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Proč se konsoliduje?

Český trh je fragmentovaný

Působí na něm 1707 poskytovatelů, co mají aspoň jednu aktivní přípojku.

Roste počet poskytovatelů, co deklarují přípojky FTTH/B, klesá kabel, mírně klesá Wi-Fi, která je 

ale stále nejpočetnější (přes 1500 poskytovatelů deklaruje aspoň jednu aktivní přípojku na 

bezdrátu.



Kdo konsoliduje?

Všichni!
(ale nejvíc samozřejmě ti největší)

„Malí se kupují mezi sebou, střední kupují 
malé, velcí kupují střední a malé…“

● Vodafone
● Poda
● Nej.cz
● Nordic Telecom
● Starnet
● Edera
● T-Mobile
● Innogy



Kdo je pohlcen?

Různé společnosti mají různé strategie – rozšiřovat se o firmy s optikou, dostat se do sousední 

spádové oblasti a koupit si zákazníky…

Operátoři, co mají zakopanou optiku, jsou samozřejmě dražší a jejich majitelům se častěji 

nechce prodávat

Prodávají se ale i malí lokální „wifináři“ – ti jsou cílem například pro Nordic Telecom nebo se 

skupují mezi sebou



Důvod prodeje

Strop pro případnou další expanzi – majitelé nemají peníze nebo elán na další rozvoj

„Stárnutí“ – majitel je unavený, nemá komu by společnost předal z rodiny

Nemožnost poskytovat kvalitní servis a nabrat k tomu zaměstnance



Zajímavé transakce

Vodafone - UPC

Nordic x Libli - mnoho menších lokálních poskytovatelů (Easy Control Internet, Fifejdy, KeyNet, 

Fortech, Mitranet, Omega tech, Zenit, CMS Internet, Tišice.net, Leháro.net…)

Nej.cz - TelcoNet, Kyklop, LT Net a dříve Rio Media, KT Mimoň

Starnet - Dozimont, Novanet Systems, Kosmonet



Zajímavé transakce

Poda – Coma, Internet pro každého

Innogy – Helios MB, Kerberos, Magnalink

T-Mobile – Lemo

Edera – Metropolitní, s. r. o.



Výsledek konsolidace

Často není na první pohled vidět, protože silné lokální značky (jako třeba Omegatech v 
Lanškrouně) jsou ponechané

Pro firmy jako Nordic jsou lokální hráči možnost jak dlouhodobě udat svůj 3,7 GHz

Pro T-Mobile součást investic do optiky

Pro Ederu – rozšíření do dalšího regionu (Vysočina)



Děkuji za pozornost


