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Přehled témat 
Trochu historie – jak se sem konkurence dostala ze 
zahraničí 
Pokles cen kapacit do ČR 
Pokles cen kapacit v ČR 

Lokální 

Tranzitní 

Poslední roky – žádné nové tranzitní trasy, pouze 
městské sítě 
Jak se v ČR kope infrastruktura – drahé, zdlouhavé, 
administrativní -> bariéra rozvoje 



První mezinárodní sítě v ČR 



První mezinárodní sítě v ČR 
ROK Světová internetová kapacita Násobek 

1992 100 GB per day   

1997 100 GB per hour 24 x 

2002 100 GB per second 

2007 2,000 GB per second 20 x 

2016 26,600 GB per second 13.3 x 

2021 105,800 GB per second 4 x 

60 x 

Zdroj: Cisco, The Zettabyte Era: Trends and Analysis 
 



První mezinárodní sítě 
Na počátku monopol – SPT Telecom 

Okruhy IPLC – mezinárodní spolupráce monopolních tel. 
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Cena E1 (2 Mb/s) Praha - Frankfurt 



Domácí scéna 
Aliatel, 26 GHz operátoři (Broadnet, Nextra Wireless, 
Star21 Networks), Inway, Pragonet, Maxprogress apod. 

 
Konsolidace – prakticky jen 5 národních operátorů s 
vlastní silnou národní sítí a navazující metropolitní 
infrastrukturou (Dial Telecom, GTS, O2, T-Mobile, UPC) 

 
Ceny padly stejně jako mezinárodní na cca 1/1000 !!!) u 
dálkových okruhů a 1/20 u lokálních 

 



Zdroj: Telegeography 

Domácí scéna 
Cena E1 (2 Mb/s) mezi krajskými městy v ČR 



Zdroj: Telegeography 

Domácí scéna 
Cena 1 Gb/s nebo 2.5 Gb/s mezi krajskými městy v ČR 



Cenová perverze 
BIZAR NO. 1 
Dražší je pronájem kapacity na 5 km v Praze než 620 km Praha – 

Frankfurt 
►  cena vybudování sítě 
►  menší konkurence 
►  počet provozovaných kapacit mezi body A a B 

  
BIZAR NO. 2 
Obrovská sleva na 3 nebo 5 let většinou nevýhodná 

►  atraktivní slevy na 3 nebo 5 let 
►  nutná doložka upgradu 
►  i přes obrovské slevy – cenový pokles vždy větší 
►  Možná se do lokality brzo dokope jiný operátor 



Kapacita a minuta je komodita 
WIKIPEDIA 

 

„Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v 
kvalitě“ 

 

„Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné“ 

 

„Komodity jsou produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné 
ve velkém množství mnoha různými výrobci“ 



Kapacita a minuta je komodita 

Ceny kapacit jsou u operátorů velmi podobné 
Zákazníka kvalita moc nezajímá, předpokládá, že je stejná 
Není moc způsobů, jak kapacitu ušít na míru zákazníkovi – 
cesty sítí jsou dané 
Existence burz na capacity à neosvědčily se 
Aukce klientů à doklad o komoditizaci kapacit 
Minuty se obchodují jako ropa – nákupy i futures 

Kapacita i minuta je komodita! 

Pouze na trhu velkoobchodu 



„Dobrý den, poptávám u Vás 1 kus lambdy z 
Prahy do Brna, 10G na 24 měsíců, SLA 

99.7%. Cenu mi pošlete do konce týdne.“ 

Typická poptávka jako důkaz 



„To je frustrující, musím 
poslat jen cenu, nikdo 

nedocení naši krásnou síť.“ 
„Cena je 15.000 Kč měsíčně.“ 

„OK, beru, pošlete mi prosím 
objednávkový formulář.“ 



Jak tedy konkurovat? 
1. Kdo nevlastní síť, nevlastní SLA 

2. Podstatné pro udržení EBITDA při 
snižujících se cenách 

3. Dlouhodobá vize klienta – od 1G po 
pronájem vlákna 

4. Navazující metropolitní sítě 
především pro korporátní klientelu 

5. Prioritizace při havárii 

6. Záruky obnovy sítě – zafukovaní 
nových kabelů 

7. Bezpečnost sítě – například 
produktovody jsou považovány za 
nejbezpečnější uložení kabelů 



Jak tedy konkurovat? Obchodník 
jako partner 

Komoditní trh = možnost konkurovat především 
marketingem nebo dovedností obchodníka 
Obchodník = partner, ne cvičená opice 
Podílet se na  řešení klienta dlouhodobě 
Technické znalosti obchodníka někdy důležité 
Marketing – přinést důkaz klientovi, že síť má lepší 
vlastnosti než konkurence – ne jen slova 



Budování infrastruktury 
V některých městech (Praha, Brno) i za 5.000 Kč / m 

Mimo město v průměru 500-800 Kč / m 

Kolem velkých měst VB drahá 

POZITIVUM: bariéra vstupu konkurence  

NEGATIVUM: bariéra vstupu konkurence  

 



Budování infrastruktury 
Zdlouhavé 9-12 měsíců !!! 

První kabely v ČR z roku 1998 - 2001 

U starších kabelů se projevuje technická zastaralost 

Výměna kabelů? Jak kdo, většina dálkových kabelů G.

652B 

Na co vsadíte? Dnes G.652D. A co G.655, G.656, taky?  

 



Kdo tady potřebuje vlákna? 
Mezinárodní operátoři (západ-východ, sever-jih) 

Mobilní operátoři bez infrastruktury (zahušťování 4G) 

Alternativní operátoři – spíš SWAP 

Lokální ISP – krátké kousky pro propojení regionu 

Korporátní vlákna & stát – na vzestupu 

 



Vyplatí se kopat? 
Doba návratnosti investice se zvyšuje 

Náklady rostou 

Ceny vláken – pronájem - propadly 

Nové národní trasy jen při budování produktovodů – Gazela 

Korporátní vlákna & stát – na vzestupu 

Kupování firem – EBITDA často 10x a více 

 



Internetové postřehy 
Roční světový provoz IP dosáhne 3.3 ZB v roce 2021 

IP provoz chytrých telefonů přesáhne PC 

Rychleji roste provoz v silném čase než průměrně za celý den 

Připojení domácností zrychlí do roku 2021 na dvojnásobek.  
53 Mbps (2021) vs. 27.5 Mbps (2016) 

Podle měření společnosti Seznam.cz z roku 2016, 80 % Čechů má 
max. rychlost internetového připojení do 10 Mb/s. 

Nejvíce pomalých přípojek je podle měření v Pardubickém kraji (65 
procent všech připojení s maximální rychlostí do 5 Mb/s), na Liberecku 
a Královéhradecku. Rychlostí nižší než 5 Mb/s se připojuje i skoro 60 
procent Pražanů. Naopak internet rychlejší než 30 Mb/s má v Praze 2,8 
procenta domácností. 

 

 
Roční IP provoz 

 
2016     1,2 ZB 

10n Předpona Značka Název Násobek
24 yotta Y kvadrilion 1	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  000
21 zetta Z triliarda 1	  000	  000	  000	  000	  000	  000	  000
18 exa E trilion 1	  000	  000	  000	  000	  000	  000
15 peta P biliarda 1	  000	  000	  000	  000	  000
12 tera T bilion 1	  000	  000	  000	  000
9 giga G miliarda 1	  000	  000	  000
6 mega M milion 1	  000	  000
3 kilo k tisíc 1	  000

 
2016, PC = 46 % IP 
2021, PC = 25 % IP 
2016, CHT = 13 % IP 
2021, CHT = 33 % IP 

 
Nejrušnější hodina 
2021 / 2016 = 4.6 x 

Průměrná konektivita 
2021 / 2016 = 3.2 x 

 


