobilní telekomunikace představují extrém z hlediska
společných nákladů i v oboru telekomunikací. Je to způsobeno potřebou pokrytí, kdy
pokrytím máme na mysli, že telekomunikační síť je dostupná na celém území, kde operátor
poskytuje služby, a současně umožní v kterémkoli pokrytém bodě realizovat jeden hovor.
Pokrytí je potřebné nejen k propojení hovoru (terminace), ale i započetí hovoru (originaci) a
pro další služby.
Pro účely regulace byla vyvinuta celá řada nákladových konceptů. Analýzou účetnictví
operátora (která je usnadněna účetním oddělením jednotlivých činností) můžeme separovat
činnosti přímo přiřaditelné k terminaci – potom používáme metodu plně alokovaných
nákladů „Fully Allocated Cost – FAC“. Jedná se o model typu top-down, kde z celkových
nákladů odebíráme ty vyloučené a za činnosti, které jsou nerelevantní.
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Alternativně můžeme sestavit technický model ideální sítě a zjistit, jaké náklady by efektivní
operátor v důsledku poskytování terminace musel vynaložit. V telekomunikacích je
preferovaná metoda dlouhodobých přírůstkových nákladů „Long Run Incremental Costs LRIC“. Takové náklady určují rozdíl v nákladech operátora poskytujícího danou službu a
operátora, který tuto službu neposkytuje, přičemž objem produkce všech ostatních služeb se
nemění. Tedy, pokud si přírůstek definujeme jako celkový objem terminace, potom LRIC
terminace je rozdíl nákladů poskytujícího všechny služby včetně terminace, a operátora
poskytujícího všechny služby kromě terminace.
Obě metodiky však čelí problému, že neumožňují na všechny služby alokovat veškeré
náklady. Vůbec se nezabývají společnými náklady, tedy například náklady na poskytování
pokrytí. Tyto náklady je nutno alokovat pomocí přirážek. V praxi se doporučují dva typy:
• Rovnoměrná přirážka, kdy náklady jsou alokovány přímo úměrně množství
poskytovaných služeb (tedy na minutu terminace i originace stejná přirážka), a
• Ramseyho přirážka, kdy procentní přirážka je nepřímo úměrná elasticitě poptávky.
Operátoři preferují Ramseyho přirážku, neboť umožňuje alokovat vyšší část společných
nákladů na služby s nízkou elasticitou poptávky, mezi které terminace nepochybně patří. Na
druhou stranu Ramseyho přirážka je extrémně senzitivní na přesný odhad elasticit, což je
problém sám o sobě. Navíc Ramseyho přirážka neúměrně zdražuje cenu terminace s tím, že
takto získané prostředky budou „vysoutěženy“ na konkurenčním trhu originace. K tomu
jednak nikdy nemusí dojít, ale navíc může docházet k nespravedlivým přerozdělovacím
efektům, kdy volající z pevných linek, často v nízkých příjmových kategoriích, dotují
prostřednictvím vysokých terminačních prostředků konkurenční trh originace. Proto se
naprostá většina regulátorů přiklání k rovnoměrné přirážce, a to přestože nemaximalizuje
alokační efektivnost.
Jak již bylo uvedeno výše, síťová odvětví jsou typická síťovou externalitou. To je dalším
argumentem mobilních operátorů, proč by propojovací poplatky měly být vyšší, než celkové
alokované náklady (tedy LRIC/FAC + přirážka). Uvádějí, že k maximalizaci síťové
externality je nutné do sítě získat co nejvíce účastníků a tyto účastníky je nutné dotovat
(například mobilní telefony). Transfery mají být vhodnou formou příspěvku účastníků
pevných sítí k internalizaci této externality. Pokud však ve vyspělých evropských zemích se
úroveň mobilní penetrace pohybuje okolo 100%, není pravděpodobné, že by existovalo
mnoho osob, které nemají mobilní telefon a nepořídí si jej pouze kvůli jeho ceně. Spíše vývoj
na trhu pevných sítí napovídá, že k udržení účastníků pevných sítí je bude možná nutné
dotovat, aby se udržela úroveň síťové externality pevné sítě co nejvyšší. Optimální výše
dotace by navíc vyžadovala schopnost perfektně cenově diskriminovat, aby každý mezní
uživatel chtěl zůstat v síti a mezní neuživatel dané sítě by se chtěl stát účastníkem sítě.
V praxi o však není možné a je pravděpodobné, že velká část těchto prostředků je
vynaložena zbytečně. Proto regulátoři teoretickou existenci externality a možnost zvýšení
alokační efektivnosti při její internalizaci sice uznávají, avšak s navýšením poplatku za
terminaci o podobnou přirážku nesouhlasí.
Naprostá většina regulátorů proto reguluje trh mobilní terminace na základě volby jednoho
z těchto způsobů:
• LRIC + rovnoměrná přirážka,
• FAC + rovnoměrná přirážka,
• Pokud regulátor nevyvíjí vlastní model, potom často využívá metodu „best practice“
– tedy benchmarkingu vůči například třem zemím s nejnižšími poplatky, a nebo
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•

Diskontovaná maloobchodní cena, kde se regulátor snaží přenést soutěžní prostředí
maloobchodního trhu na velkoobchodní trh.

Doporučovanou adekvátní metodou je LRIC navýšená o rovnoměrnou přirážku na pokrytí
společných nákladů. Protože se jedná o náklady přírůstkové, musíme si nejprve přírůstek
vhodně nadefinovat. Pokud budeme postupovat odspodu, potom můžeme mít přírůstky
hlasové originace a hlasové terminace. Co však tyto přírůstky po přidání některých dalších
služeb tvoří? Je to přírůstek hlasových služeb. Pokud přírůstek hlasových služeb sestává jen
z terminace a originace a nás zajímají průměrné přírůstkové náklady na minutu terminace,
nelze přírůstek hlasových služeb uvažovat místo přírůstku terminace? Jak prokazuje studie
Europe Economics, nákladové rozdíly mezi terminací a originací jsou mizivé ve srovnání s
pravděpodobnou přesností vyvíjeného modelu. Dalším přírůstkem na vyšší úrovni jsou
přírůstky datových služeb, ty však nejsou v ohnisku našeho pozorování. Přírůstek hlasových
služeb spolu s přírůstkem datových služeb tvoří přírůstek služeb. Co však znamenají náklady
na přírůstek služeb? Jedná se o rozdíl nákladů sítě, která poskytuje služby, a sítě, která služby
neposkytuje. Tedy pokud od nákladů operátora poskytujícího všechny služby odečteme
přírůstkové náklady služeb, jistě se dostaneme ke společným nákladům, což bude v mobilní
síti tvořeno zejména náklady pokrytí. Již s ohledem na zaměření a cíl modelu, tedy hlasovou
terminaci a současně s cílem eliminovat hlubší analýzu nákladů mezi terminací a originací,
jsem se rozhodl pokračovat ve stanovování nákladů na přírůstek hlasových služeb.
Pro analýzu kauzality nákladů je třeba si stanovit vhodné příčiny nákladů. Ukazuje se, že
existují v zásadě tři nejdůležitější determinanty:
•

Intenzita provozu. Intenzitou provozu máme na mysli celkový počet hovorových
minut hlasových služeb, jejich rozprostření během týdne, průměrná délka jednoho
hovoru a úspěšnost spojení.
• Počet účastníků sítě. Počet účastníků sítě bude mít mnohem slabší vliv na celkové
náklady mobilního operátora, než intenzita provozu.
• Pokryté území bude významný cost driver v počátcích budování sítě, kdy cost
driverem ještě téměř vůbec není provoz. Po úplném pokrytí území ztrácí na významu.
Nákladový model, který je jádrem této práce, vychází z určení nákladů na instalované zařízení
- je tedy postaven na principu bottom-up, kdy síť je budována inkrementálně odspoda.
Z tohoto důvodu je součástí nákladového modelu i popis struktury typické mobilní
telekomunikační sítě GSM. Pro model je prioritní určit, kolik kusů kterého zařízení musí
operátor pořídit. Teoretickou síť buduji postupně dle tohoto postupu:

•

Síť zabezpečující úroveň minimálního pokrytí (minimum coverage presence –
MCP). Protože je velikost této sítě a její náklady nezávislé na síle provozu a počtu
účastníků, je jediným cost driverem pokryté území.
• Síť zajišťující přenos provozu generovaného zákazníky. Rozšíření sítě nad úroveň
zajišťující pokrytí je prováděno z důvodu potřeby vyššího provozu, než zajišťuje MCP
síť. Cost drivery v tomto případě jsou úroveň provozu a počet účastníků.
Myšlenkové linie od tohoto bodu se odvíjejí ve dvou liniích: velikost sítě pro MCP vychází
z geografických a technických parametrů sítě a její náklady jsou určeny jako fixní. Není
přitom možné předpokládat, že signál bude dostupný v celém kruhu, kde by mohl být signál
zachytitelný za nějakých teoretických podmínek (tedy až 35 km od vysílače). V praxi je
krajina státu odlišná od teorie, a proto jsem si nejprve rozdělil republiku do třech zón – města,
předměstí a venkov. Model určil, že celkové náklady na zajištění pokrytí odpovídají cca 2,85
mld.Kč pro operátora v pásmu 900MHz a 3,12 mld.Kč pro operátora v pásmu 1800 MHz. Co
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však zatím nemá smysl určovat, jsou průměrné náklady na minutu provozu – síť není zatím
postavena pro přenos provozu, ale zajištění základního pokrytí.
Jakékoli další náklady vyplývají z potřeby přenést provoz nad úroveň zajišťovanou MCP sítí.
Procedura pro výpočet nákladů vychází z předpokladů typických pro síťová odvětví: tedy síť
je nutno dimenzovat tak, aby přenesla provoz ve špičce. V telekomunikačních sítích je
definován pojem Busy Hour Traffic (BHT), který určuje podíl provozu ve špičkovou hodinu
vůči celkovému provozu během týdne. Je zřejmé, že čím je BHT vyšší, tím je výstavba sítě
náročnější, a současně tím je nižší průměrné využití sítě. V telekomunikačních sítích se
nepředpokládá, že by plná kapacita sítě byla dostupná pro všechny za jakýchkoli podmínek,
zejména v bezdrátových sítích nelze předpokládat trvalou 100% kvalitu služby. Proto definuji
stochastické principy, na jejichž základě se potřebná kapacita sítě určuje. Popisuji princip
stupně služby, intenzity špičkové hodiny, Erlangova rozdělení a na jejich základě určuji
minutové náklady provozu. Jako základní element (nejjednodušší inkrement provozu) zde
definuje hlasový provoz v „hypotetickém městečku“.
Principy pokrytí a kapacity jsou sloučeny v následující kapitole věnované teoretickému
nákladovému modelu. Model se nazývá teoretický, neboť předpokládáme každoroční
optimalizaci a výstavbu sítě s nejnovějšími technologiemi a nejnižšími náklady na základě
každoroční poptávky. Vycházíme v něm ze základní sítě poskytující optimální pokrytí pro
celou ČR, kdy se předpokládá, že již tato síť má kapacitu pro přenos určité úrovně provozu.
Výpočty dokumentují, že za daných nákladových předpokladů je již MCP síť schopna přenést
více než 700 milionů minut, což je téměř 20% provozu typického operátora v ČR.
Jakýkoli provoz nad úroveň kapacity poskytované sítí nabízející minimální pokrytí pak již
patří do inkrementu hlasový provoz. Základním cost driverem je zde Busy Hour Traffic, který
závisí na celkovém počtu minut a intenzitě špičky. Současně bereme v úvahu i kvalitu služby
– méně kvalitní síť přenese za stejných podmínek více minut hovoru. Výsledkem modelu byly
celkové anualizované náklady. Po jejich vydělení počtem celkových minut provozu již
získáme i náklady na jednu minutu hlasového provozu. Jak jsme si výpočetně dokumentovali
u definice přírůstků, náklady terminace a originace jsou téměř shodné. Proto předpokládám,
že náklady terminace odpovídají minutovým nákladům hlasového provozu. Nejedná se
zde přitom o náklady inkrementální, skládají se dvou částí:
• Alokovaná část společných nákladů na jednu minutu provozu – zde by to byl
podíl anualizovaných nákladů na MCP a celkových minut provozu, a
• Část generovaná přírůstkem provozu nad kapacitu umožněnou MCP – tedy při
přepočtu na jednotku času podíl přírůstkových nákladů provozu a minut hovoru.
Výsledky nejsou příliš vzdáleny od propojovacích poplatků stanovených ČTÚ pro rok
2004 (3,11 Kč/min): dle teoretického modelu byla výsledná nákladová úroveň cca
2,20Kč/min pro operátory 900MHz a 2,56Kč/min pro operátora 1800MHz.
Proč však došlo i k těmto rozdílům? Důvodů je celá řada. První a možná nejdůležitější je
odlišná metodologie. ČTÚ používá metodu FAC, která velkoobchodní náklady
nadhodnocuje, protože nedovede vždy zcela přesně abstrahovat náklady nerelevantní pro
danou službu od nákladů, které je nutno uvažovat. Za druhé, metodologie ČTÚ vychází
z dat, která jsou skutečně přítomná v účetnictví operátorů. Je tedy založena na principu
HCA (Historic Cost Accounting) a každé aktivum je zde oceněno dle ceny v době pořízení.
Vzhledem ke stále klesajícím cenám techniky to vede k nahodnocení odpisů a čisté kapitálové
zásoby. Navíc se nepředpokládá, že by operátor každoročně vyměňoval zařízení za to
nejmodernější a na trhu právě přítomné, nýbrž je užívá až do doby, kdy je účetně a morálně
odepsané. Zařízení provozované operátory proto jistě způsobuje vyšší provozní náklady, než
jaké by byly s nejmodernější technikou možné.
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Proto byl model v této práci ještě realizován v modifikované verzi, kdy se předpokládalo, že
operátor postupně investuje do výstavby sítě, pořizuje v různých letech aktiva za ceny daného
období a tato kapitálová zásoba přibývá kumulativně. Jedná se o tzv. inkrementální model,
nikoli podle definice přírůstku, ale podle postupného investování. V takovém případě se
odhadované náklady na minutu provozu zvýšily: pro operátory 900MHz na cca 2,48
Kč/min a pro operátora 1800MHz na 2,78Kč/min. Zbytek rozdílu mezi propojovacím
poplatkem a výsledkem modelu jde již zcela na vrub odlišným metodám (FAC vs. LRIC) a
předpokladu o provozních nákladech: zde model nerozlišuje mezi ročními náklady na
provozování zařízení pořízeného v různých letech a tedy na různé úrovni technologie.
Obecně se má za to, že regulace ČTÚ se soustředila pouze na dominantního operátora
pevných linek a opomíjí trh mobilních telekomunikací. Často je srovnáván propojovací
poplatek do pevných a mobilních sítích a na tomto základě se argumentuje, že regulátor
selhává. I když můžeme připustit, že regulace propojovacích poplatků do mobilních sítí by již
neměla být realizována na základě zastaralé metody FAC, nelze souhlasit s tvrzením, že
mnohanásobná úroveň ceny mobilní terminace implikuje regulatorní selhání. Hlavním
důvodem je odlišná nákladová struktura těchto sítí způsobená odlišnými technologiemi. Při
porovnání nákladů v pevné síti a v mobilní sítí ve skutečnosti vyplývá, že náklady na
srovnatelně velkou pevnou a mobilní telefonní síť nejsou řádově jiné, a po zohlednění jiné
nákladové struktury nelze ani vyloučit, že propojovací poplatky do pevné i mobilní sítě určuje
Český telekomunikační úřad na základě stejně efektivních kritérií.
Přestože od roku 2002-3 jsou terminační poplatky do mobilních sítí již zhruba v souladu
s nákladovou orientací, až do roku 2001 byly regulované poplatky mnohem vyšší, než
alokované náklady. Tato nerovnováha způsobila výrazné transfery bohatství z pevných sítí
do mobilních sítí - uživatelé pevných linek museli po celou řadu let dotovat operátory
mobilních sítí prostřednictvím terminačních poplatků. V důsledku takto stanovených
propojovacích poplatků v letech 2000-2004 bylo z pevného operátora O2 (Český Telecom)
převedeno na mobilní operátory v současné hodnotě cca 7,4 mld.Kč nad úroveň alokovaných
nákladů.
Není jisté, zdali ze strany ČTÚ byla tato regulace úmyslná s cílem chránit nová odvětví
ekonomiky a umožnit plné prosazení síťové externality, nebo zdali se skutečně jednalo spíše o
selhání regulátora. Tento problém byl v ČR vyřešen zavedením regulace propojovacích
poplatků na úrovni nákladů. Nezpůsobilo to zásadní problémy, avšak v zemích, kde
propojovací poplatky mnohem výrazněji převyšovaly náklady, nelze stanovit nákladovou
úroveň jedním velkým skokem. V těchto případech se doporučuje postupné přizpůsobení
(glide path).
Na cenové regulaci terminačních poplatků vydělávají jistě operátoři pevných sítí a jejich
zákazníci. Naopak prodělají mobilní operátoři a jejich zákazníci. Příliš vysoké terminační
poplatky vedou k neefektivnímu využívání zdrojů, například směrování hovorů přes GSM
brány. Proto narovnáním cen dojde k růstu alokační efektivity, a tudíž se mohou zlepšit i další
finanční indikátory – při vysokém terminačním poplatku je spotřeba hovorů z pevných do
mobilních sítí neefektivně nízká.
Je zřejmé, že transfery měly výrazné dopady na dynamiku trhu pevných linek i mobilních
telefonů. Finanční důsledky na pevné operátory, zejména ty bez mobilních dceřiných
společností, byly značné a podkopaly konkurenci na trzích pevných služeb. V každém případě
úroveň propojovacích poplatků do mobilních sítí až do roku 2001 vedla ke značnému odklonu
od pevných linek, což výrazně poznamenalo konkurenční situaci na trhu mezi pevnými a
mobilními telekomunikačními operátory. Je velice pravděpodobné, že změny v odvětví služeb
pevných linek jsou již nevratné.
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