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Manažerské shrnutí 

• Nadpoloviční většinu českých domácností nepřipojují k internetu velcí nadnárodní 

giganti, ale malí lokální a regionální operátoři, tedy místní firmy s českými vlastníky, 

které sídlí, platí daně a investují v České republice. 

• Tyto firmy také dominantně investují do nejmodernějšího typu připojení, 

tedy optického kabelu až do domu nebo bytu (FTTH/B). Tím nejvíce pomáhají 

naplňování cílů digitální agendy Evropské unie, tedy pokrýt vysokorychlostním 

internetem o rychlosti nad 30 Mbps všechny evropské domácnosti do roku 2020. 

• I díky úsilí těchto podnikatelů je Česko v oblasti pevného internetu ve většině ukazatelů 

nad evropským průměrem, naopak v oblasti ceny za pevné připojení k internetu je 

pod evropským průměrem. 

• Nejčastějším problémem, kterému tyto malé a střední podniky čelí, je stavební 

byrokracie a lokální podmínky výstavby. 

• Jde především o výši věcných břemen (služebností), které uplatňují některé obce a kvůli 

kterým je výstavba sítí v daném místě nerentabilní. Dá se říci, že rozhodnutí starosty 

obce či zastupitelstva o lokálních poplatcích jsou jedním z nejdůležitějších vstupů 

do investičního uvažování lokálního operátora. 

• Problémovým aspektem dokáží být podmínky uplatňované státními organizacemi, 

jako jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa železniční 

dopravní cesty nebo Ředitelství silnic a dálnic. Případné restrikce, které tyto organizace 

uplatňují proti lokálním investorům, mohou znamenat rozdíl mezi tím, zda někam 

povede optický kabel nebo ne.  

• Naopak peníze v drtivé většině případů nejsou problém. Operátoři jsou schopni 

investovat do rozvoje bez významné potřeby úvěrování či dotací. 

• Trh je rozdrobený a malé firmy představují tu nejzásadnější konkurenci velkým 

společnostem jako je UPC (Vodafone) nebo O2. I když probíhá konsolidace malých 

hráčů, i ti největší regionální operátoři mají v celostátním vyjádření podíl v nízkých 

jednotkách procent. 

• Pro zákazníky i lokální ekonomiku je vývoj českého telekomunikačního trhu v oblasti 

pevného připojení k internetu žádoucí a zdravý, protože mají k dispozici rychlé moderní 

připojení za dobrou cenu. 
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V České republice panuje v oblasti poskytování pevného internetu situace, která nemá 

v Evropské unii obdoby. Přibližně polovina domácností je připojená některým ze stovek 

menších regionálních operátorů, což vyplývá ze statistik Českého telekomunikačního úřadu 

(ČTÚ 2018, s. 33). Regionální a lokální společnosti jsou zároveň z drtivé většiny operátory 

moderních optických technologií (přípojek FTTH/B, tedy optickým kabelem do domu 

nebo bytu), i když nejvýznamnější technologií v Česku stále zůstává bezdrátové připojení. 

Podíl bývalého monopolisty, dříve SPT Telecomu, poté Českého Telecomu, poté Telefóniky O2 

a dnes CETINu a jeho velkoobchodních partnerů postupně klesl přibližně na čtvrtinu všech 

přípojek, zbytek pak připadá na UPC a službu fixního připojení k internetu pomocí mobilní sítě 

LTE, který nabízí trojice mobilních operátorů. 

Česko je dle evropských statistik z loňského června zemí, kde má bývalý monopol nejmenší 

podíl na trhu pevného připojení, když ostatní operátoři mají podíl 77,6 %.1 Je to dáno hlavně 

špatnými obchodními rozhodnutími v minulosti a nezachycením poptávky veřejnosti 

po dostupném internetovém připojení na začátku století. Trh se proto vyvíjel velmi netradičně, 

což vynikne zvláště ve srovnání s mobilním trhem, kde patří Česko mezi nejdražší země v EU. 

Výsledkem je na evropské poměry velmi dobrá situace na trhu fixního internetu, kde panuje 

zdravá konkurence a kde technologický rozvoj tlačí kupředu hlavně malé a střední lokální 

a regionální společnosti vlastněné českým kapitálem. 

Tento paper popisuje český trh a jeho vývoj a doporučuje kroky, které by měla veřejná správa 

učinit, aby usnadnila podnikání lokálních společností a zachovala tak na trhu dobré 

konkurenční prostředí, které přináší zákazníkům kvalitní připojení k internetu za rozumnou 

cenu. 

Neschopný monopolista  

Důvody vývoje českého trhu do situace, kdy nejčastějším způsobem, jak se domácnosti 

připojují k internetu, je pomocí jednoho ze stovek malých poskytovatelů, jsou především 

historické a souvisí s rozhodováním českých úředníků v devadesátých letech 20. století a také 

managementu státního podniku Český Telecom na začátku století současného. 

V devadesátých letech bylo logické, že se stát snažil především řešit hlasovou telefonii 

a obrovský vnitřní dluh v sektoru telekomunikací, který zde existoval po době totality, 

kdy se na telefonní přípojku čekalo často několik let, pokud ji vůbec státní telekomunikační 

podnik nakonec zavedl. Datová komunikace zůstávala stranou, protože ze strany veřejnosti 

nebyl takový zájem (domácnosti se začaly připojovat k internetu až cca od roku 1996–97) 

Stát již v roce 1990 založil společnost Eurotel Praha, což byl společný podnik tehdejší Správy 

pošt a telekomunikací (SPT Praha) a společností US West a Bell Atlantic. Jak píše ve svém 

seriálu o minulosti českého telekomunikačního trhu dnešní člen rady Českého 

 
1 https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-
breakdowns#chart={%22indicator-
group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22bb_ne%22,%22breakdown-
group%22:%22total%22,%22unit-measure%22:%22pc_lines%22,%22time-period%22:%222018-
06%22,%22ref-
area%22:[%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22
EE%22,%22EU%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT
%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%2
2,%22ES%22,%22SE%22,%22UK%22]} 
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telekomunikačního úřadu Jiří Peterka: „Jedním z cílů, které založení Eurotelu sledovalo, 

bylo podpořit rozvoj datových komunikací obecně, které tehdy u nás téměř neexistovaly. 

Ovšem tehdejší politici a úředníci usoudili, že nové společné dítko potřebuje důslednou 

ochranu před eventuální dravou konkurencí, a proto mu udělili monopol na veškeré služby 

spočívající v přenosu dat a poskytované jako veřejné (tj. komukoli). Konkrétně šlo o to, 

že Eurotel dostal tzv. exkluzivní licenci na poskytování těchto služeb, což v praxi znamenalo, 

že žádný jiný subjekt neměl šanci získat licenci na stejnou činnost. Tehdejší odůvodnění znělo 

velmi lapidárně: když nebude zajištěn monopol, nikdo sem nedá potřebné investice!“ 

(Peterka 2001a) 

Eurotel tehdy nebyl mobilní operátor, ale společnost, která měla poskytovat služby přenosu 

dat. Licence na sítě NMT a GSM dostala firma až později. Do poloviny roku 1995, kdy monopol 

Eurotelu skončil, nemohla žádná jiná společnost nabízet připojení k internetu jako „veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací“, pikantní ovšem bylo, že Eurotel sám i přes 

exkluzivitu přístup k internetu vůbec nenabízel. Po ukončení exkluzivity začali vznikat noví 

operátoři velmi rychle, do konce roku 1998 jich bylo už přes 150. (Peterka 2001b) 

Na přelomu století bylo dominantním způsobem připojení k internetu pro domácnosti 

vytáčené připojení, kdy bylo prakticky nevyhnutelné využívání sítě monopolního Českého 

Telecomu. Poskytovateli internetu se platilo odděleně až do roku 1999, kdy s připojením 

“zdarma” přišla společnost Czech On Line pod značkou Volný a ostatní se poměrně rychle 

přidali. Zároveň v roce 1999 začali poskytovat připojení k internetu i operátoři kabelových sítí. 

Jejich pokrytí bylo ale tehdy omezené na atraktivní sídliště větších měst, ale nabízeli připojení 

o stabilní rychlosti za paušál a většinou bez datového limitu. Postupně velkou část z nich 

spolykala společnost UPC, která tento rok velmi pravděpodobně přejde vlastnicky 

pod operátora Vodafone (transakci musí finálně posvětit Evropská komise).  

Liberalizace telekomunikací tak postupovala velmi pomalu a Český Telecom se jí bránil. 

V retrospektivě byla jeho rozhodnutí až tragikomicky chybná, ale manažerům státního 

podniku dávalo tehdy logiku nasadit technologii xDSL, která umožňuje poskytování internetu 

pomocí pevné telefonní linky za paušální poplatek, co nejpozději. Došlo k tomu až v roce 2003, 

čímž jsme se zařadili mezi jednu z posledních zemí v EU. Důvodem bylo, jak píše Jiří Peterka, 

že „tehdejší Český Telecom měl notně zainvestováno do technologie ISDN a chtěl tuto svou 

investici maximálně vytěžit. Svou roli (alespoň podle mého názoru) sehrálo i to, že vedení 

Českého Telecomu bylo tehdy fakticky v rukou tzv. strategického partnera, a že jeho manažeři 

si možná mysleli, že si na našem telekomunikačním trhu mohou dělat, co chtějí”. 

(Peterka 2013) 

Telecom navíc nejdříve zavedl své ISDN, později ADSL, ale s poměrně přísnými datovými 

limity. Navíc nutil zákazníky, aby si koupili – pokud chtěli připojení k internetu – i alespoň 

základní tarif na pevný domácí telefon. To službu výrazně zdražovalo a zákazníky odrazovalo, 

protože již v té době řada domácností dávala přednost řešení svých telekomunikačních potřeb 

v oblasti hlasu pouze pomocí mobilních telefonů. I přes to se Telecom a později Telefónica 

dostal až těsně pod milion aktivních přípojek, jak vyplývá z následujícího grafu: 
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Graf 1: Počet ADSL/VDSL přípojek do Českého Telecomu/Telefóniky CR

 

Zdroj: Peterka, 2013 

Státní podnik a po privatizaci Telefónica O2 tak nedokázali kapitalizovat to, že jejich síť 

zasahuje takřka do každé domácnosti. Síť navíc nebyla schopná držet ani marketingově krok 

s konkurencí a nabízela nižší rychlosti za více peněz. Zákazníky tak byly především firmy, 

případně domácnosti, které z různých důvodů neměly na výběr jiný typ připojení – buď 

od lokálního poskytovatele za lepší cenu, případně od UPC v lepší kvalitě (a často i za lepší 

cenu). Snahou bývalého monopolisty je nyní síť, kterou mu bývalý španělský vlastník prodal 

dramaticky podfinancovanou, modernizovat a zvyšovat postupně dostupné rychlosti, aby byl 

schopen konkurovat lokálním poskytovatelům internetu, UPC nebo službě fixního LTE. 

Vrátíme-li se v historii na začátek století, pak to byla doba, kdy na český trh začaly pronikat 

jednak lokální operátoři a pak také komunitní sítě, což je další české specifikum. Na začátku 

fungování místních firem byla často potřeba jejich zakladatele pracovat z domova; 

takto vznikly například sítě Rtyně.net z východních Čech nebo Újezd.net, který pokrývá východ 

Prahy a okolí.  

Komunitní sítě vznikly na začátku na nadšenecké bázi kvůli sousedské vzájemné komunikaci 

nebo hraní her, později se přidal přístup k internetu. Některé z nich se časem 

přetransformovaly do klasických poskytovatelů služby přístupu k internetu, jiné fungují 

dodnes jako zapsané spolky. Zřejmě největší z nich je síť Pilsfree, která pokrývá Plzeň a okolí 

kombinací optické sítě a Wi-Fi připojení. Větší část spolků nicméně není nikde evidovaná 

a nemusí reportovat Českému telekomunikačnímu úřadu jakákoli data, takže stát nemá 

dostatek dat o tom, kolik mají zákazníků (lépe řečeno členů) a jaké nabízí služby. Spolky jsou 

rovněž majiteli optické infrastruktury, je tak velmi pravděpodobné, že pokud by se účastnily 

standardního sběru dat, Česká republika by se v žebříčku zemí EU, co se dostupnosti optického 

připojení týče, posunula výš. 
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Kdo poskytuje Čechům internet? 

Dle údajů Českého telekomunikačního úřadu, který dlouhodobě sleduje podíly různých 

technologií na trhu pevného připojení, bylo prostřednictvím technologie Wi-Fi připojeno loni 

31,7 % zákazníků, xDSL 24,9 % zákazníků, pomocí optiky 17,6 % zákazníků, rozvody kabelové 

televize 16,7 % zákazníků a fixním LTE 9,2 % zákazníků. Loni poprvé překonala optika do domu 

či bytu (FTTH/B) připojení pomocí kabelové televize. Vývoj podílů u jednotlivých technologií 

ukazuje následující graf: 

Graf 2: Vývoj podílu vysokorychlostních přístupů dle jednotlivých technologických řešení 

na maloobchodním trhu

 

Zdroj: ČTÚ, 2018 

Technologie je dobrým indikátorem toho, kdo je poskytovatelem. Připojení pomocí xDSL 

poskytuje výhradně bývalý monopolista, dnes CETIN a jeho velkoobchodní partneři, 

tedy dominantně O2, menší podíl pak má T-Mobile, Vodafone a několik dalších menších firem. 

Regionální a lokální operátoři jsou prakticky výhradními uživateli technologie Wi-Fi a FTTH/B 

(podíl CETINu je v této technologii velmi nízký a týká se jen nové zástavby). Sítě kabelových 

televizí jsou pak doménou UPC a několika menších kabelových operátorů. Z grafu je tak vidět, 

že pokud se započítají i „venkovské“ kabelovky (tedy operátoři kabelových sítí mimo UPC, 

kteří obsluhují asi 2,5 % domácností, celou polovinu domácností v Česku obsluhují 

právě menší české místní firmy a nikoli nadnárodní giganti. 

Jak je z grafu patrné, procentuální podíl xDSL přístupů ve sledovaném období dramaticky 

klesá, svého maxima na počty přístupů dosáhl v polovině roku 2015 (přes 955 tisíc), 

nicméně vzhledem k růstu počtu přístupů se podíl každoročně snižoval. Nejrychleji 

v posledních letech roste optika a především technologie fixní LTE, kterou mobilní operátoři 

marketingově cílí na zákazníky, kteří využívají technologii xDSL. Počet xDSL linek 

jako procento celkových přístupů každoročně klesá i přes investice CETINu do zrychlování 

pevné sítě. Na druhou stranu se dle odhadu ČTÚ pokles xDSL linek, vyjádřený absolutním 

počtem přístupů, fakticky zastavil. 
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Vzhledem k tomu, že mateřská společnost CETINu „PPF ARENA 1 B.V.“ vydala v březnu 

dluhopisy, jsou k dispozici i další data o českém trhu, která se nacházejí v prospektu2 k těmto 

dluhopisům. Co se týče tržního podílu počítáno na zákazníka, vypadá vývoj dle prospektu 

následovně: 

Graf 3: Podíl na trhu širokopásmových operátorů 

 

Zdroj: PPF ARENA 1, 2019 

„Others“ jsou v tomto případě v drtivé většině regionální a lokální operátoři. Analytická 

společnost Analysys Mason, kterou mateřská společnost telekomunikačních firem vlastněných 

PPF využívá jako zdroj dat, je tak ve svých datech o něco „optimističtější“ než ČTÚ, co se týče 

podílu regionálních a lokálních hráčů. 

Trh fixního broadbandu má podle odhadů společnosti PPF ARENA 1 roční obrat přibližně 

12 miliard korun a dle výnosů je největším operátorem O2 (31 %), dále lokální a regionální 

operátoři 29 %, UPC (17 %), místní operátoři optických sítí (15 %), a T-Mobile (8 %). 

Česko má kvalitní pevnou infrastrukturu 

Česká infrastruktura pevného internetu se dá hodnotit jako kvalitní, i pokud ji posuzujeme 

dle statistik Evropské komise (Digital Agenda Scoreboard). Dle nich mělo na konci roku 2017 

v Česku k dispozici „NGA internet“, který komise definuje jako 30 Mbps a více, 88,6 % 

domácností. Předloni se Česko dostalo nad evropský průměr, když se projevily výrazné 

investice CETINu a lokálních operátorů. 

  

 
2 PPF ARENA 1 B.V. (a private company with limited liability incorporated in the Netherlands) 
EUR3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme unconditionally and irrevocably guaranteed 
by certain subsidiaries of PPF Arena 1 B.V., 
https://www.ise.ie/debt_documents/ListingParticulars_4795750f-9b55-4ba8-b1c0-
e6b36db57fe2.PDF 

https://www.ise.ie/debt_documents/ListingParticulars_4795750f-9b55-4ba8-b1c0-e6b36db57fe2.PDF
https://www.ise.ie/debt_documents/ListingParticulars_4795750f-9b55-4ba8-b1c0-e6b36db57fe2.PDF
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Graf 4: Pokrytí NGA internetem (% domácností) 

 

Zdroj: European Commission, Digital Scoreboard 

U dostupnosti NGA internetu ve venkovských oblastech je Česko rovněž nad evropským 

průměrem s 58,7 procenty pokrytých domácností na venkově: 

Graf 5: Dostupnost NGA internetu ve venkovských oblastech 

 

Zdroj: European Commission, Digital Scoreboard 

Souhrnná data o českém trhu nabízí i mapování pro účely dotačního programu z Operačního 

programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mapování provádí ČTÚ každý rok 

a na základě těchto dat potom vytváří intervenční oblasti určené pro dotace – tedy místa ležící 

v základní sídelní jednotce, kde není alespoň polovina adres pokrytá internetem o rychlosti 

aspoň 30 Mbps a kde ani operátoři toto pokrytí neplánují do tří let postavit za své. Takových 

míst způsobilých pro dotace identifikovalo MPO pro účely letos vypsané výzvy 87 tisíc 

(Veřejná konzultace 2019), což implikuje, že ve věci dostupnosti rychlého pevného internetu 

na tom není Česká republika nijak špatně a rozhodně obstojí v evropském srovnání. Často 

opakované tvrzení především představitelů mobilních operátorů, že v Česku je 

špatná kvalita pevného internetu, se tak nezakládá na pravdě. 
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Důležité je neopominout ani největšího jednotlivého hráče na trhu pevného připojení, 

a to společnost CETIN, která vznikla rozdělením společnosti O2 na poskytovatele služeb (O2) 

a vlastníka infrastruktury (CETIN). CETIN je jedinou společností v České republice, 

která využívá metalická vlákna a jedinou, která poskytuje internet pomocí technologie xDSL. 

Službu je schopen nabídnout v 4,3 milionech domácností, což je asi 84 procent všech 

domácností v ČR (PPF ARENA 1 2019, str 203). 

Proměnu rychlostí v síti společnosti CETIN během posledního roku ukazuje následující 

tabulka (PPF ARENA 1 2019, str 203): 

Tabulka 1: Změna rychlosti přenosu dat v síti společnosti CETIN (porovnání 2017 a 2018) 

 

Zdroj: PPF ARENA 1 2019, str 203 

Všechny výše zmíněné statistiky jsou ale statistiky maximálních dostupných rychlostí 

na přípojce. Většina operátorů ovšem uplatňuje na svých sítích rychlostní limity, podle kterých 

prodávají svou službu a záleží pak na zákazníkovi, za jakou cenu a jakou rychlost si vybere. 

Cenově patří české sítě v evropském srovnání spíše k těm levnějším, což vynikne zvláště 

u nejvyšších rychlostí nad 100 Mbps. Bohužel poslední evropské srovnání je z roku 2015: 

Graf 6: Cena za internetové připojení (1 měsíc) s rychlostí vyšší než 100 Mbps (říjen 2015) 

 

Zdroj: European Commission, Digital Scoreboard 
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Měření skutečné rychlosti je obtížné 

Samotná reálná rychlost připojení u zákazníka je však ovlivněna mnoha faktory. Není to jen 

dostupná technologie nebo infrastruktura, ale například také i rychlosti, kterou si uživatel 

objedná od svého operátora. Poskytovatelé služeb přístupu k internetu logicky 

na infrastruktuře nabízí spektrum služeb za různé ceny, aby uspokojili jak cenově senzitivní 

zákazníky, tak i ty, kteří požadují vyšší rychlosti, a tedy i vyšší kvalitu služeb. Využití různých 

měřičů rychlosti je tak zatíženo v první řadě rychlostí objednané služby. Pokud tak vychází 

v některých statistikách v Česku nízké rychlosti internetu, pak je to především odrazem cenové 

senzitivity zákazníků, kteří si objednávají i na kvalitní infrastruktuře pomalejší připojení 

za nižší cenu. 

Například v síti CETINu, tedy společnosti poskytující připojení svým obchodním partnerům 

z řad operátorů především pomocí xDSL technologie, si dle odpovědi na dotaz IPPS aktivovalo 

maximální dostupnou rychlost v dané lokalitě pouze 45 % koncových zákazníků (údaj zahrnuje 

i přípojky, kde je dostupná pouze jedna rychlost). Zbytek má tedy pomalejší a levnější službu. 

Dosahované rychlosti u regionálních operátorů a kabelových sítí je také obtížné měřit, 

nicméně dle sondy dodávající data pro společnost Ookla, kterou si instaloval operátor ÚVT 

Internet a která provedla v březnu přes deset tisíc měření, se pohybuje průměrná rychlost 

kolem 60 Mbps stahování a 30 Mbps upload. Rozptyl v měření je ale vysoký (mezi 5 a 500 

Mbps stahování) a indikuje, že měření rychlostí tímto způsobem má jen omezenou 

spolehlivost. 

Kromě objednané služby má na měření ještě vliv koncové zařízení zákazníka, kdy se logicky 

jinak chová Wi-Fi router za pár set korun a výkonný router za několik tisíc, a také kde 

se zákazník na domácí Wi-Fi skutečně nachází. Rozdíl mezi tím, zda se měří přímo u routeru 

nebo za třemi zdmi může být v desítkách megabitů za sekundu. 

Spolehlivost takových měření je tedy velmi nízká a pro posouzení, jak kvalitní je reálně 

internetová infrastruktura v Česku, jsou měření rychlosti nerelevantní a smysluplné je pouze 

sledování infrastruktury samotné tak, jak ji deklarují samotní operátoři ve výkazech pro Český 

telekomunikační úřad či Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo výsledky profesionálního 

měření prováděné techniky ČTÚ. 

Optiku až do domu staví hlavně malé firmy 

Jak ukazují statistiky ČTÚ, technologicky nejkvalitnější připojení, tedy optiku, v České 

republice staví především lokální a regionální operátoři. To potvrzuje i výroční zpráva ČTÚ 

za rok 2018 (ČTÚ 2018), která uvádí, že „nadále však platí, že bezdrátové i optické sítě v rámci 

celého území ČR jsou realizovány především menšími lokálními poskytovateli.“ Úřad 

v loňském roce optimisticky předpokládal, že společnost T-Mobile, která oznámila výrazné 

investice do optického připojení, zahájí stavbu, ale to se nestalo. Jedním z důvodů jsou 

i výrazné byrokratické překážky, které zmínil na pracovní snídani Institutu pro politiku 

a společnost obchodní ředitel T-Mobilu Juraj Bóna, který uvedl, že než mohou zahájit 

samotnou stavbu, trvá to v průměru 350 dní, rekord byl pak pět set dní. Tyto překážky nicméně 

trápí všechny operátory bez ohledu na jejich velikost. Sektor se již v minulosti v této oblasti 

„semkl“ a probíhá vyjednávání mezi asociacemi a svazy telekomunikačních společností 

a Ministerstvem průmyslu a obchodu, které by mělo dospět k úspěšnému vyřešení těchto 

překážek. 

Problém zčásti řeší zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
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komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ten obsahuje speciální 

úpravu povolovacích procesů a postupů při získávání potřebných práv mimo jiné i při výstavbě 

infrastruktury elektronických komunikací. Zákon zkracuje byrokratické procesy přibližně o tři 

až devět měsíců. 

Operátoři si nicméně obecně stěžují na nepředvídatelnost a komplikovanost stanovování cen 

věcných břemen, a to především u obcí a u státem řízených organizací, jako je Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa železniční dopravní cesty 

nebo Ředitelství silnic a dálnic. Stát by tak měl v dalším kroku upravit pravidla pro stanovování 

věcných břemen, jejichž výše často rozhoduje o bytí či nebytí projektu. 

Důvodů, proč se do stavby optiky pustili především menší operátoři, je několik. Na rozdíl od 

jiných států zde do optiky až do domu investoval dřívější monopolní operátor Český Telecom 

a později Telefónica zcela minimálně. Dnes se jejich nástupce CETIN snaží tuto investiční 

mezeru zacelit a věnuje se především stavění „optiky k uličnímu kabinetu (FTTCab)“, 

tedy přivedení nejkvalitnějšího optického připojení co nejblíže ke koncovým uživatelům 

k distribučnímu bodu umístěnému v ulici, od kterého už pak vede starší kovové vedení 

do domácností. Díky tomu může CETIN nabízet vyšší rychlosti, dnes v některých lokalitách 

až 250 Mbps.  

Touto strategií vytvořil bývalý monopolista prostor pro investice ostatních hráčů, 

protože pevné připojení technologie xDSL nebylo schopné uspokojit poptávku domácností 

po kvalitním internetu za rozumnou cenu. Regionální operátoři si s sebou navíc nenesli zátěž 

v podobě dříve postavené infrastruktury a jejich investice do optických sítí jsou logickou 

náhradou bezdrátových technologií všude tam, kde to finanční možnosti operátora a lokální 

podmínky dovolí. 

Česká situace je tak výrazně odlišná například od řady severských zemí, Pobaltí 

nebo Španělska, kde to byl právě bývalý monopolista, který začal investovat do optických sítí. 

Neexistoval zde ani tlak ze strany státu nebo regulátora, který vzhledem k vysoké konkurenci 

na trhu pevného připojení neseznal důvod pro zásah na trhu nad rámec regulace, která je 

v evropském kontextu běžná v oblasti pevných sítí (tedy přístup k infrastruktuře a přístup 

k datovému toku podniku s významnou tržní silou, v případě Česka Českého Telecomu, 

Telefóniky CR a poté CETINu). Protože na úrovni bývalého monopolu nebyla velká vůle 

aktivně se snažit o velkoobchodní prodej své infrastruktury (regulaci vnímal tradičně 

jako nutné zlo), menší operátoři se orientovali na stavbu vlastní infrastruktury. 

Od bezdrátových sítí, které vyrostly v Česku na začátku století, pak byl přirozený krok k stavění 

optiky až ke koncovým uživatelům. 

Vzhledem k tomu, že největší operátor (dřívější Český Telecom a poté Telefónica) do kvality 

své sítě v minulosti příliš neinvestoval, odehrávalo se v minulosti stavění rychlého internetu 

(tedy optiky nebo kabelových sítí) v režii menších lokálních a regionálních operátorů a UPC. 

Jako první logicky přišly na řadu domy s větším počtem bytů a sídliště, protože je to 

pro operátory nákladově výhodnější. Nyní se soustředí menší operátoři i na rodinné domy 

a menší obce, protože ve větších městech jsou paneláková sídliště již „rozebraná“. V Česku 

nejsou ale nijak neobvyklé situace, kdy do jednoho domu jde více než jedna optická 

infrastruktura a pokrývá ho více operátorů. 

Menší operátoři také těžili z dostatku volného kapitálu, protože vyrostli výrazně 

na bezdrátových sítích, které nemají tak velké fixní ani provozní náklady. 

Zároveň ale neposkytují logicky do budoucna jistotu, že nepřijde jiná technologie, která splní 

přání zákazníků na rychlejší internet lépe a levněji. Z komunity bezdrátových poskytovatelů 



11 
POLICY PAPER | září 2019 

 

internetu se tak už minimálně od roku 2007 ozývaly hlasy, že je třeba zakopávat optiku, 

kde je to možné a učinit tak rychleji, než se k tomu odhodlá Telefónica O2 (která nicméně 

neměla i přes některé pozdější proklamace v úmyslu do své pevné sítě nějak výrazně investovat, 

ke zvýšení investic došlo až akvizicí ze strany PPF a po rozdělení společnosti na infrastrukturní 

část a poskytovatele služeb).  

Zároveň menší operátoři jsou daleko blíže ke svým zákazníkům i k místním zastupitelům 

a starostům a dění v daných obcích, dokáží využít rekonstrukcí či jiných staveb k tomu, 

aby zakopali optiku s menšími náklady. Tradičně jsou schopní pustit se do relativně malých 

projektů o desítkách až stovkách přípojek, tedy pokrýt obec či její část, a využívat vlastní peníze. 

Řada z nich není prakticky vůbec zadlužena, často reinvestují velkou část svých zisků zpět 

do sítě. 

V současné době se tak podařilo už prakticky pokrýt bytové domy, buď optikou od lokálních 

operátorů nebo kabelovkou většinou od UPC. Menší hráči se tak posouvají se svou optikou 

směrem k rodinným domům a menším obcím. Nicméně je nutné vzít v úvahu strukturu obcí 

v České republice, kdy dle dat Českého statistického úřadu je přes tři čtvrtiny obcí menších 

než tisíc obyvatel a více než polovina menší než pět set obyvatel.3 Nákladově je stále výhodnější 

pokrýt většinu obcí bezdrátovou sítí připojenou k optice, spíše než budovat plně optické sítě 

v malých obcích, které jsou vzdálené od většího regionálního centra. 

Konsolidace 

Jak jsme ukázali, český trh je velmi fragmentovaný a především regionální operátoři patří mezi 

největší investory do optiky až do domu. Na trhu ale probíhá i v relativně velké míře 

konsolidace, kdy často větší operátoři využívají volnou hotovost k nákupu menších sítí 

a rozšiřují se tak do měst, kde dosud nebyli přítomní. Konsolidace probíhá na všech úrovních, 

střední operátoři kupují ty nejmenší, a naopak větší regionální operátoři kupují ty střední 

(a i menší). Letos největším nákupem ale zřejmě zůstane nadnárodní akvizice druhého 

největšího českého provozovatele pevných sítí UPC mobilním operátorem Vodafone, 

čímž vznikne konvergovaný operátor s pevnou sítí, která zasahuje přes jeden a půl milionu 

českých domácností. 

Pokusy o konsolidaci už dělala v letech 2009–2011 společnost Telefónica Czech Republic, 

když si uvědomila, že nemá šanci regionální a lokální sítě porazit a růst organicky na jejich 

úkor. Logickým krokem byly akvizice, Telefónica získala několik především menších sítí 

a sdružila je pod svou dceřinou společnost Internethome. Nicméně tlak na přechod na služby 

postavené na síti xDSL a pro zákazníky i přechod pod velkou korporaci spojený 

s konkurenčním bojem ze strany ostatních poskytovatelů v daném místě způsobil, že značka 

příliš úspěšná nebyla a o velkou část zákazníků takto Telefónica přišla. Dnes nástupce 

Telefóniky, společnost O2 Czech Republic s PPF jako majoritním akcionářem už zákazníky ani 

sítě spojené do Internethome ani nevlastní. 

Mezi nejaktivněji konsolidující operátory dnes patří Nordic Telecom, který spolu s investiční 

společností DRFG získal dvaadvacet poskytovatelů a do 1. ledna 2019 jich devět spojil 

pod značku Libli. Dohromady tak má přes sto tisíc zákazníků a plán poskytovat internet 

přibližně 330 tisícům zákazníků. (Sedlák 2019) Nordic Telecom je zároveň společností, 

která si v aukci v roce 2017 koupila velkou část frekvenčního spektra 3,6 – 3,8 GHz (celkem 

 
3 https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-

f59530802fc4?version=1.0 

https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0
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má v tomto pásmu blok 80 MHz spektra) a plánuje s tím cílit na oblasti, kde ještě neinvestoval 

do zrychlování internetu CETIN a na oblasti, kde je připojení využívající volných kmitočtových 

pásem (Wi-Fi) už nezvládá poptávku po vyšších rychlostech, především v místech, 

kde je vysoká míra rušení z důvodu většího množství místních poskytovatelů, jako je například 

Polabí. Společnost chce svou bázi fixních zákazníků navíc použít jako odrazový můstek 

pro případné poskytování mobilních služeb, pokud se zúčastní aukce frekvencí v pásmech 700 

MHz a 3,4 – 3,6 GHz, kterou vypíše na sklonku tohoto roku ČTÚ a pokud v ní bude úspěšná. 

Další velký subjekt, který pod sebe konsoliduje regionální a lokální poskytovatele internetu, 

je společnost Nej.tv patřící skupině Kaprain Group podnikatele Karla Pražáka. Nej.tv je 

původně kabelová televize, v roce 2017 získala relativně velkého regionálního operátora Rio 

Media a menší KT Mimoň, koncem roku 2017 pak převzal od O2 dceřinou společnost 

Internethome a loni společnost Telconet a Kyklop, které působí na severní Moravě. Nej.cz tak 

v současné době poskytuje internet přibližně 250 tisícům domácností. 

Do telekomunikací loni vstoupila i energetická společnost Innogy, která koupila majoritní 

podíl ve společnosti Magnalink, provozující metropolitní síť v Hradci Králové, 

a rovněž společnosti Helios MB a Cerberos, které jsou jedněmi z největších poskytovatelů 

mezi Mladou Boleslaví a Libercem. 

V roce 2018 provedla významnou akvizici i společnost PODA, která je vedle Nordic Telecomu 

dalším operátorem, který má frekvence v pásmu 3,7 GHz a snaží se na nich nabízet pevné 

vysokorychlostní bezdrátové připojení. PODA nakoupila společnost Coma, která provozovala 

síť pod obchodní značkou Unet především ve východních Čechách. Spojením obsluhuje nyní 

přibližně sto tisíc zákazníků. PODA je aktivní v akvizicích menších operátorů dlouhodobě. 

Dalším významným hráčem na trhu je společnost Starnet, která v roce 2018 pohltila přibližně 

deset menších lokálních poskytovatelů. 

Na těchto významných akvizicích lze zároveň demonstrovat fragmentaci trhu, protože spojený 

tržní podíl Nej.tv, Nordic Telecomu / Libli a Pody nedosahuje dle výroční zprávy ČTÚ ani deseti 

procent. (ČTÚ 2019, str. 32) 

Vstup mobilních operátorů a nových technologií 

Na trh v roce 2017 masivně vstoupili i mobilní operátoři, když začali nabízet připojení 

v pevném místě prostřednictvím mobilní sítě LTE. Díky přebytečné kapacitě v mnoha svých 

základnových stanicích mohou nabízet domácnostem pevné připojení a konkurovat tak 

místním operátorům Wi-Fi sítí, případně konkurovat xDSL především tam, kde dosud není 

toto připojení zrychlené. Základní výhoda je možnost fixní připojení nabízet takřka jakékoli 

domácnosti v Česku. ČTÚ uvádí v poslední výroční zprávě, že službu fixního LTE využívá 

odhadem 323 tisíc účastníků, což je 9,2 procenta účastníků (ČTÚ 2018, s. 30). Mobilní 

operátoři jsou navíc schopni nabídnout balíčky služeb mobilního volání, mobilního internetu, 

televize a pevného internetu za sníženou cenu, což je pro menší lokální a regionální operátory 

z hlediska konkurečního boje komplikace Vzhledem k nastaveným poměrně restriktivním 

velkoobchodním cenám ze strany síťových mobilních operátorů totiž nemohou jednoduše 

nabídku mobilních operátorů replikovat. Jak koneckonců zkonstatoval ČTÚ ve své předběžné 

analýze velkoobchodního trhu mobilních dat, “virtuální operátoři (i přes jejich značný počet) 

nemají takový vliv, aby příznivě ovlivňovali cenovou hladinu ve prospěch spotřebitelů, zejména 

u mobilních tarifů s vysokým objemem dat.” (ČTÚ 2019, s. 38) 
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Síťoví mobilní operátoři tak používají fixní LTE mimo jiné i jako akviziční marketingovou 

nabídku a jsou schopni jej nabídnout s vysokou slevou. I to přispělo k tomu, že podíl tohoto 

typu připojení prudce roste. 

Dá se předpokládat i razantní vstup operátorů, kteří koupili či koupí v příští aukci frekvence 

v pásmu 3,4 až 3,8 GHz. Toto pásmo je ideální pro poskytování pevného bezdrátového 

internetu (FWA), dvojice nových operátorů (Nordic Telecom a Poda) už s tím také začala. 

Díky tomu, že jde o licencované pásmo, nabízí stabilnější rychlosti a samozřejmě i odolnost 

proti nežádoucímu rušení, které je problémem především v místech, kde je relativně větší 

množství poskytovatelů a zároveň dobrá možnost propagace signálu. 

Další technologií, která má do budoucna šanci zahýbat s trhem, je uvolnění bezlicenčního 

pásma 60 GHz. Dosud je dle všeobecného oprávnění zakázáno toto pásmo využívat pro stálé 

venkovní spoje a jeho použití je tak možné výhradně uvnitř budov. V řadě zemí světa je ale toto 

pásmo již uvolněno a často využíváno. Pásmo je ideální pro spoje bod-bod (point-to-point), 

je odolné vůči rušení a na relativně malé vzdálenosti nabízí spoj postavený na 60 GHz pásmu 

velmi zajímavé rychlosti (na delší vzdálenosti se projevuje zásadní nevýhoda této frekvence, 

tedy vysoký útlum daný rezonancí s molekulami kyslíku). Díky tomu, že pásmo je mimo Česko 

často běžně využívané, je kolem něj celý ekosystém a spoje jsou cenově velmi dostupné, 

což jsou schopni ocenit především regionální operátoři. 
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Závěr a politická doporučení 

● Česko je počtem lokálních a regionálních operátorů unikátní v EU. 

● Tyto malé a střední firmy staví připojení k internetu často na nejmodernějších 

technologiích, dle dat regulátora jsou to právě lokální poskytovatelé, kteří v drtivé 

většině šíří optické připojení až do domu nebo bytu. 

● Společnosti nejsou zadlužené ani nijak dotované, často poskytují internet v regionech, 

kam se velkým firmám až do nedávné doby vůbec nechtělo. 

● Stát by se k nim měl chovat jako k „národnímu bohatství“ - v drtivé většině případů jde 

o české společnosti s českými vlastníky a sídlem v České republice, platící daně v České 

republice a reinvestující velkou část zisku v regionech. 

● Co je trápí, jsou nejasné stavební předpisy a byrokracie a především ceny věcných 

břemen. 

● Velkou překážkou ve výstavbě je absence databáze investičních záměrů financovaných 

z veřejných prostředků (ať už státu nebo samospráv od krajů až po obce). Koordinací 

staveb lze přitom dosáhnout rychlé výstavby i v místech, kde by to jinak nebylo 

ekonomicky racionální. 

● Stát by měl urychleně řešit minimálně problematiku cen služebností (věcných břemen), 

které vůči operátorům uplatňují organizační složky státu a státní korporace (SŽDC, 

ŘSD, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). 

● Žádoucí je také zahájení kroků směrem k řešení problematiky spolků a jejich podnikání 

či nepodnikání na telekomunikačním trhu. Zatímco mnoho spolků jsou skutečné 

„sousedské sítě“, celá řada má tisíce členů a jde daleko spíše o podnikání 

než o spolkovou činnost, ale s jinými podmínkami, než mají běžní podnikatelé 

v elektronických komunikacích. 
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