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Anotace 

Na českém trhu operuje několik mobilních operátorů, kteří poskytují 

shodné služby pro koncové zákazníky. V tomto důsledku se tito operátoři pohybují 

ve velice konkurenčním prostředí, kde působící rivalita mezi jednotlivými operátory 

přináší výhody, které může využívat jejich zákazník. Zároveň ale klade na 

manažery těchto firem vysoké nároky na vyhodnocování jednotlivých rizik při 

podnikání v této oblasti. 

Tato práce se snaží zanalyzovat a vyhodnotit konkurenční hrozby a tlaky v 

tomto prostředí pomocí porterova modelu konkurenčních sil, ale i dalších 

manažerských metod. 

 

 

Klíčová slova: porterův model, konkurence, mobilní operátor 

 

 

Summary 

On the Czech market space operates several mobile providers, who 

provide very similar services to retail customers. These operates move in a very 

competitive environment, where active rivalry between operators brings benefits 

for their customers. But it also puts the managers of these companies of high 

demands on the assessment of the risks of doing business in this area. 

This degrese work endeavours analyze and interpret competition threats 

and pressures in this surroundings by porter's five forces model, but also other 

manager methods. 

 

Keywords: porter's five forces model, competition, mobile provider 
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1. Úvod 

Počátek mobilních komunikačních sítí se v České republice datuje do roku 

1991. V tomto roce začal provozovat mobilní síť první generace (analogovou, na 

bázi technologie Nordic Mobile technology, v pásmu 450 MHz) tehdejší Eurotel. 

Její služby ale po prvních několik let využívalo jen relativně málo zákazníků. 

Rozkvět trhu mobilních komunikací přineslo až spuštění mobilní sítě druhé 

generace (digitální, na bázi technologie GSM, v pásmu 900 MHz) v roce 1996. 

K 1. červenci spustil síť Eurotel a k 1. září vstoupil na pole dění tehdejší 

Radiomobil (dnes T-Mobile). Jako třetí GSM operátor začal nabízet mobilní služby 

v roce 2000 Český mobil, tedy dnešní Vodafone. 

V současnosti si lze jen těžko představit, že tomu není tak dávno, kdy 

mobilní telefon nebyl samozřejmostí. Od roku 2001 došlo k téměř zdvojnásobení 

počtu aktivních SIM karet. Podle statistik vlastní mobilní telefon téměř 90% 

obyvatelstva ČR. Vzhledem k tomu, že zároveň počet SIM karet na 100 obyvatel 

činí 130, zdá se, že se již nelze zabývat otázkou „kdo vlastní a nevlastní mobilní 

telefon“, ale spíš „kdo kolik vlastní mobilních telefonů“. Trh mobilních 

telekomunikačních služeb se zdá být nasycen a dochází tak k přitvrzování 

konkurenčního boje mezi jednotlivými operátory. Oligopolní charakter trhu přináší 

jistá specifika a je patrný vliv tohoto uspořádání na praktiky využívané 

v konkurenčním boji. 

Cílem této práce je charakterizovat trh mobilních komunikačních služeb, 

jeho vývoj a pomocí Porterova modelu konkurenčních sil rozebrat vzájemné 

postavení konkurentů na trhu. Dále má práce za cíl určit možné směry vývoje trhu, 

jeho případná omezení a popsat vliv zákazníků na činnost mobilních operátorů.  

Při zpracování diplomové práce autor vycházel z odborné literatury, 

dostupných statistických údajů a z interních materiálů, výročních a tiskových zpráv 

mobilních operátorů působících na českém trhu. K řešení bylo využito 

jednoduchých statistických metod a grafických způsobů zobrazení dat, dále pak 

metod analýzy, syntézy a komparace.  
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2. Prostředí podniku 

Analýza prostředí podniku je zásadní pro formulaci podnikové strategie. 

Podnik jako prostředek ke zhodnocování kapitálu a plnění požadavků 

„stakeholders“ (zainteresované skupiny veřejnosti – akcionáři, investoři, ale i 

zaměstnanci) je při své činnosti ovlivňován prostředím, které ho obklopuje. Pokud 

podnik své okolí monitoruje, analyzuje a snaží se předvídat jeho vývoj, pak z něj 

může získávat kladné podněty pro další rozvoj své činnosti. Naopak neznalost 

nebo nesoulad s okolním prostředím může mít na podnik fatální dopad. 

 

2.1 Členění podnikového prostředí 

 V literatuře se vyskytuje více způsobů členění prostředí podniku. Kotler 

uvádí rozdělení na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí definuje jako 

prostředí skládající se z větších společenských sil, které ovlivňují veškeré 

účastníky v mikroprostředí a zahrnuje do něj demografické, ekonomické přírodní, 

technologické, politické a kulturní síly. [1] V této souvislosti Synek hovoří o pojmu 

podnikové okolí. Podnikové okolí se nalézá za pomyslnými hranicemi podniku jako 

sociálně ekonomického a technického systému a je jím tento podnik ovlivňován a 

sám jej může případně ovlivňovat ovlivnit. [5]  

Do mikroprostředí jsou zahrnuty nejbližší účastníci společnosti, mezi ně 

patří: společnost, dodavatelé, tržní zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti a 

veřejnost. Tito účastníci ovlivňují schopnost společnosti obsluhovat své trhy. [1]  

 

Šulák a Vacík zastávají členění podnikového prostředí na: 

1. externí prostředí 

a) makroprostředí (existuje nezávisle na vůli podniku) 

 

b) mezoprostředí (podnik může částečně ovlivnit marketingovými nástroji) 
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2. interní prostředí 

mikroprostředí (podnik přímo ovlivňuje svými činnostmi) 

Z obrázku č. 1 je patrná odlišnost tohoto způsobu rozčlenění podnikového 

prostředí. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Prostředí podniku 
Zdroj: [3] 

 

2.2 Makroprostředí (okolí podniku) 

Okolí podniku je zdrojem příležitostí a hrozeb, na které musí podnik 

reagovat. Okolí ovlivňuje podnik poměrně silně, zatímco podnik má jen omezené 

možnosti k ovlivnění svého okolí.  

Okolí podniku je velice komplexní a jeho síly fungují ve vzájemných 

závislostech.  

Mezi základní prvky makroprostředí autoři shodně zařazují: Geografické 

okolí, sociální okolí, politické a právní okolí, ekonomické okolí, ekologické okolí, 

technologické okolí, etické okolí a kulturně historické okolí. 

Některé prvky mají hmotný charakter, většina je však nehmotného 

charakteru jako například právo nebo etika. Geografické okolí je dáno umístěním 
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podniku, jeho dostupností po silnici či železnici. Sociální a kulturně historické okolí 

je dáno složením obyvatelstva v nejen blízkém okolí, dále i jeho vzděláním, 

děděním kulturních hodnot apod. 

2.2.1 Vliv státu na prvky okolí podniku 

Většinu prvků okolí podniku zcela nebo alespoň částečně ovlivňuje stát. 

Od roku 1989 se stát snaží o co největší ekonomický liberalismus. Zásahy ze 

strany státu jsou realizovány nejčastěji v podobě cenové regulace, ekologických 

omezení a omezení týkajících se bezpečnosti státu a zájmů některých sociálních 

skupin obyvatelstva. Tyto zásahy mají plošný charakter a je snahou předcházet 

jejich individualizaci. Dále si stát ponechává v režii činnosti, které nemůže 

zabezpečit trh nebo které vytvářejí rámec trhu. Ne vždy se shoduje pojetí státu 

s představami podniků a ty se pak snaží vyvinout tlak na stát s cílem ovlivnit jeho 

konání. Když se zájmové skupiny snaží ovlivnit stát nebo jeho orgány hovoří se o 

tzv. lobbování. [5] 

2.2.2 Analýza makroprostředí 

Analýza okolí podniku má za cíl identifikovat a ohodnotit relevantní faktory, 

které pravděpodobně budou mít vliv na podnik a jeho činnost. Při její realizaci je 

třeba zaměřit se kromě hodnocení minulého vývoje a monitorování současného 

stavu na predikci budoucího vývoje daného faktoru.  

Pro analýzu externích vlivů se používají dvě metody, tzv. PEST analýza a 

tzv. metoda 4C.  

PEST analýza 

Pro účely PEST analýzy se faktory makrookolí dělí na: 

Politické  

Ekonomické 

Sociální a demografické 

Technické a technologické 

Někdy je tento model ještě rozšířen o legislativní oblast a je pak 

označován jako analýza SLEPT. [3]. 
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Mezi politické a legislativní faktory, které jsou zpravidla pro podnik 

významné z hlediska příležitostí respektive hrozeb, patří národní politická stabilita, 

zahraniční politická situace nebo členství v EU. Vliv na podniky dále mají například 

daňové reformy, regulace nebo zákony na ochranu spotřebitele. 

Nejdůležitějšími ekonomickými faktory jsou ukazatele vyjadřující stav 

ekonomiky. Ekonomický růst, vývoj míry inflace, nezaměstnanost nebo průměrná 

mzda jsou charakteristikami, které mají pro firmy důležitou vypovídající schopnost. 

Ovšem je potřeba dbát na souvislosti mezi těmito veličinami a interpretovat je i 

s ohledem na mezinárodní situaci. 

Sociální a demografické faktory zahrnují vliv nejrůznějších charakteristik 

populace jako například styl života, životní úroveň nebo úroveň vzdělání.  

Důležitými technickými a technologickými faktory mohou být nové objevy a 

poznatky z daných oborů nebo státní podpora výzkumu a vývoje. 

Sledování a predikce vývoje okolního prostředí může podniku napomoci k 

integraci potenciálních rizik a hrozeb do podnikových plánů, což umožní případnou 

nepříznivou situaci v budoucnu efektivněji překonat. Kromě toho správným 

odhadem vývoje může podnik získat významnou konkurenční výhodu.  

Metoda 4C 

Metoda 4C je vhodná k doplnění PEST analýzy a to zejména v případě, že 

analyzovaný podnik působí na mezinárodních trzích. Důležitými charakteristikami 

trhu a zároveň složkami, na které se metoda 4C zaměřuje, jsou zákazníci 

(customers), konkurence (competitors), náklady (costs) a samotná země (country), 

ve které podnik působí. [3] 

2.3 Mikroprostředí podniku 

Mikroprostředí podniku je představováno zdroji podnikatelského plánu, 

dovednostmi a schopnostmi. Zdroje podniku lze členit na zdroje lidské, finanční 

zdroje, hmotné zdroje a zdroje informační 

Ve 20. století se pozornost soustředila na klasické zdroje práce, půda, 

kapitál. Přelom století přinesl rozvoj znalostní společnosti a do popředí zájmu se 

dostaly lidské zdroje. [2] 
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2.3.1 Prvky mikroprostředí 

Konkrétně jsou v rámci mikroprostředí podniku rozhodující následující 

prvky [2]: 

 Management 

 Marketingový mix 

 Finance a účetnictví 

 Výroba/služby 

 Výzkum, vývoj, inovace 

 Informační systémy 

 

2.3.2 Analýza mikroprostředí 

Cílem analýzy mikroprostředí je identifikování a zhodnocení podnikových 

zdrojů, které má podnik k dispozici, případně které potřebuje, a určení zdrojů 

strategicky významných. Zdroje jsou výchozím bodem při formulaci podnikové 

strategie, a pokud jsou určeny klíčové zdroje a schopnosti, mohou být při 

vhodném systémovém pojetí počátkem budování konkurenční výhody. [6] 

Analýza mikroprostředí se dotýká v podstatě všech podnikových činností, 

které posuzuje z hlediska realizovaných činností, dosažených výsledků a 

současně zahrnuje odhad jejich vývoje do budoucna, přičemž rozhodující je vliv 

dané činnosti na prosperitu firmy. Při realizaci analýzy je kladen důraz právě na 

systémové vazby mezi jednotlivými činnostmi, a ačkoli se jedná o analýzu 

mikroprostředí, při její konstrukci je nutné brát v potaz souvislosti s makro- i 

mezoprostředím. Výsledkem analýzy mikroprostředí jsou silné a slabé stránky 

podniku.  

K zhodnocení interního prostředí firmy lze použít tzv. metodu VRIO. 

Pro účely metody VRIO jsou zdroje členěny na fyzické (např. výrobní 

linka), lidské, finanční a nehmotné [3]. Účinnost těchto zdrojů je hodnocena podle 

daných kritérií, kterými jsou: 
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 Hodnotnost (value) 

 Vzácnost (rareness) 

 Napodobitelnost (imitability) 

 Schopnost firmy organizovat firemní činnosti tak, aby bylo 

zdrojů využito (organization) 

2.4 Mezoprostředí podniku 

„Síly mezoprostředí literatura nazývá konkurenční a jedná se o síly, které 

jsou spojeny s oborem, který je předmětem zkoumaného záměru.“ [2] 

Trendem je toto nejbližší prostředí a některé jeho prvky „vtahovat“ do 

vnitřního prostředí podniku a zapojovat je do podnikových procesů.  

2.4.1 Prvky mezoprostředí 

Hlavní síly mezoprostředí podle harvardského profesora Michaela Portera 

jsou [např. 5]: 

 konkurence v oboru 

 potenciální nová konkurence 

 substituční výrobky 

 odběratelé (zákazníci) 

 dodavatele 

Tuto část okolí podniku lze také dělit na vertikální a horizontální. Struktura 

vertikálního mikroprostředí je následující: 

 Dodavatelé 

 Firma 

 Obchodníci  

 Zákazníci 

Horizontální mikroprostředí zahrnuje: 

 Konkurenci 
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 Firmu 

 Veřejnost 

Situace v každém odvětví se dynamicky vyvíjí. Nejsilnější vliv na tento 

vývoj mají noví zákazníci, nově vstupující tržní subjekty, vývoj technologie, nové 

formy marketingu ale i rostoucí globalizace. Cílem analýzy mezoprostředí je 

identifikovat hlavní síly, které v daném odvětví působí a které mají zásadní vliv na 

život podniku. Na základě toho by pak mělo opět dojít k přizpůsobení realizované 

nebo plánované strategie. 

2.4.2 Analýza mezoprostředí 

Jako první krok analýzy mezoprostředí by mělo být podrobeno zkoumání 

samotné podnikatelské odvětví nebo trh, na kterém se podnik pohybuje.  

Charakteristika odvětví 

Základními charakteristikami odvětví jsou velikost trhu, aktuální fáze 

odvětvového cyklu, tržní struktura a s ní související bariéry vstupu do odvětví. [2] 

Podnik se může nacházet v jedné ze tří základních fází odvětvového cyklu 

(viz. obr. č. 2).  

 

Obr. 2: Křivka odvětvového cyklu 
Zdroj:[3] 
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Ve fázi vstupu konkurence do odvětví je odvětví na počátku svého 

rozvoje, tudíž poptávka značně převyšuje nabídku a vzniká tak prostor pro vstup 

nových firem. S rostoucím obratem v segmentu se nechává přilákat ke vstupu do 

daného odvětví stále víc nových konkurentů a zlom nastává ve chvíli, kdy se 

nabídka vyrovná poptávce. V tom okamžiku je odvětví nasycené, nabídka 

pozvolna začíná převyšovat poptávku a na řadu přichází konkurenční boj. V okolí 

bodu tzv. zavírání oken slabší konkurence pomalu odpadá a tento vývoj by 

pokračoval až do chvíle, kdy by došlo k opětovnému nastolení rovnováhy mezi 

nabídkou a poptávkou.  

Průnik nových firem do odvětví a s tím související pohyb po křivce 

odvětvového cyklu směrem k bodu zavírání oken, je ovlivněn existencí bariér 

vstupu. Mezi významné bariéry lze zařadit: 

 Efekt  velkovýroby 

 Kapitálovou náročnost výrobních vstupů 

 Přístup k distribučním kanálům 

 Diferenciace 

 Zkušenosti zajišťující cenové zvýhodnění nezávisle na 

velikosti firmy 

 Státní a legislativní zásahy 

 

Pro různé tržní struktury je charakteristická existence určitých bariér 

vstupu na trh. Základními typy tržních struktur jsou podle mikroekonomické teorie 

[9]: 

 Monopol 

 Oligopol 

 Monopolistická konkurence 

 Dokonalá konkurence 
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Monopol je forma nedokonalé konkurence, kdy na straně nabídky 

vystupuje pouze jeden subjekt. Vstup jiných firem do odvětví je v tomto případě 

omezen. Jako bariéry vstupu a zároveň faktory vzniku monopolní síly na trhu 

vystupují například autorská práva, patenty nebo výsadní právo na produkci 

určitého výrobku udělené státem. Dále se může jednat o bariéry z titulu vlastnictví 

jedinečného výrobního faktoru jedním výrobcem nebo o případ, kdy firma 

dosahuje minimálních průměrných nákladů při výrobě většího množství produkce 

než je tržní poptávka (tzv. přirozený monopol). [7] 

Oligopolní tržní struktura je charakteristická existencí několika málo firem 

na straně nabídky a bariéry vstupu do odvětví. Vývoj odvětví i ceny mají dané 

firmy v režii. Vyskytují se oligopolní struktury s diferencovanými i 

nediferencovanými produkty. [7] 

„Situace, kdy na trhu působí jedna silná firma a řada menších konkurentů, 

je v reálném hospodářském životě běžná.“ [7] Vůdčí firma přenechává část trhu 

drobným konkurentům tak, aby to pro ni bylo výhodné. Uplatňuje se tzv. cenové 

vůdcovství, kdy ostatní firmy na trhu akceptují a následují cenu určenou 

dominantní firmou. V rámci svého trhu se tento subjekt chová jako monopol. 

Druhou formou oligopolu je tzv. smluvní oligopol, který „vzniká v situaci, kdy 

několik firem prodávajících stejné nebo podobné výrobky zjistí, že jejich ceny jsou 

přibližně stejné a cenová válka by je oslabila.“ [7] Vzhledem k tomu, že by cenová 

válka vedla pouze o oslabení všech, uzavírají se tajné dohody o stanovení 

monopolní ceny a v rámci svého trhu se pak firmy chovají jako monopoly. 

Monopolistická konkurence je nejbližší reálně neexistující dokonalé 

konkurenci. Na trhu v tomto případě nabízí velké množství drobných výrobců 

diferencovaný produkt a neexistují zde bariéry vstupu. 

Chování podniku v rámci odvětví je podle Portera determinováno 

strukturou odvětví. Hlavní síly odvětví, jak je Porter definoval, jsou analyzovány 

v tzv. Porterově modelu pěti sil. 
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2.5 Porterův model pěti sil 

Porter pro potřeby analýzy uvažuje pět hlavních sil: konkurenci v odvětví, 

potenciální nově vstupující firmy, dodavatele, odběratele a substituční výrobky. 

Tvrdí, že „zisk, dosahovaný v odvětví, je ovlivňován těmito silami. Společnost by 

se měla snažit najít takovou pozici na trhu, ve které se může nejlépe bránit vůči 

těmto vlivům nebo je ovlivnit ve svůj prospěch.“ [4]  

 

Obr. 3: Porterův model 5 sil 
Zdroj: vlastní 

 

Podle Portera závisí ziskovost firmy na dvou faktorech: struktuře odvětví, 

která stanoví ziskovost průměrné firmy, a udržitelné konkurenční výhodě firmy, 

která jí dovolí překonat průměrné konkurenty.  

2.5.1 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Při slabé intenzitě konkurence mohou podniky zvyšovat ceny a realizovat 

rostoucí zisk a při silné konkurenci jsou podniky nuceny snižovat ceny. Tato 

situace na trhu může vést až k cenové válce, která ještě zesílí rivalitu konkurentů. 

Rivalitu je zesilována následující faktory: 

Vysoký počet hráčů na trhu. Na přesyceném trhu se budou jednotlivé firmy 

snažit více prosadit, například snižováním cen. Navíc mohou původně lokální 

obchody obsluhovat daleko větší území díky stírání vzdáleností (i malý internetový 

obchod z malého města může obsluhovat území celého státu).  
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Vysoké fixní náklady. Pokud je v odvětví obvyklý velký objem fixních 

nákladů, jsou společnosti pod velkým tlakem naplňovat své kapacity i pokud by 

měly snížit ceny.  

Velká odhodlanost. Rivalita v odvětví roste, pokud podniky považují za 

zásadní se v něm prosadit. 

Malé rozdíly mezi produkty. V případě, že podniky prodávají podobné 

nebo stejné produkty, ztrácejí možnost prosadit se nabídkou jedinečných 

produktů. 

Malé tempo růstu odvětví. V rostoucích odvětvích se „uživí'“ větší 

množství podniků, které mohou operovat v nově vytvořeném prostoru. Pokud 

odvětví stagnuje nebo se zmenšuje, mohou podniky získat větší podíl jedině na 

úkor konkurentů. 

2.5.2 Potenciální konkurence 

Noví konkurenti zmenšují tržní podíly stávajícím hráčům na trhu a za 

účelem prosazení se snižují ceny, což snižuje ziskovost daného odvětví. To 

znamená, že čím budou v daném odvětví větší bariéry vstupu, tím bude toto 

odvětví ziskovější.  

Nejvýznamnější bariéry vstupu jsou tyto: 

Vysoké vstupní náklady. Podniky mohou odradit vysoké náklady a 

investice, které jsou spojené se vstupem do odvětví a chodem společnosti.  

Strmá zkušenostní křivka. Zkušenostní křivka je koncept, který zobrazuje 

vztah mezi trváním určitého procesu a jeho postupnými výsledky, konkrétně např. 

mezi počtem vyrobených nebo prodaných kusů a jednotkovými náklady. V 

případě, že je křivka strmá, podnik velmi rychle získá konkurenční výhodu v 

podobě rychle se snižujících nákladů. Nově vstoupivší se tedy dostávají do 

situace, kdy buď musí akceptovat stejné příjmy, ale mnohem vyšší náklady (po 

dobu, než se po zkušenostní křivce dostanou níže) než konkurent fungující na trhu 

déle, nebo se mohou pokusit najít nový způsob podnikání, což je ovšem velmi 

složitý úkol.  
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Vysoké náklady na změnu dodavatele. Tato bariéra vstupu firmě pomáhá 

udržet si zákazníky, i když konkurent přijde s nabídkou s větší hodnotou.  

Silný síťový efekt. Síťový efekt je taková vlastnost zboží nebo služby, která 

zvětšuje její hodnotu pro potenciálního zákazníka, čím více uživatelů danou službu 

využívá. A čím větší síťový efekt v daném odvětví funguje, tím těžší je uvést na trh 

konkurenční službu. Avšak můžeme zmínit auto-regulační mechanismy spojené 

se síťovým efektem – když určitý produkt prochází růstovou fází (tedy roste jeho 

rozšíření), stává se čím dál tím méně efektivním v plnění potřeb zbývajících 

zákazníků na trhu, čímž se otevírá prostor pro konkurenty. 

Silná ochrana duševního vlastnictví. Tento aspekt se projevuje zejména v 

odvětvích s nízkými reprodukčními náklady – například v současnosti populární 

on-line distribuce audiovizuálních děl a softwaru. Pokud je tato ochrana slabá, 

dochází k rozšíření pirátství na úkor prodeje. 

2.5.3 Hrozba substitutů 

Substituty jsou chápány jako podobné produkty, které mohou sloužit 

podobnému nebo stejnému účelu jako produkty z daného odvětví. Pokud se na 

trhu objevuje velké množství konkurenčních výrobků, je hrozba ze strany 

substitutů nízká. Pokud by se jednalo o monopolní či oligopolní formu trhu, 

zákazník se pokusí své potřeby řešit pomocí těchto substitutů. 

2.5.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Vyšší vyjednávací síla zákazníků může vést k tlaku na pokles cen 

produktů a silnější důraz na jejich kvalitu, což zvedá výrobní náklady.  

Na růst vyjednávací síly zákazníků mají vliv: 

Vysoká koncentrace zákazníků. Malý počet zákazníků s velkými odběry, 

případně různé aliance menších zákazníků budou mít při vyjednávání dobrou 

pozici.  

Velká průhlednost trhu. Pokud mají zákazníci možnost volně porovnávat 

ceny, potom dostávají své dodavatele pod tlak na snížení ceny. 
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 Nízké náklady na změnu dodavatele. Když mohou zákazníci jednoduše 

přecházet mezi dodavateli, budou tito muset vynaložit větší úsilí např. ve formě 

marketingu nebo snižování cen. 

 

 

2.5.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyšší vyjednávací síla dodavatelů může znamenat růst cen vstupů, popř. 

jejich nižší kvalitu a tedy i nižší ziskovost.  

Na růst vyjednávací síly dodavatelů mají vliv: 

Velká koncentrace dodavatelů. Umožňuje dodavatelům stanovovat ceny 

vzájemnou dohodou (díky malé konkurenci), což by v případě velké roztříštěnosti 

bylo obtížné. 

Důležitost produktů pro společnost. Pokud patří výrobky dodavatele k 

prodávaným nebo významným v portfoliu, dostává se odběratel pod tlak a není v 

pozici klást podmínky. 

Diferencovanost dodavatelů. V případě, že dodavatelé poskytují jedinečné 

výrobky, je velmi komplikované je nahradit. 
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Aktivní S IM karty 

(v tis ících, zdroj: Č T Ú, mobilní operátoři)
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3. Porterův model českého trhu poskytovatelů 

mobilních telekomunikačních sluţeb 

„Historie moderních mobilních komunikačních sítí se v České republice 

začala psát 12. září 1991, kdy tehdejší Eurotel spustil svou první mobilní síť. 

Jednalo se o mobilní síť první generace (a tudíž analogovou, na bázi technologie 

NMT, Nordic Mobile Technology, v pásmu 450 MHz). Její služby ale po prvních 

několik let využívalo jen relativně málo zákazníků. Skutečný boom mobilních 

komunikací přichází až se spuštěním mobilních sítí druhé generace (již digitálních, 

na bázi technologie GSM, nejprve v pásmu 900 MHz). K 1. červenci 1996 svou 

GSM síť spustil Eurotel (dnes O2), k 1. září 1996 se přidal tehdejší Radiomobil 

(dnes T-Mobile) a až v roce 2000 vstoupil na trh mobilních služeb třetí GSM 

operátor, Český Mobil (dnes Vodafone).“ [10] 

 

3.1 Rozšíření mobilních komunikací v ČR 

Rozšíření mobilních komunikací ukazuje graf č. 1 a je měřeno jako počet 

aktivních SIM karet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Počet aktivních SIM karet 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 
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Aktivní S IM karty vs . už ivatelé mobilníc h telefonů

(počet na  100 obyvatelů; zdroj: Č TÚ a  Č S Ú)
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Je nutno podotknout, že tyto hodnoty jsou mobilními operátory 

prezentovány jako počty zákazníků, ve skutečnosti však tato interpretace byla 

odpovídající v počátcích mobilních komunikací. V současné době již není 

výjimečné, že jeden člověk vlastní více SIM karet, podle statistik dokonce koncem 

roku 2008 dosáhl počet aktivních SIM karet 130 kusů na 100 obyvatel a současně 

užívalo mobilní telefon 88 % lidí (viz. graf č. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Počet SIM karet a uživatelů mobilních telefonů 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

S těmito statistikami zamíchala změna metodiky počítání zákazníků, 

kterou začala praktikovat  Telefónica 02 v prvním čtvrtletí roku 2009. Do této chvíle 

byla jako aktivní SIM karta chápána každá, která byla nabita alespoň jednou v 

posledním roce. Po změně musí karta generovat nějaký zisk v posledních třech 

měsících, aby byla započtena jako aktivní SIM karta. Výsledkem bylo, že zatímco 

ke konci roku 2008 se penetrace (počet aktivních SIM karet vztažený k počtu 

obyvatel) blížila 130 %, po začátku roku 2009 došlo k propadu na 125 %, aby na 

konci roku 2009 zůstala na 128%.  
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V mezinárodním srovnání počtu aktivních SIM karet na počet obyvatel 

patří Česká republika mezi státy s nejvyšším rozšířením mobilních komunikací 

(viz. graf č. 3). 

 

 

Graf 3: Mezinárodní statistika počtu aktivních SIM karet na 100 obyvatel 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

Kromě počtu uživatelů mobilních telefonů a aktivních SIM karet dle 

statistik neustále zvolna roste i počet hovorů a provolaných minut. 

Český trh mobilních telekomunikačních služeb je označován jako klasický 

příklad oligopolního uspořádání, vystupují na něm tři dominantní subjekty. 

 

3.2 Analýza makrookolí  

Pro analýzu okolí bude využita výše popsaná SLEPT analýza.  

Politické a legislativní faktory 

Významným legislativním faktorem je regulační opatření dané zákonem o 

elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a s ním souvisejícími zákony. Kromě 

tohoto zákona musí operátoři dodržovat další povinnosti stanovené vládními 

příkazy, vyhláškami a ustanoveními ČTÚ a ÚOHS. Stát si ponechává i právo 

rozhodnout o udělení licence nutné pro vstup na trh. 
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Dalším významným faktorem je regulace v souvislosti s harmonizací s EU. 

Evropské orgány tlačí na české operátory, aby usměrnily svoje ceny směrem dolů 

a přiblížily se tak cenám platným v EU.  

Ekonomické faktory 

Stále přítomným ekonomicky významným vlivem je hospodářská krize a 

dnes už spíš její následky v podobě změn na trhu. Aktuální rizika ekonomického 

charakteru mohou být například následky krize v podobě nesolventních 

obchodních partnerů. 

Současná ekonomická situace je plná očekávání, co přinese budoucí 

vývoj. Lze říct, že tato očekávání mají spíš optimistický charakter vzhledem 

k vývoji základních makroekonomických ukazatelů, který se zdá být spíš pozitivní.  

HDP 

Hrubý domácí produkt po propadu za rok 2009 o 4,1% dosáhl v 1. čtvrtletí 

roku 2010 nárůstu o 1,1% a hlavně vlivem růstu spotřeby domácností došlo 

k nárůstu o 2,4% ve čtvrtletí druhém. Podle odhadu ČSÚ dál narostla ekonomika 

za 3. čtvrtletí o celá 3% a celkově se za rok 2010 odhaduje asi 2% růst. Jako 

jeden z důvodů tohoto růstu je uváděna poptávka z ožívající německé ekonomiky.  

Predikce do roku 2011 jsou různé. Server finanční noviny hovoří o těchto 

odhadech:  

„MF odhaduje zpomalení růstu na dvě procenta, předpoklad ČNB, která 

očekává růst pouze 1,2 procenta, pak patří k nejpesimističtějším na trhu. Naopak 

OECD předpokládá v ČR v příštím roce zrychlení růstu na 2,8 procenta, Evropská 

komise odhaduje tempo růstu na 2,3 procenta. Výraznější oživení většina 

odborníků očekává až v roce 2012, ČNB předpokládá dvou a půl procentní růst, 

MF pak pro toto období počítá s růstem HDP o 3,2 procenta.“  

Nezaměstnanost  

Na vývoji nezaměstnanosti se v roce 2010 podepsala ekonomická krize a 

její důsledky, když míra nezaměstnanosti dosáhla v lednu nejvyšší úrovně od roku 

2005 – 9,8%. Po celý rok se nezaměstnanost držela na poměrně vysokých číslech 
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a nadále se očekává spíš nepříznivý vývoj, který by se měl zvrátit až v delším 

časovém horizontu. 

Mzdy  

Podle statistik se růst mezd za rok 2010 ocitl na minimu za posledních 

deset let. V druhém čtvrtletí roku 2010 došlo sice k růstu nominálních mezd až o 

2%, ale při zahrnutí inflace činilo zvýšení pouze 0,1%, přičemž průměrná 

nominální mzda činila 23 665 Kč. Za celý rok se očekává reálný růst mezd o 1% 

(nominální o 2,5% - 3%). Podle předpovědí budou mzdy stagnovat i nadále. 

Sociální a demografické faktory 

Fenomén v podobě mobilní zábavy a trávení volného času využíváním 

mobilních služeb je jako vítr do plachet operátorům. Kromě toho se vlastnictví 

moderních mobilních telefonů a dalšího vybavení včetně nejnovějších technologií 

stává i otázkou prestiže a známky společenského postavení.  

Mobilní operátoři stále více využívají také možnosti budování povědomí o 

značce a o společenském působení firmy. V rámci prospolečenských aktivit se 

nejčastěji jedná o sponzoring, podporu ochrany životního prostředí a jiných 

veřejně prospěšných aktivit, pomoc slabším sociálním skupinám apod. 

Hrozbou by z hlediska demografie mohlo být stárnutí obyvatelstva. Je 

předpoklad, že starší generace nemusí vnímat pozitivně nové moderní služby a 

produkty. 

Technické a technologické faktory 

Technologický vývoj probíhá závratnou rychlostí a mobilní operátoři se 

musí tomuto vývoji flexibilně přizpůsobovat. Jako očekávané technologické 

novinky pro nejbližší období jsou podle analytické společnosti Gartner uváděny 

[11]: 

Nové verze technologie Bluetooth (3,4) 

Přínosem těchto verzí by mělo být zrychlení přenosu dat a lepší 

komunikace s externími periferiemi a senzory. Dojde tak hlavně k usnadnění 

stahování videí a obrázků z přenosných zařízení. 
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Mobilní web 

Gartner tvrdí, že během roku 2011 přes 85% světově prodaných telefonů 

bude umožňovat prohlížení internetových stránek. 

V ČR prozatím není zdaleka plné pokrytí 3G sítí pro vysokorychlostní 

internet. Ačkoli by se jednalo o nákladnou investici a prozatím ani zákazníci o 

tento poměrně drahý způsob připojení nejeví zájem, s pomocí dostatečné 

propagace by se mohlo jednat o perspektivní příležitost. 

Widgety 

Díky tzv. widgetům lze „snadno provozovat aplikace pracující s aktuálními 

daty, jako je předpověď počasí, upozornění na nové e-maily či příchozí informační 

kanály.“ [11] 

Vývoj aplikací nezávislých na platformě 

Vzhledem k tomu, že na světě existuje platforem několik (Windows 

Mobile, Android, Bada) a prozatím se vyvíjí se značnými náklady aplikace pro 

každou platformu zvlášť, by tento vývoj umožnil obrovskou úsporu nákladů. 

Obchody s mobilními aplikacemi 

Podle analytiků se obchody díky rozvoji mobilního internetu mají stát 

jediným poskytovatelem aplikací do smartphonů a ostatních mobilních zařízení. 

Rozvoj prodeje dotykových telefonů 

Podle Gartneru bude až 60% telefonů prodaných v roce 2011 s dotykovým 

displejem. 

Rozvoj M2M trhu 

Očekává se rozvoj a zlepšení komunikace mezi zařízeními. 

Dále se očekává boom vývoje na podporu bezpečnosti dat a kvality 

poskytovaných služeb.  
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3.3 Aplikace Porterova modelu pěti sil 

3.3.1 Konkurence na trhu 

Jednotlivé subjekty na trhu telekomunikačních služeb vstupují do interakcí 

se svými konkurenty, zákazníky a dodavateli. Kromě těchto skupin bude dále 

věnována pozornost možným substitutům a potenciálně nově vstupujícím firmám 

do odvětví. 

Vrátíme-li se zpět k obrázku č. 2, kde je popsána křivka odvětvového 

cyklu, lze na této křivce demonstrovat, kde se odvětví mobilního telefonování 

nachází. Trh je již nasycen, nové firmy již na trh vstupují velice těžce, pokud se o 

to pokusí, jde u nich pouze o snahu o přežití. Dá se tedy říci, že odvětví se nalézá 

na křivce již u hranic zavírání oken, možná i za ní.  

Na český trh mobilních komunikačních služeb vstupovali jeho účastníci 

postupně. Jako první přišel s nabídkou služeb tohoto charakteru Eurotel, 

současná Telefónica 02, následoval dnešní T-Mobile, třetí v řadě Vodafone a 

poslední byl Mobilkom. 

Telefónica O2  

Nynější Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je nástupcem společnosti 

Eurotel Praha s.r.o., která pod značkou Eurotel poskytovala mobilní telefonní a 

datové služby od roku 1991. Eurotel zanikl v roce 2006 sloučením se svým 

vlastníkem Českým Telecomem, který se následně přejmenoval na Telefónicu.  

Skupina Telefónica působí ve třech regionech – Španělsko, Latinská 

Amerika a Evropa. V rámci těchto regionů je přítomna v 25 zemích a obsluhuje asi 

202 milionů mobilních zákazníků. 

V České republice Telefónica obsluhuje asi 4,945 milionu zákazníků. 
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Obr. 4: Logo O2 

Zdroj:  Internetové stránky společnosti 

 

T-Mobile 

K založení předchůdce dnešní společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

došlo v roce 1996. V červnu tohoto roku zahájila společnost Radiomobil provoz 

sítě mobilních telefonů Paegas. V roce 2002 došlo nejprve k přejmenování sítě na 

T-Mobile a v roce následujícím byl název T-Mobile přijat i jako obchodní název. 

Akcionáři společnosti jsou CMobil B. V s 60,77% a TMCZ HOLDCO II (Lux] 

S.a.r.l. s 39,23% akcií. 

V současné době disponuje T-Mobile asi 5,46 milionu zákazníků.  

 

Obr. 5: Logo T-Mobile 
          Zdroj:  Internetové stránky společnosti 

 

Vodafone 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. vznikla v roce 1999 jako Český 

Mobil a.s. V roce 2004 změnila obchodní jméno na Oskar a v roce 2005 dostala 

jméno současné Vodafone. Vodafone Czech Republic a.s. je 100% vlastněn 

skupinou Vodafone Group Plc., která má základnu ve Velké Británii, působí v 28 

zemích a služby poskytuje 165 miliónům zákazníků (k 30. 6. 2005). 

Vodafone uvádí, že ČR obsluhuje 2,935 milionu zákazníků.  
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Obr. 6: Logo Vodafone 
Zdroj:  Internetové stránky společnosti 

Mobilkom 

Posledním operátorem, který vstoupil na mobilní trh v České republice, je 

společnost Mobilkom a.s., která se na trhu objevila v roce 2007. Tato společnost 

provozuje síť známou pod názvem U:fon, pracující na frekvenci 410-430 Mhz. 

Tento operátor měl ke konci roku 2010 cca 145 tis. uživatelů, nemá tedy na trh 

prakticky žádný vliv. Již dříve přestal propagovat službu mobilní telefon, když se 

ukázalo, že tomu jednoduše nedostačuje. Nyní se soustředí hlavně na 

poskytování mobilního internetu a na využití své sítě pro virtuální operátory. 

Z tohoto hlediska prakticky nelze hodnotit Mobilkom a.s. jako čtvrtého 

plnohodnotného operátora na trhu, který by mohl pro zbývající tři vytvářet větší 

konkurenci. 

 

Obr. 7: Logo Mobilkom 
Zdroj:  Internetové stránky společnosti 

 

Charakter a vývoj trhu, rozloţení trţních sil  

Vývoj podílu jednotlivých mobilních operátorů na trhu mobilních 

komunikačních služeb byl značně ovlivněn rozdílným okamžikem vstupu na tento 

trh. Zejména pro Vodafone bylo a stále je pětileté zpoždění oproti T-Mobilu a 

osmileté oproti 02 patrné v počtu zákazníků. Z hlediska statistik absolutních počtů 

aktivních SIM karet se o první místo již po dlouhou dobu střídají T-Mobile právě 

s Telefónicou 02, zatímco Vodafone se v tomto směru drží zpět (viz. graf č. 4).  
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Graf 4: Vývoj počtu aktivních SIM karet u operátorů 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

To je připisováno právě faktu, že oba dva vedoucí operátoři získali velké 

množství zákazníků v době, kdy jim Vodafone ještě nekonkuroval.  

Z aktuálních statistik (viz. graf č. 5) pak vyplývá, že v roce 2010 se do 

mírného vedení co se týká podílu na trhu, dostal T-Mobile. 

 

Graf 5: Podíl operátorů na trhu 
Zdroj: ČSÚ 
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Pokud se berou v úvahu přírůstkové statistiky, tedy počty přírůstků 

aktivních SIM karet, Vodafone se svým konkurentům směle vyrovná (viz. graf č. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Přírůstky aktivních SIM karet operátorů za čtvrtletí let 2005-2008 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

Nutno podotknout, že tento vývoj opět z velké část ovlivnila výše popsaná 

změna metodiky počítání zákazníků (Telefónica O2 od prvního čtvrtletí roku 2009). 

Ve výsledku tato změna znamenala pro 02 propad o více než 300 tisíc zákazníků 

za rok 2009. K propadu došlo, přestože bylo získáno asi 160 tisíc nových 

zákazníků, což je dokonce víc než v případě konkurentů (Vodafone asi 114 tisíc, 

T-Mobile asi 43 tisíc).  

Trţní síly z hlediska tarifních a předplacených sluţeb 

Teorie říká, že daleko menší nákladová náročnost připadá na udržení 

zákazníka, než na získávání zákazníka nového. Obecně je trendem budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky, které by měli ideálně přinášet výhody oběma 

stranám.  

Po vzoru tohoto tvrzení nebo možná díky faktu, že se předplacené SIM 

karty s minimálním kreditem rozdávají takřka „na každém rohu“, telefonní operátoři 

přestávají klást důraz na sledování celkového počtu zákazníků a jeho navyšování 
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a jejich soustředění přechází na optimalizaci struktury zákazníků. Pro tyto potřeby 

jsou zákazníci rozlišování na tarifní zákazníky (tzv. postpaid – placení podle 

využitých služeb) a zákazníky předplacené (tzv. prepaid). Podle statistik má 

operátor z tarifního zákazníka až trojnásobný zisk než ze zákazníka, který využívá 

předplacené služby. Proto se operátoři soustředí především na získávání tarifních 

zákazníků, případně se snaží apelovat na přesun zákazníků z předplacených 

služeb na tarifní. Prozatím však stále převažuje počet zákazníků prepaid, i když je 

patrná klesající tendence a naopak rostoucí tendence  postpaid zákazníků (viz. 

graf č. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Tarifní zákazníci vs. Zákazníci s předplacenými službami 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

Co se týká podílu tarifních zákazníků na celkovém počtu zákazníků, vede 

02 56,9 %, před Vodafonem s 52,1 % a T-Mobilem s 48,7 % tarifních zákazníků.  

 

Vývoj výnosů na trhu 

V kontextu dalších informací lze pochopit, proč 02 změnila metodiku 

výpočtů. Touto změnou si 02 pomohla ke zvýšení dalšího sledovaného ukazatele 

tzv. ARPU neboli průměrného výnosu na zákazníka z 519 Kč na 535 Kč (údaje za 
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1. čtvrtletí 2009) a znamenalo to posun před Vodafone na první místo. Sledování 

tohoto ukazatele je však značně problematické, jelikož každý operátor používá jiný 

vzorec výpočtu.  

Za celý rok 2009 Vodafone a 02 dosáhli průměrného výnosu na zákazníka 

ve výši 514 Kč a T-Mobile pak ve výši 464 Kč. Obecně lze říct, že i v souvislosti 

s ekonomickou krizí, která ovlivnila jak chování běžných zákazníků, tak zejména 

firmy k omezování nákladů, má ARPU klesající tendenci. Potvrzením je i stav 

celkových výnosů. O2 se v roce 2009 musel spokojit s 31 021 miliony Kč oproti 

33 556 milionům Kč v roce 2008, zatímco T-Mobile si pohoršil z 33 140 milionů Kč 

na 31 472 milionů Kč (Vodafone údaje nezveřejnil). 

Celkově dosahovala velikost mobilního trhu v ČR měřená výší výnosů za 

rok 2009 asi 82 miliard Kč.  

Trendy na trhu 

V několika posledních letech začalo být téměř samozřejmostí využívat 

v mobilním telefonu internet, obzvlášť firmy vyžadují komplexní mobilní, pevné, 

datové a hlasové služby. I vzhledem k vývoji příjmů z poskytování mobilních 

telefonních služeb, které se ukázaly být daleko více citlivé, než se předpokládalo, 

se operátoři soustředí právě na nabídku internetového připojení.  

Přes rostoucí trend některých základních ukazatelů trhu lze český trh 

mobilních telekomunikačních služeb označit jako nasycený. I z obchodních praktik 

operátorů lze soudit, že nabídka převyšuje poptávku a uplatňuje se poměrně lítý 

konkurenční boj o zákazníky. Operátoři pracují na modernizacích, předhánějí se 

v nabídce nejrůznějších produktů, které jsou ale snadno napodobitelné, tudíž je 

obtížně nabídnout natolik jedinečný produkt, který by konkurence nemohla 

v krátkém čase nabídnout také. 

Jednoduše by se dalo říci, že se jedná o trh, jak již bylo výše uvedeno, 

který je nasycen. V podstatě jediná možnost, jak získat zákazníka, je přetáhnout 

ho od konkurence. Proto a vzhledem k podobné strategii i taktice operátorů, 

obdobné nabídce produktů a služeb a jejich napodobitelnosti, ale i z vlastní 

zkušenosti s obchodními praktikami operátorů, hodnotím rivalitu mezi konkurenty 

jako velmi vysokou.  
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3.3.2 Konkurence z hlediska nově vstupujících subjektů 

Již výše bylo uvedeno, že trh mobilních operátorů je oligopolní tržní 

strukturou. Kromě přítomnosti několika málo subjektů na trhu jsou splněny i další 

typické charakteristiky tohoto typu trhu – nedokonalá informovanost ekonomických 

subjektů a existence bariér vstupu na trh. Hlavními bariérami jsou nutnost udělení 

licence ze strany státu (jelikož je radiové spektrum omezené a tím je omezen i 

počet frekvencí, uděluje stát právo používat frekvenci) a náklady na získání této 

licence a další nezbytné investice do vytvoření vysílací sítě. 

Má se však za to, že by současní operátoři mezi sebe další subjekt 

nepustili a prakticky by tak znemožnili jeho fungování na trhu. 

Již v minulosti se objevila snaha prvních dvou operátorů, tedy Radiomobil 

a Eurotel (dnes T-Mobile a O2) o kartelovou dohodu proti tehdy na trh 

vstupujícímu operátoru Český mobil (dnes Vodafone). Tyto dva operátoři účtovali 

zákazníkům do sítě třetí společnosti částku za volání vyšší než mezi sebou. 

ÚOHS je za toto jednání potrestal pokutou 63 mil. Kč. 

Později se již tyto tři operátoři dohodli na další kartelové dohodě o 

propojování sítí mezi sebou bez prostřednictví dalšího operátora, za což byli 

potrestáni antimonopolním úřadem k pokutě 44 mil. Kč. 

Potenciální hrozbou by mohli být virtuální operátoři. Virtuální operátor 

nemá vybudovanou vlastní přenosovou soustavu, ale využívá technologickou síť 

jiného operátora, který mu ji přenechává za paušální cenu. Virtuální operátor se 

poté snaží zaujmout potenciální zákazníky ke změně operátora či k získání 

zákazníka, který ještě nevyužívá mobilní telefonování a „přetáhnout“ ho na svoji 

stranu. Využívá k tomu nejenom cenovou strategii, ale také tato nabídka může být 

součástí „výhodného“ balíčku dalších služeb, nejenom z hlediska IT technologií. 

Příkladem by mohla být společnost RedBull, která je známá především jako 

výrobce energetických nápojů. Ta na mobilním trhu působí již v domovském 

Rakousku, ale i na švýcarském a maďarském trhu (pod názvem Red Bull mobile) 

a hodlá expandovat do všech zemí, kde prodává své plechovky. Kromě tarifů a 

telefonů uváděných pod svou značkou nabízí navíc i další služby, především 

přístup k internetovým přenosům jím pořádaných akcí. V sousedním Rakousku 
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existují na mobilním trhu kromě čtyř klasických operátorů a výše uvedené firmy 

další dva virtuální operátoři, což při velikosti trhu cca 8 mil. zákazníků činí z této 

země „mobilní ráj“ 

U nás se již v minulosti objevily snahy o vstup virtuálního operátora na náš 

trh. Například v roce 2006 usilovala o vstup na mobilní trh společnost Unient 

Communications. K dohodě s mobilním operátorem však nedošlo, vše nakonec 

řešily antimonopolní a telekomunikační úřady. 

 Z výše uvedených důvodů a při uvažování nasycenosti odvětví lze říct, že 

konkurenční síla vyplývající z potenciálně nově vstupujících subjektů do odvětví je 

téměř bezvýznamná. 

3.3.3 Zákazníci a jejich vyjednávací síla 

Celkový počet zákazníků trhu mobilních telekomunikačních služeb se 

pohybuje podle ukazatele aktivních SIM karet zhruba na úrovni 13,5 milionu 

(z toho 5,4 mil. T-Mobile 5,2 mil. 02 a 2,9 mil. Vodafone). Zákaznické skupiny jsou 

obvykle rozlišovány na občany, živnostníky a podnikatele, firmy a veřejnou správu. 

Jednotlivým skupinám jsou uzpůsobovány nabízené produkty.  

Podle interních zdrojů Vodafonu z roku 2008 připadala na firemní 

zákazníky asi pětina z celkového počtu 2,66 milionů SIM karet, zatímco na 

celkových příjmech se firemní klientela podílela asi třetinou. Ostatní dva operátoři 

údaje o počtech firemních zákazníků nesdělili, avšak již z těchto dílčích čísel lze 

usuzovat, že firmy, které pro operátory znamenají velký odbyt a poměrně ještě 

větší příjmy, mohou operátory velmi silně ovlivňovat. Z toho důvodu jsou firmy 

například schopny vyjednat si nadstandardní podmínky oproti zákazníkům z řad 

občanů. Příkladem pro takovéto jednání můžou být dohodnuté podmínky a tarify 

pro zaměstnance firem jako ČEZ, České Dráhy, Policie ČR nebo Česká pošta. Na 

nabízené tarify nelze jako jednotlivý zákazník dosáhnout, i když, fenoménem 

poslední doby se stalo účelové apelování jednotlivců z řad veřejnosti na operátora 

s výhrůžkou, že pokud nebude vyhověno požadavku, přejdou k jinému 

operátorovi. Tato skutečnost je pravděpodobně výsledkem nasyceného trhu 

s vysokou úrovní konkurenčního boje o zákazníky. V souvislosti s tím hrají roli i 

nízká diferenciace produktů na trhu, jejich zaměnitelnost a bezvýznamné 
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transakční náklady na přechod k jinému operátorovi (překážkou by se mohla stát 

maximálně smlouva, kterou lze ve většině případů vypovědět). Také před lety 

nařízená přenositelnost čísla, tzn., že zákazníkovy zůstává jeho původní číslo i po 

přechodu k jinému operátorovy, vedla ke zvýšení tlaku na tyto společnosti. 

Z tohoto důvodu se také firmy přenositelnosti bránily. Nutno však podotknout, že 

se jedná prozatím spíš o dílčí případy a pravděpodobně i proto raději v takové 

situaci operátoři vyhoví zákazníkům a umožní jim individuální podmínky, protože 

to pro ně neznamená významné zvýšení nákladů. 

Tlak ze strany zákazníků je patrný z hlediska požadavků na dostupnost 

řešení nejen v prodejnách ale i přes internet. V souvislosti se snahou upoutat 

zákazníky je kladen důraz i na úpravy a změny v designu značkových prodejen 

tak, aby se tam zákazníci cítili co nejpříjemněji. Kromě toho jsou to právě 

zákazníci, z nichž někteří si na moderních mobilních telefonech a technologiích 

potrpí jako na součásti image a svou poptávkou po stále novějších službách nutí 

operátory k urychlování inovačních procesů a ženou tak vývoj dopředu.  

Celkově hodnotím konkurenční sílu plynoucí z vyjednávací síly zákazníků 

jako relativně vysokou. 

3.3.4 Konkurence z hlediska substitutů 

Lze říct, že mobilní komunikační služby nemají blízký substitut. 

Potenciálním substitutem by mohla být pevná linka. Avšak vzhledem k tomu, že 

její využití klesá právě díky rozvoji mobilních komunikací (viz. graf č. 8), neplyne 

podle mého názoru z hlediska substitutů významná konkurenční síla. 

Dalším substitutem by mohlo být tzv. VoIP telefonování, tedy provoz 

komunikace mezi účastníky na internetovém protokolu. V současnosti na trhu 

působí více než 20 poskytovatelů VoIP služeb. Protože k využívání této služby je 

potřeba kvalitní připojení k internetu, tedy především po kabelové lince (ať už 

metalické či optické), jedná se proto spíše o konkurenci pevným telefonním 

operátorům, než o substitut mobilního volání.  
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Graf 8: Vývoj pevné linky pod vlivem rozvoje mobilních komunikací 
Zdroj: ČSÚ, ČTÚ a interní zdroje mobilních operátorů 

 

Mezi substitut lze také řadit systém zvaný paging. Jeho hlavní období bylo 

před zavedením systému GSM, ale síť pro příjem zpráv na pager je provozována i 

nadále a nabízí své služby především pro profesionální nasazení. Tuto síť lze totiž 

vybudovat jako uzavřenou firemní např. pro nemocnice, rozsáhlá logistická centra 

apod. 

Hlavní nevýhodou je pouze textový provoz a jednosměrná komunikace. 

Naopak hlavní předností je, že pagery umožňují i jednoduché posílání zpráv na 

celé skupiny přístrojů. Jediná zpráva tak může být okamžitě rozeslána na desítky 

přístrojů současně. Mobilní telefony toto řeší poměrně složitě. 

 

3.3.5 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Subjekty trhu mobilních telekomunikačních služeb spolupracují se svými 

dodavateli spíše na bázi partnerství a často jim zároveň poskytují své služby za 

zvýhodněné ceny. Mobilním operátorům poskytují své služby nejen výrobci 

mobilních telefonů, kterých je na trhu velká řada (webový server mobilmania.cz 
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jmenuje cca 50 značek výrobců mobilních telefonů), ale také třeba dodavatelé 

mobilních technologií, které vytvářejí přenašeče mobilního signálu pro operátorovu 

síť. Dále lze mezi dodavatele řadit i reklamní agentury. Mobilní operátoři patří na 

reklamním trhu mezi největší zadavatele zakázek. Také dodavatele softwaru pro 

řízení provozu mobilní sítě či aplikací pro mobily koncových uživatelů 

spoluvytvářejí trh. I když podobné služby nabízí poměrně velké množství firem a 

na trzích tak panuje dostatečně konkurenční prostředí, a i náklady na změnu 

dodavatele jsou nízké, vzhledem k důležitosti integrace stále nových a nových 

technologií, jisté závislosti celého odvětví na inovacích, a variabilitě operačních a 

uživatelských systémů (např. Windows vs. Symbian či Java) však hodnotím 

konkurenční sílu z hlediska vyjednávací síly dodavatelů jako relativně vysokou.  
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4. Vyhodnocení konkurenčních hrozeb a tlaku ve 

sledovaném prostředí trhu, návrhy a doporučení 

Na obrázku č. 8 je graficky znázorněno vyhodnocení sil působících 

v tržním prostředí.  

 

Obr. č. 8 – Síly působící v odvětví 
Zdroj: Vlastní 

 

Z výše uvedeného obrázku a z uvedených analýz jsou patrná 

nejvýznamnější rizika a hrozby a zároveň příležitosti pro vývoj trhu mobilních 

telekomunikačních služeb a operátorů. 

Jako největší hrozbu by měli mobilní operátoři vnímat politiku EU a její 

regulační snahy. Pokud by se uskutečnily avizované regulace, došlo by 

k výraznému zkrácení příjmů operátorů. Hlavní snahou Evropské komise, resp. 

jejích komisařů pro informační technologie je snižování cen roamingu. Jedná se o 

volání operátorem, který nemá v dané zemi vlastní mobilní síť a pro přenos 

využívá síť jiného operátora za provize uzavřené na základě dohodnutých smluv. 

Evropská unie nařídila postupně snižovat za odchozí roamingový hovor minutovou 

cenu a cílem by mělo být dosažení nulového rozdílu mezi hovorem roamingovým 
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a domácím. V letech 2005-2010 klesly ceny za roaming o zhruba 70%. Vzhledem 

k tomu, že na evropském trhu působí převážně operátoři, kteří vlastní sítě ve více 

zemích, neměly by mít s tímto požadavkem větší problémy. Například Španělsko 

a Portugalsko se na vládní úrovni o zrušení roamingu již snaží. Co dalšího lze od 

evropské komise očekávat, lze jen stěží předvídat. 

Další rizika představovaná relativně velkým vlivem zákazníků a 

dodavatelů mohou operátoři využít ve svůj prospěch. Otázka nestojí jak přilákat 

nového uživatele mobilních technologií. Jak bylo uvedeno výše, penetrace služeb 

je v České republice vysoká. Mobilní telefon dnes již prakticky vlastní většina 

obyvatelstva a stal se nedílnou součástí dnešní doby. Operátoři tedy musí své 

konání zaměřit na to, jak tohoto zákazníka získat na svou stranu, jak ho 

přetáhnout od konkurence. 

Pokud se bude operátorům dařit následovat přání zákazníků nebo je 

dokonce pomocí marketingových průzkumů předvídat, pokud bude dále věnována 

snaha budování dlouhodobých vztahů se zákazníky založenými na důvěře, pak 

nebude fakt, že zákazníci mají výrazný vliv na celý trh hrozbou, ale naopak 

výhodou. 

Podobně pokud se budou operátoři věnovat rozvoji vztahů s dodavateli, 

budou je vtahovat do podniku tak, aby se co nejvíce podíleli na inovacích a 

zajištění kvality, budou z toho obě strany čerpat výhody. 

Poměrně značné problémy by mohla do budoucna přinést nadměrná 

rivalita mezi subjekty trhu a jejich přehnaná sebejistota pramenící z charakteru 

trhu. Tyto prvky se pak snadno přenesou do vztahů se zákazníky a výsledkem by 

kromě nespokojených zákazníků mohl být příchod státní regulace, liberalizace trhů 

apod. 

Největší příležitosti přináší technologický pokrok, který by se měli mobilní 

operátoři snažit využívat ve větší míře, než je tomu doposud. Například rozsah 

sítě 3G je oproti stavu ve světě téměř národní ostudou. Dalším využitím mobilu je 

jeho nasazení v oblasti QR kódů, tedy jakési obdoby čárového kódu, ale 

s mnohem většími možnostmi. Uvažuje se o používání mobilu místo platebních 

karet, tak jak se již nyní používá placení pomocí SMS. Všechna tato nasazení jsou 
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však podmíněna zkvalitněním, zabezpečením a zrychlením datových přenosů, což 

je hlavní slabina mobilních datových sítí. 

 Podnětná by mohla pro mobilní operátory být úvaha nad odložením 

zbraní, pokusem zapomenout na konkurenční boj a podniknout kroky ke 

spolupráci v odvětví inovací a technologií. Ve chvíli, kdy všechny produkty a 

služby jsou dříve nebo později konkurencí napodobeny, by tato spolupráce byla ve 

prospěch všech.  

Také přechod na technologii, kterou by využívala většina, popř. všichni 

mobilní operátoři, by po počátečních vyšších nákladech znamenal dlouhodobé 

snížení nákladů a tím větší zisk. Jedná se třeba o budování společné sítě 

přenašečů (buněk). Tím by se i omezil i velký vliv dodavatelů, protože když by se 

vyvíjel jen jeden typ technologie, mohla by vzniknout na poli dodavatelů větší 

konkurence. Taktéž softwarové služby by se mohly sjednotit. Otázkou je, co by na 

tuto spolupráci řekl ÚOHS. 

Pozornost by se také měla kromě mobilní zábavy a moderních výstřelků 

více věnovat přizpůsobení mobilních produktů a služeb starší generaci, protože 

právě tato generace bude podle odborníků již brzy jasně dominovat nejen České 

republice ale i světu. Je tedy potřeba uvádět na trh nejenom stále sofistikovanější 

zařízení s mnoha funkcemi, co už nejsou ani telefonní přístroje, ale miniaturní 

počítače umožňující mimo jiné i volání, ale také naopak aparáty přizpůsobené této 

generaci (dobře čitelné displeje, velká tlačítka apod.). Dalším možným zdrojem 

příjmů by bylo opětovné zavedení sociálního příspěvku na provoz telefonní 

účastnické stanice, který byl poslední novelizací zákona o sociálním zabezpečení 

zrušen, a který by se nově mohl vztahovat i na mobilní telefony.  

Největší příjmy ovšem lze očekávat od skupiny obyvatel 25-35 let, kteří již 

mají pravidelný měsíční příjem a nemají vyšší nutné výdaje. Většinu příjmů tak 

utrácejí za svoji zábavu, čehož by měl mobilní operátor využívat zpřístupněním i 

dalších služeb pod záštitou své obchodní značky, konkrétně mám na mysli např. 

pořádání koncertů, soutěží, sponzoring kulturních akcí apod. Tím by opět dosáhl 

svázání své obchodní značky se zákazníky, kteří by již neměli snahu přecházet 

k jiné společnosti.    
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5. Závěr 

Výše bylo popsáno, jaký trh se v oblasti mobilních telefonních operátorů 

vlastně v České republice vyskytuje. Jde o trh, podobně jako v celé Evropě, 

potažmo ve všech zemích s tržním hospodářstvím, který je velmi konkurenční, a 

ve kterém mají největší sílu zákazníci. Nezanedbatelný je i vliv okolí podniku, 

především v oblasti regulace trhu státem či Evropskou unií a jejich zásahy do 

volné soutěže. Operátoři patří tradičně mezi Top firmy v žebříčcích ekonomických 

hodnocení (Např. Telefonica O2 se v žebříčku Czech TOP 100 umístila v roce 

2009 na 7. příčce). To značí, že se umí v tomto prostředí dobře pohybovat a 

využívat jeho vlastností ve svůj prospěch.  

Rekapitulace mladé historie mobilních telekomunikačních služeb v České 

republice přináší kromě uceleného obrazu vývoje trhu, jeho subjektů, produktů a 

služeb také mnoho otázek. I přesto, že jsem v rámci práce predikoval možný vývoj 

v této oblasti, těžko se ubránit myšlenkám nad tématy: kam až se mohou posouvat 

hranice technických a technologických vynálezů? Jak daleko budou mobilní 

operátoři schopni zajít v boji o zákazníky? Je možné, že jak rychle se stihl tento 

fenomén v telefonní komunikaci objevit, tak rychle může být zastíněn jiným 

zázrakem, o jehož existenci ví prozatím jen několik málo vědeckých kouzelníků? 

V blízké budoucnosti patrně bude pokračovat boj mezi třemi lídry a 

zároveň jedinými subjekty na straně nabídky trhu mobilních telekomunikačních 

služeb - 02, T-Mobilem a Vodafonem. Nelze očekávat, že by se na našem trhu 

objevil nový plnohodnotný operátor. Jeho vstupní pozice by byla velmi 

problematická (jak lze ukázat na příkladu společnosti MobilKom). Je možný vstup 

tzv. virtuálního operátora. Ten by ovšem musel využívat síť stávajícího operátora, 

takže by zisky z operátora virtuálního vytvářely i zisky pro operátora poskytujícímu 

své technologické zázemí. 

Výhoda oligopolního trhu a tím pádem vysokých zisků operátorů je 

zároveň jejich možným ohrožením. To by je mohlo postihnout, pokud se 

konkurenční boj bude stupňovat a ceny se nebudou dle požadavků EU snižovat. 

Vzhledem k faktické neexistenci vhodných substitutů a zdánlivě dobíhající 

ekonomické krizi, která nezanechala na žádném ze tří gigantů významnější 
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následky, lze říct, že pokud budou mobilní operátoři následovat hlas zákaznické 

základny a využívat technologických možností a budou se snažit postupně být o 

krok napřed a trendy v obou oblastech předvídat, pak by jejich vitalitu mohlo 

ohrozit asi jediné – převratný vynález. Vynález, který byl tak inovativní, že by zbořil 

prozatímní zákonitosti na trhu a který by popřel význam existence mobilních 

operátorů jako poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb. 

 Přesto by to pro operátory nemuselo nutně mít fatální dopad, protože 

kromě mobilních telekomunikačních služeb poskytují i služby jiného charakteru. 

Již bylo výše napsáno, že mobilní telefon dnes neslouží jen a pouze 

k telefonování. Stává se z něj příruční počítač s mnoha funkcemi a lze 

předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat společně s miniaturizací. 
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