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§ Obchodní jméno: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
§ Sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
§ Na trhu od 1.6.2015 
§ Jediný akcionář:  PPF Group 
§ Počet zaměstnanců přes 2 000 
§ Pobočky: po celém území ČR 
§ Roční obrat: 19 mld. Kč
§ Rating investičního stupně Baa2

se stabilním výhledem udělený                                                            udělený
agenturou Moody’s.

§ Rating investičního stupně BBB                                                                            
se stabilním výhledem udělený                                                                                 
agenturou Fitch Ratings.

O NÁS
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INFRASTRUKTURA 
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Mobilní hlas

IPTVFix Data

Fix voice

Cca 6 800

základnových 
stanic pro  
mobilní 
služby

2 512 

přístupových 
uzlů pro fixní 
služby

ZÁKAZNÍCI A 

OBCHODNÍ PROCESY

PŘÍSTUPOVÁ 

SÍŤ

TRANSPORTNÍ 

SÍŤ

14 
regionálních 
interconnect 
lokalit

99,6%

pokrytí populace
98,2%

pokrytí území

Celonárodní 
agregace a 
transportní síť pro 
datové a hlasové 
služby

44 000 km 

optických kabelů
Tisíce síťových 
elementů

Ostatní 

operátoři

Lokální 

poskytovatelé 

internetu

Mezinárodní 

interconnections

Mobilní data

ü Marketing

ü Obchodní kanály

ü Provisioning služeb

ü Zákaznické služby

ü Fakturace

Operátoři 
(FO, MNO)

CETIN

Obchodní model
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Zavádění vyšších rychlostí v síti CETIN

Všechny 40 Mb/s přípojky 
zrychleny na 50 Mb/s 

Říjen 2016

Běžně dostupné 
rychlosti 20 a 40 Mb/s

Do srpna 2016

250

5040

Dostupná rychlost 
až 250 Mb/s

Květen 2017

Dostupná rychlost
80 Mb/s

Srpen 2016
80

Všechny 80 MB/s 
zrychleny na 100Mb/s

1. říjen 2017
100

1Gb

Dostupná rychlost  
1Gb/s pro optické 
přípojky

Leden 2018
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JAK ZRYCHLUJEME ?

2 400 000 domácností s dostupnou rychlostí 100 Mbit/s a více
1 100 000 domácností s dostupnou rychlostí    50 Mbit/s 

tj.

3,5 mil. domácností s velmi dobrým připojením k internetu
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Investice musí být návratná – žádná společnost nebude 
vynakládat finance na ztrátové lokality. Nejsme před rokem 2008, 
do kterého sektor prožíval expanzi a rozvoj.

1.Cena za věcná břemena je někdy/často přemrštěná.

2.Poplatky za zábory a jiné administrativní zatížení výstavby.

3.Koordinace staveb / sdílení výkopových prací.

Proč to nejde rychleji a radostněji?
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Novela zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 194/2017 Sb.:
§ 7
(2) Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací, zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických 
komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Novela zákona o obcích zákonem č. 257/2017 Sb.:
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a 
rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové 
nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.

Nově jsou vytvořeny podmínky:
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Nehrozí, 
že budete 
odkázáni 

na 
jediného 
operátora
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Děkuji za Vaši 
pozornost

michal.frankl@cetin.cz


