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Grant Thornton mezi světovou špičkou

Grant Thornton Global
Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví,

daňového, manažerského a transakčního poradenství. Je jednou z

globálních organizací, která je uznávaná regulátory a mezinárodními

normalizačními orgány na celém světě. Zaměstnává přes 47.000

profesionálů z více než 130 zemí světa.

Grant Thornton v České republice
Grant Thornton v České republice poskytuje kompletní nabídku služeb od 

oblasti auditu, daňového poradenství a služeb mzdového účetnictví včetně, 

manažerského a transakčního poradenství.

V kancelářích v Praze a Brně pracuje přes 100 odborníků. Grant Thornton

poskytuje v České republice služby více než 700 klientům z privátní i 

veřejné sféry, k nimž patří i polovina Czech TOP 100 firem.

Grant Thornton International působí na trhu od roku 1924 a v současné době je s obratem 

přes 4,8 miliardy USD šestou největší organizací svého druhu na světě. Grant Thornton

pomáhá dynamickým společnostem odhalit jejich růstový potenciál.

700
klientů z privátní i veřejné sféry

120
odborníků v pražské a brněnské 

kanceláři

4 
nezávislé firmy v rámci Grant 

Thornton ČR
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Proč Grant Thornton?

Cílem průzkumu je získat relevantní/reálné údaje o trhu elektronických komunikací, které 

nejsou součástí dosud prováděných pravidelných analýz.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního 

plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+)

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí analýzu stavu rozvoje sítí NGA v ČR

Podklady pro 
Národní plánu 

rozvoje 
vysokokapaci

tních sítí

Národní plán 
povede k 
přípravě 

nových výzev 
na podporu 

trhu

Podpora 
výstavby 

vysokokapaci
tních sítí

Podpora 
poptávky po 

službách 
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Proč zase nějaká data?

Průzkum se nezaměřuje jen na oblast podpor Přístupových sítích, ale i nalezení možností jak 

podpořit vysokokapacitní připojení těchto přístupových sítí

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí analýzu stavu rozvoje sítí NGA v ČR

Otázky v pozadí…

Jaké máme sítě? 

Technolo

gie?

Zřízení 

přípojky?

Multimedia 

CDN?

Backhaul
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Proč zase nějaká data?

Průzkum se nezaměřuje jen na oblast podpor Přístupových sítích, ale i nalezení možností jak 

podpořit vysokokapacitní připojení těchto přístupových sítí

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí analýzu stavu rozvoje sítí NGA v ČR

Provoz účastníka ? 

Z průzkumu domácností máme závěry, že 

zákazník chce růst se spotřebou a 

rychlostí…. dokonce je ochoten si za 

službu i připlatit

Kde 

jsme?

Jak se 

chová?

Měříme?

Provoz?

Otázky v pozadí…
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Proč zase nějaká data?

Průzkum se nezaměřuje nejen na oblast podpor Přístupových sítích, ale i nalezení možností 

jak podpořit vysokokapacitní připojení těchto Přístupových sítí

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí analýzu stavu rozvoje sítí NGA v ČR

Otázky …

Svým přístupem podporuji trh….

https://www.surveymonkey.com/r/6G23BYJ

Kde tedy 

jsme?
Navazujeme na: 

• Průzkum internetu v domácnostech

https://grantthornton.eu/pruzkumint/

• Dotazník dostupných přípojných optických sítí v obcích do 5000 

obyvatel.

https://www.surveymonkey.com/r/6G23BYJ
https://grantthornton.eu/pruzkumint/


Naše specializace

Grant Thornton Advisory

“Vždy se snažíme naslouchat 

našim klientům a dodat jim 

na konci dne fungující řešení. 

Věřím, že zkušenost našeho 

týmu zaručuje, že jsme 

dobrými partnery pro hledání 

cesty k dalšímu růstu ”
David Pirner, Managing Partner
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