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Pojmenujme věci pravými jmény

Jak zdražit… vám neporadím

Ale mohu vám ukázat, že není důvod se toho bát



Situace na bojišti není na první pohled lehká



Je to kampááááň: Internet je drahý, měl by zlevnit

• Zákazník ale slyší: internet je drahý, musí zlevnit
• Realita je ale jiná (což víte, není třeba vysvětlovat) – internet a mobilní 

data nejsou jedno a totéž



Ve skutečnosti máte jedinečnou 
příležitost



Inflační očekávání rostou na 30letá maxima



…vysoké inflace už si všímají i na vysokých místech

„Chodím nakupovat a 
všímám si, jak ceny rostou. 

Vidím, že některé věci 
každodenní potřeby jako 
jogurt, chléb nebo máslo 

jsou stále dražší.“

…proč by si jí tedy neměl všimnout Jaroslav Koumák ze Suché Lozi?



Na vaší straně je i ekonomická teorie
Pohybujete se na oligopolním trhu s cenovým vůdcem (cenovými 
vůdci)

d – poptávka po produkci cenového vůdce 
(CV)

Cena (P)

Množství (Q)q* (CV)

MC=AC (CV)

MR(CV)

P*

D – tržní poptávka

Q (tržní)

q (KO,konk.okraj) q(CV) + q(KO)

Cenu určuje cenový vůdce

Pokud zdraží, není důvod jej nenásledovat



Proč velcí zdražují a malí se toho bojí?
OSOBNÍ ZKUŠENOST

• Domácí internet přes wi-fi od lokálního poskytovatele

• Od roku 2014, paušál 249 korun měsíčně
• Za tu dobu ani jednou nezdražil (ale ani jednou nekomunikoval)
vs.
• Internet v mobilu od velkého hráče

• Neomezený tarif (volání, sms, data) za 1000+ korun měsíčně
• Cca 1x za 2 měsíce nabídka na novou (pro mě zbytečnou) službu s 

informací „bude to jen za…“



Doporučení (snad ne knížecí rady)

KOMUNIKUJTE (ptejte se nás, klientů, co bychom chtěli – třeba ani 
nevíme, že pro nás máte lepší služby/nějaké novinky)

VYSVĚTLUJTE (my to zdražení pochopíme, nežijeme ve vakuu) –
argument: „Když padneme, pohltí vás velcí hráči, kteří se žinýrovat 
nebudou.“

NEBOJTE SE



Díky


