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1. Úvod 

Téma této diplomové práce je Posouzení konkurenční pozice podniku na trhu 

telekomunikačních služeb. Vliv na výběr tohoto tématu měla skutečnost, že sama pracuji u společnosti 

Vodafone, tedy u jednoho ze tří významných mobilních operátorů působících na území České 

republiky. Přínosem bude má osobní zkušenost se zákazníky jednotlivých mobilních operátorů. 

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy zhodnotit konkurenční pozici mobilního 

operátora Vodafone na trhu telekomunikačních služeb, odkrýt zdroje případného neúspěchu tohoto 

operátora a navrhnout možnosti zlepšení, které by do budoucna pomohly ke zvýšení konkurenční 

pozice a získání určité konkurenční výhody Vodafonu.  

Konkurenční srovnání bude provedeno pomocí PEST analýzy, která se zaměřuje na analýzu 

makroprostředí tedy na politické, ekonomické, sociální a technologické prostředí obklopující 

jednotlivé mobilní operátory. Dále bude využito konkurenčního modelu Harryho Pollaka, jehož 

účelem je zjištění životaschopnosti hodnocených společnosti v budoucnosti. Poslední metodou 

použitou v této práci bude benchmarking, tedy srovnání mobilních operátorů na základě několika 

daných kritérií. 

Ve druhé kapitole této práce se zaměříme na teoretická východiska pro posouzení konkurenční 

pozice dané společnosti, analýzu konkurence a v poslední části na metody pro porovnání konkurenční 

pozice podniku. 

 Třetí část se bude věnovat podrobněji námi vybraným mobilním operátorům Vodafonu, 

Telefonice O2 a T-mobilu. Rozebereme zde jednotlivé části konkurenční analýzy na základě 

zmíněných metod a její výsledky. Cílem analýzy je posoudit úspěšnost operátora Vodafone a 

zhodnotit možnosti pro získání potenciálních zákazníků, jako jedna z možností jak předčít 

konkurenční společnosti. 

Ve čtvrté kapitole budou nabídnuty  návrhy a doporučení Vodafonu, jak získat lepší postavení 

na našem telekomunikačním trhu. Tato část vychází z uskutečněné analýzy a je obohacena i o 

zkušenosti autorky této práce.  
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2. Teoreticko - metodologická východiska pro posouzení konkurenční 

pozice podniku 

Druhá kapitola této diplomové práce se zabývá teoretickými východisky konkurence, dále 

PEST analýzou, jako jednou z metod využitou v této práci,  metodou Harryho Pollaka, jako další 

z metod pro posouzení konkurenční pozice podniku a nakonec benchmarkingem. 

2.1 Teoretická východiska konkurence  

Konkurence  vychází ze slov soutěžit, soupeřit, nebo hospodářská soutěž. Pojmem konkurence 

můžeme označit na základě širšího záběru, který má podobu nejenom ekonomickou, ale jde se na ni 

také dívat z pohledu sociálního, kulturního, etického, politického atd. Pro potřebu této práce budeme 

vycházet z ekonomického hlediska, které je pro nás velmi důležité. 

 Konkurence je vztah dvou a více konkurentů. Na základě splnění dvou předpokladů, lze 

vstoupit do konkurenčního vztahu. Konkurent vychází z konkurenceschopnosti, která vyplývá  

z vlastnictví konkurenčního potenciálu, jeho zájmem je být konkurenčním, tím pádem projevuje snahu 

o vstup do konkurence. Nutno tedy rozlišovat pojmy konkurence (výsledek aktivity firmy) a 

konkurenceschopnost (potenciál firmy).
1
 

Konkurenční prostředí je prostor, ve kterém dochází ke vzájemnému působení dvou či více 

subjektů, kteří realizují stejné nebo podobné podnikatelské činnosti. Typickým znakem 

konkurenčního prostředí je pocit nedostatku a touha  po jeho uspokojení. Na základě úspěšnosti a 

celkového efektu uspokojování určitého subjektu je možné vyhodnocení výhod kupujících.
2
 

 

Pojetí konkurence v mikroekonomii  

Mikroekonomie definuje konkurenci jako rivalitu mezi prodejci nebo kupujícími stejného 

zboží, tedy jako konkurenci napříč trhem. Dochází ke střetu nabídky a poptávky. U vnímání 

konkurence na základě mikroekonomie lze rozlišit několik stupňů a forem. Cena, reklama jsou 

základní kritéria pro konkurující si subjekty. To způsobují tržní okolnosti a tzv. struktura 

konkurence. Ekonomická teorie uvádí, že i když zde působí řada nejrůznějších forem jakými se 

konkurence projevuje, o skutečnou konkurenci jde  pouze u tržního hospodářství. 
3
 

                                                 

1 
BLAŢKOVÁ, Monika. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 
2
 ČICHOVSKÝ, Ladislav. Marketing konkurenceschopnosti. 1.vyd. Praha:  Radix, 2002. 270 s. ISBN 80-86031-35-7. Str. 

13 
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2.1.1 Marketingově orientované teorie konkurence  

Na marketingově orientované teorie se dá pohlížet z několika hledisek, dle jednotlivých autorů: 

a) Porterova teorie konkurenčních sil  

Na základě této teorie ovlivňuje konkurenční úroveň pět základních sil, které na sebe vzájemně 

působí, ovlivňují schopnosti podniků v daném odvětví a  jejich možnosti získání co největší ziskovost. 

Předpokládá se,  že konkurenční síly lze ovlivnit, postavit se jim, ale i otočení těchto sil ve svůj 

prospěch není nereálné. 
4
 

Potenciální noví konkurenti – v okamžiku kdy výrobci dosahují určitých výnosů  je vstup na 

trh pro ně daleko lehčí. Jde tedy o rivalitu mezi výrobci. Vstupování na trhy ovlivňují dvě bariéry. 

Jedna z nich je strategická, projevuje se snahou výrobců snižovat atraktivitu trhu z pohledu nových 

konkurentů např. cenovými válkami, novými moderními technologiemi, a druhou je bariéra 

strukturální, kterou výrobci nutí potencionální konkurenty ke splnění výrobních kapacit za účelem 

dosahování rozumných nákladových cen. Stejně jako nedostatek zkušeností, špatný přístup 

k distribučním kanálům nebo nedostatečné informace jsou nedostatkem pro nové konkurenty.
5
 

Náhradní (nové) výrobky – neboli substituty, jde o výrobky, které jsou náhradou těch 

stávajících výrobků, proto představují velké riziko pro stávající výrobce. Pokud jsou substituty stále 

více kvalitní a cenově zajímavé, nebo jestli zákazníci přecházejí od našich výrobků, potom je  toto 

riziko vyšší.  

Dohadovací schopnost zákazníků – v případě menšího počtu zákazníků  a jejich jednotnosti,  

mohou zákazníci lépe trh ovlivňovat. Jestliže jsou zákazníci na trhu v malém počtu, ale jejich objem 

nákupu je velký,  mohou ceny a podmínky dodání také dosti ovlivnit. Pokud však klesá tlak ze strany  

zákazníka, snižuje se cena  a tím pádem i zisky výrobců způsobené spojením dodavatelů. Jestliže jsou 

na trhu i naši konkurenti, je pro zákazníka jednodušší si mezi nimi vybrat a získat větší možnosti pro 

vyjednávání.  Důležitým aspektem je preference zákazníka ohledně kvality výrobků. 

Dohadovací schopnost dodavatelů – z pohledu dodavatelů se naskýtá více možností,  kterými 

lze určit podmínky, bez ohledu na to, jestli jsou pro odběratelé akceptovatelné. Dodavatelé tak mají 

více nástrojů k ovlivňování než zákazníci. Mezi tyto možnosti patří vyšší stupeň konkurence, 

zjednodušená a harmonizující zpětná integrace, dodávání ojedinělé produkce, dodávání výrobků pro 

další úpravu - polotovary, které zásadně ovlivňují kvalitní zpracování konečných produktů a 

preventivní opatření týkající se změny dodavatele na základě požadavků zákazníka, který však musí 

tuto změnu zaplatit.  

                                                 

4 PORTER, Michael Eugene. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. 1. vyd. New York: 

The Free Press, 1998. 557 s. ISBN 0-684-84146-0. 
5 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6. 
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Konkurenti v odvětví – existuje šest faktorů, které ovlivňují vystupování  a soupeření firem 

působících ve stejném odvětví. Stupeň koncentrace, který utváří počet výrobců a značek na trhu, 

diferenciace výrobků je důležitá pro odlišení se od konkurence, změna velikosti trhu ovlivňující sílu a 

konkurenci, struktura nákladů, která působí na velikost fixních nákladech a hlavně na cenu. Jedním 

z dalších faktorů jsou rostoucí výrobní kapacity, pokud dochází k růstu výrobních kapacit a  menšímu 

nárůstu trhu, dochází k ostré konkurenci. Pokud vznikají problémy dodavatelů s odstoupením z trhu, 

dochází k bariérám vstupu a nárůstu konkurence. 
6
 

 

Obr. 2.1: Porterova teorie konkurenčních sil 

 

Zdroj: KOTLER, Philips a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. 

 

b) Síly v konkurenční strategii dle J. Jiráska  

Tato teorie je založena vymezení dvou sil, vnitřní a vnější.  Zatím co mezi vnitřní síly 

zahrnujeme vztahy s dodavateli, odběrateli, novými konkurenty a nové výrobky, týkají se ale i 

vlastníků, zaměstnanců, státu, místní správy a bank. Vnější síly jsou založeny na  schopnostech, 

slabinách a silách firem, akceptaci konkurence, ohroženích nebo příležitostech působících z okolí 

firmy. Konkurenceschopnost je založena na potenciálu firmy a externalitách, se kterými se v  

Porterově modelu nepočítalo. 
7
 

c) Porterovy generické konkurenční strategie  

                                                 

6 
KOZEL, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-

0966-X. 
7 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6. 
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Správně zvolená strategie velice ovlivňuje, zda firma dosáhne podat nadprůměrný výkon a 

základem dlouhodobě udržet konkurenční výhody. Porter vycházel ze třech přístupů generických 

strategií na základě nízkých nákladů, diferenciace a soustředění pozornosti, což řadíme mezi 

specializační strategie. Hlavním cílem firmy při použití strategie nízkých nákladů je stát výrobcem 

působícím ve svém odvětví, který vyrábí na úrovni nízkých nákladů, k čemuž využívá např. nových 

technologií nebo zjednodušování přístupů k potřebným surovinám. Jestliže se firma rozhodne jít 

formou diferenciace, musí se zaměřit na některé vlastnosti vlastních produktů, na které zákazníci 

reagují a pokládají je za potřebné. Prostřednictvím této strategie pracuje na budování zvláštních 

postavení, které odměňuje cena diferencovaných výrobků.
8
 Pokud je firmě bližší spíše strategie 

soustředění pozornosti, která je založena na zvýšené pozornosti zvolenému tržnímu segmentu, na 

který bude aplikovat buď diferenciační nebo nákladovou strategii. 
9
 

d) Teorie tržních pozic konkurence dle P. Kotlera  

Kotlerova teorie je založena na rozdělení trhu, jde o rozdělení firem působících na trhu do čtyř 

skupin. První skupina je složena z tržních lídrů, z firem vedoucích trh, které určují podmínky 

fungování tohoto trhu. Skupina tvoří 40% trhu. Druhá je z tržních vyzyvatelů, firem využívajících 

ofenzivní strategie, které jsou na trhu zastoupeni z 30%. Třetí skupinou jsou tržní následovatelé 

zaujímající 20% trhu. Mezi tyto firmy patří takové, které nemají zájem na narušení rovnováhy a proto 

jdou v závěsu za tržním lídrem. Poslední jsou mikrosegmentáři  neboli výklenkáři, kteří jsou 

zaměřeni na určitý tržní segment, o který velké podniky nestojí, tvoří 10 % trhu. 
10

 

2.1.2 Konkurenční odlišení  

Velice nelehkým úkolem může být odlišení služeb od služeb konkurenčních. Jelikož byla 

odstraněna opatření regulující služby a celé toto odvětví, dochází k náhlému cenovému konkurování. 

Nízkonákladové letecké společnosti ukázaly na skutečnost týkající se pasažérů zajímajících se hlavně  

o snížení výdajů namísto poskytovaných služeb. Zákazníci již nejsou tak věrni produktům svých 

oblíbeným značek. Jestliže se zákazníkovi naskytne možnost ušetření  peněz, většinou neváhá a  

změní zboží nebo dokonce přejde ke konkurentovi. Jakmile vyplyne informace o rovnocennosti 

nabídek z pohledu zákazníka, který se tím pádem přestane zajímat o dodavatele a směřuje svou 

pozornost spíše cenám. Na základě těchto zjištění vznikla diferencovaná nabídka jako alternativa k 

cenové konkurenci, která je tak daleko jednodušší než by měl dodavatel měnit dodací podmínky nebo 

své image. Základními vlastnostmi nabídky, kterými tak dochází ke konkurenčnímu odlišení, jsou 

                                                 

8
 PORTER, Michael. On competition. Boston: Harvard Business School, 2008. 576 s. ISBN 9781422126967.  

9
 PORTER, Michael Eugene. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. 1. vyd. New York: 

The Free Press, 1998. 557 s. ISBN 0-684-84146-0. 
10

 KOTLER, Philips a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
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sekundární služby, zatím co primární služby jsou zákazníkem očekávané. Způsob jak odlišit 

poskytování služeb může být odlišení jakosti. Např. bude zaměstnávat na svých infocentrech oproti 

konkurenci proškolenější a ochotnější zaměstnance, a tím pádem tak ovlivní zákaznickou zkušenost, 

nebo prodejny vybaví moderním nábytkem a vytvoří tak pro zákazníky příjemnější prostředí do 

kterého se rádi budou vracet. Dalším způsobem odlišení také může být zdokonalování a 

zjednodušování procesů poskytujících danou službu. Firmy dnešní doby využívají symboly a značky, 

aby tak odlišily svou  image.
11

 

2.2 Analýza konkurence  

Analýza konkurence se zaměřuje na odhadnutí budoucího chování konkurenčních podniků a 

také prostřednictvím konkurenčního zohlednění zhodnotit  a rozhodnout jakým směrem se bude ubírat 

marketingová strategie. Analýza a neustálé srovnávání podniků, hodnocení potřeb zákazníků, 

porovnávání rozsahu našich nabídek s nabídkami od konkurentů, je pro podnik velice důležitá. Je 

zapotřebí shromažďovat konkurenční srovnávání a srovnávání vnějšího podnikatelského prostředí. 

Získávání těchto informací a poté jejich vyhodnocování patří mezi náročné aktivity podniku jak na čas 

tak i na finance. Díky konkurenční analýze je možné si uvědomit své nedostatky, zapracovat na 

slabých stránkách a definovat příležitosti, na základě kterých je možné využít svého potencionálu a 

získat tak lepší konkurenční pozici. Hlavní zaměření podniku by mělo být na konkurenční výhody 

vyplývající z této analýzy, které  využije ke svému prospěchu, ale současně na uspokojování potřeb 

zákazníků prostřednictvím kvalifikované pracovní síly, kvality a širokého sortimentu poskytovaných 

služeb, jménem společnosti a schopným managementem.
12

 Motivace zákazníků, kterou se snaží firmy   

přesvědčit zákazníky k nákupu svých produktů a služeb,  je prováděna prostřednictvím nejrůznějších 

výhod. Subjekty s největší nabídkou těchto výhod pak většinou sklízejí úspěchy v podobě vysokých 

zisků. Současná doba, která podléhá globalizaci, působí na základě nepřetržité tvorby nových 

konkurenčních výhod na trhu, jež nahrazují starší konkurenční výhody. 
13

  

Analýza konkurence je součástí plánovacích procesů. Firmy by si měly vytýčit veškerou svou 

konkurenci, jak  přímou, nepřímou tak i potenciální.  

Konkurenční analýza přispívá firmám:  

 k pochopení konkurenčních výhod či nevýhod vůči ostatním konkurentům, 

 k pochopení minulých, současných a hlavně budoucích strategií a marketingových 

rozhodnutí konkurentů,  

                                                 

11 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 

978-80-247-2721-9. 
12 ČICHOVSKÝ, Ladislav. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Radix, 2002. 270 s. ISBN 80-86031-35-7. 
13 KOTLER, Philip and Kalvin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 12. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5.    
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 k předpovědi možné reakce konkurentů na firemní marketingová rozhodnutí,  

 k určení strategií, díky nimž firma v budoucnu získá konkurenční výhodu,  

 k předpovědi návratnosti budoucích investic,  

 ke zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách. 

 Pokud chtějí firmy matici pro identifikaci potencionální konkurence, určování konkurence, 

základním východiskem jsou dva faktory, kterými jsou společný trh a podobnost schopností 

využívanými firmami. Společný trh je dán překrývajícími se jednotlivými trhy, které daní konkurenti 

využívají ke své činnosti. Tímto faktorem určíme, zda má konkurence podobu přímou či nepřímou. 

Podobnost schopností  je dána shodou silných stránek podniků. 
14

 

Správné určení svých strategických rozhodnutí je velmi důležité, je nutná dobrá znalost naší 

konkurence. Způsob, jakým budeme získávat informace o konkurenci je potřeba si řádně rozmyslet, 

určit způsob sběru dat, jejich aktuálnost a  také legálnost pořízení. Jakmile tato data firma identifikuje, 

je zapotřebí zhodnocení schopností, cílů, strategií, zdrojů, očekávání, silných a slabých stránek. 

Dalším krokem je předpověď konkurenčních reakcí na strategii a další aktivity našeho 

podniku. Každý z faktorů ovlivňujících tržní pozici je velice důležitý, je proto zapotřebí je hodnotit na 

základě jednoho celku.  

Za použití veškerých těchto informací je možné navrhnout firemní strategii a další činnosti, 

které nám pomohou získat konkurenční výhodu a posílí schopnosti lépe reagovat na budoucí změny 

strategií konkurence.
15

 

2.2.1 Informace o konkurenci  

Zkoumání a analýza konkurenčních podniků přispívá k aktivnímu podílení se na tržním 

vyvíjení. Zkoumat konkurenci ale přináší i určité problémy. Nejdůležitější je porovnávat odpovědi, na 

které odpovídají zákazníci v marketingovém výzkumu, ale také se zaměřit na to, jaké mají tyto 

odpovědi vypovídající schopnosti a jaká je věrnost zákazníků. Jakmile jsou tyto informace 

zpracovány, můžeme učinit rozhodnutí, jestli je potřeba  učinit nějakou konkurenční reakci, s jakou 

rychlostí a způsobem reagování. Zda je konkurent velkým a významným, ovlivní naši iniciativu pro 

rozhodování a jeho jednotlivé fáze. Sledovat konkurenci je součástí dnešní doby, nemůžeme si totiž 

dovolit zaostávání našeho podnikání.  

                                                 

14 TOMEK, Gustav a Dana VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 253 s. 

ISBN 978-80-7400-098-0.  
15 BLATKOVÁ, Monika. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 
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Konkurenční analýzu rozdělujeme z hlediska jejího trvání na dlouhodobou (chceme hlouběji 

poznat naše konkurenty), a krátkodobou (snažíme se co nejdříve zareagovat na konkurenční změnu). 

Výhodné pro náš podnik jsou oba tyto způsoby. 
16

 

Můžeme také pracovat na základě jednorázového prozkoumání konkurence, tímto způsobem 

je možné nalézt „díru na trhu“, poznat silné a slabé stránky konkurenta, pochopit konkurenční 

strategii, zmapovat produkty, poučit se od konkurentů, poznat úspěšné propagační akce, odhalit 

záměry konkurentů, poznat potenciální zákazníky a distributory, získat přesnější představu o tom, jak 

zrealizovat vlastní marketingové akce, odhadnout, jak zareagují konkurenti a získat možnosti jak 

napadnout naší konkurenci. Je možné také odhalení slevových akcí konkurenta, nastavit tak naši 

cenotvorbu, (bez zákaznického průzkumu to však není možné).  

Pravidelnost konkurenčního průzkumu naskýtá možnosti rychlé reakce na případnou změnu 

ceny, promoakcí, otevírání nových poboček, uvádění nového produktu a služby.  Zajišťuje nám 

včasné zjištění strategických změn a odhalení případného napadání našich důležitých segmentů trhu. 

Pokud budeme pravidelně zkoumat konkurenci, odhalí nám analýza skutečné a potenciální rivaly a 

umožní tak jednodušší a aktivnější podílení se na tržním vyvíjení.  

Konkurenční průzkumy nás však vedle výhod mohou i omezovat. Existují různé alternativy, 

jakým způsobem je možné na snahu konkurence zareagovat – s jakou rychlostí, prostřednictvím 

jakého způsobu, jestli vůbec reagovat. Je mnoho možností, existují metody, které doporučují získávání 

informací o konkurentech. Několik takových metod je možné zpracovat bez jakýchkoli nákladů, jiné 

zase počítají s vynaložením obrovských sum. S nulovými náklady je např. možné zjistit informaci z 

headquarters (v případě mezinárodního srovnávání). Levnou metodu, jejíž výhodou je i motivace 

zaměstnanců, je vnitropodniková soutěž (informace pocházející přímo od našich obchodníků a 

zaměstnanců). Spřízněné firmy nám také mohou poskytovat informace bez jakýchkoli poplatků 

(odběratelé a dodavatelé), komory a odborná sdružení, webové stránky úřadu průmyslového 

vlastnictví, internetové stránky konkurence (zajímá nás zde hlavně jakákoli změna) a internet 

všeobecně. Zajímavými údaji mohou být i informace, které nám poskytly veletrhy, výstavy a 

konference, nebo také koupě komerční i veřejně dostupné databáze, mezi které patří Albertina a 

Kompass. Je možná také analýza dostupné účetní závěrky (poskytnutí finanční analýzy podniky a 

odhalení jeho slabých stránek). Další možností je nákup formou přístupu do databáze, jako  např. 

CreditInfo, nebo koupě monitoringu reklamních výdajů, reklamy a tisku, kterou poskytují mediální 

                                                 

16
  MARINIČ,Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008.576 s. ISBN 978-802-47-2431-4. 
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agentury. Nákupem volně prodejné studie získáme alespoň informace jak se správně zorientovat na 

trhu. 
17

 

Dražšími metodami jsou desk research, který je zpracováván na základě oficiálně sledovaných 

statistik, výzkum tendrů, skupinové rozhovory, expertní rozhovory  a hloubkové rozhovory se 

zákazníky. Nejzajímavější z těchto metod je mystery shopping,  který je prováděn prostřednictvím 

fiktivního nákupu často v kombinaci ještě  s jinou metodou, jako jedna z možností  získávání velice 

citlivých údajů, silných a slabých stránek, reálných cen a slev, chyb zaměstnanců při komunikaci se 

zákazníkem, propagačních materiálů konkurenta atd.  

Pokud chceme určit relevantní tržní konkurenty, poznat preference zákazníků nebo konkurence 

měli bychom použít výzkum B2B a B2C zákazníků. 

Mezi další nákladnější metody patří telefonický cenový monitoring využívaný u dealerů nebo 

retail monitoring prostřednictvím návštěv obchodů. Pokud si ke spolupráci vybíráme agenturu, měly 

by nás zajímat její výsledky práce. Agentura by nám tímto způsob měla ulehčit veškeré výzkumné 

fáze, počínaje od výběru informací, analýzu informací a předávání těchto informací v rámci našeho 

podniku. Jestliže je zapotřebí úplnějších informací, mělo by být zvoleno větší množství metodik na 

vzájem se doplňujících. Pro odstartování potřebných změn je nutná prezentace výzkumu, proto 

bychom neměli na tuto fázi opomíjet i v případě, že jde o další vynaložené finanční prostředky. 

Důležité je mít jasno o konkrétní osobě, která se této prezentace ujme, protože musí disponovat 

potřebnými prezentačními schopnostmi, ale i podrobně znát samotný výzkum. Na prvním místě je 

uvědomění si, že agentura není našim soupeřem nýbrž spolupracovníkem. 
18

 

2.2.2 Konkurenční výhoda  

Každá firma se snaží o nalezení určité konkurenční výhody, aby zvolila způsob, jak se odlišit 

od svých konkurentů. Jinak řečeno, společnost usiluje o nalezení něčeho, co ji vytvoří specifickou a 

odlišenou od  konkurence. Jak uvedl Kotler: „Konkurenční výhoda je schopnost společnosti vykonávat 

něco jedním či více způsoby tak, že to konkurence nedokáže.“
19

 

Nalezení tzv. dlouhodobé udržitelné konkurenční výhody, takové která dává možnost po určitý 

čas a i přes veškeré konkurenční snažení se odlišit, je velmi důležité. Toto odlišení má podobu 

jedinečnosti, cennosti a nenapodobitelnosti. Firmy intenzivně pracují na nalezení využitelné výhody, 

kterou mohou využít v podobě odrazového můstku k získání dalších nových výhod. Z toho vyplývá, 

                                                 

17 Marketingové noviny
 
[online]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3 [cit. 2013-03-03].  

18 KOTLER, Philip. Jak vytvářet a ovládat nové trhy. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4. 
19 KOTLER, Philips a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. 

ISBN 978-80-247-1359-5. Str. 188  
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že firmy nesmí polevovat, ale neustále nalézat další a další výhody. Existuje nepřeberné množství 

výhod, je jen důležité znát oblasti zdrojů konkurenčních výhod.
20

 

Zdroje konkurenčních výhod jsou:  

 produkce s nejnižšími náklady,  

 výrazná diferenciace výrobků a služeb,  

 dokonalá znalost zákazníků, trhu, konkurence, technologie či dalších aspektů,  

 právní výhoda díky patentům, autorským právům či jiné ochraně,  

 výhoda vytvořená díky efektivní komunikaci,  

  přístup k jedinečnému zdroji přírodních surovin,  

 vyvinutí či použití nové technologie, výrobního postupu,  

 neustálé inovace výrobků a služeb, nový přístup k distribuci,  

 významné postavení firmy v rámci určitého prostředí či trhu.  

Pokud vezmeme v úvahu nákladové výhody a výhody diferenciační, těchto je možné 

dosáhnout využitím lepších technologií, proškolením personálu na základě odborných znalostí, nebo 

nabídkou odlišných služeb, využitím efektivnější komunikace, nebo logistikou. Dalších výhod je 

dosaženo za předpokladu vlastnictví něčeho, co jiné firmy nemají nebo nijak v tom nevynikají.  

Pozicemi, ve kterých podnik může působit jsou:  

Udržení zvláštnosti – firma má na trhu jedinečný výrobek či službu s nejvyšší cenou, jehož 

výroba vyžaduje vysoké náklady, vyznačuje se vysokou diferenciací. 

Výjimečný úspěch – firma má na trhu jedinečný výrobek či službu, cena výrobku je 

konkurenčně schopná, jehož výroba počítá s nízkými náklady,  vyznačuje se vysokou diferenciací.  

Víra v rostoucí trh – firma doufá v růst trhu, jelikož má vysoké náklady a nízkou diferenciaci 

výrobku či služby.  

Udržení cenové výhody – výrobek či služba se velmi podobá těm konkurenčním, konkuruje na 

základě nízké ceny a tím pádem i nízkým nákladům a nízké diferenciaci . 

Pochopení jakékoli výhody ze strany zákazníka je důležitou součástí celé této problematiky. 

Výhoda musí být výhodná hlavně pro zákazníka, jinak ztrácí svůj význam. Pro firmy je zapotřebí 

dostatečné zaměření svých výhod na zákazníky, což vede k ocenění výhod a pravidelnosti nákupů. 

Firma tedy pocítí zvýšení zisků, a tedy i  dopad konkurenční výhody. 
21

 

                                                 

20 BLAŢKOVÁ, Monika. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 
21 

KOTLER, Připil a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 

978-80-247-1359-5. 
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2.3 Metody pro zhodnocení konkurenční pozice podniku 

Při hodnocení konkurenční pozice podniku lze využít mnoho nejrůznějších metod. Táto práce 

je však zaměřena na nefinanční ukazatele za použití PESTE analýzy, konkurenčního modelu Harryho 

Pollaka a benchmarkingu největších konkurenčních mobilních operátorů působících v České 

Republice.  

2.3.1 Analýza PEST 

PEST analýza se zaměřuje na analýzu makroprostředí, které dělí do pěti základních skupin. 

Tyto skupiny obsahují jednotlivé různé faktory makroprostředí, které působí na podnik zvenčí.  

Politické a legislativní podmínky se v jednotlivých zemích mohou velmi lišit. Jde o faktory, 

jako jsou politická stabilita, členství v evropských či celosvětových společenstvech, daňová soustava, 

míra protimonopolních zákonů, kontrola a regulace importu a exportu, zákony na ochranu životního 

prostředí, nakládání s odpady, zákony na ochranu spotřebitele, minimální mzda.  

Ekonomické faktory jsou ovlivněny ekonomickou situací v dané zemi. Mezi hlavní faktory 

patří tempo ekonomického růstu země. Ekonomický růst podněcuje k vyšší spotřebě, což vytváří další 

příležitosti na trhu. Míra inflace určující tempo růstu cen a celkovou ekonomickou stabilitu. Úroková 

míra, má zásadní vliv na cenu kapitálu. Daňová politika, míra zdanění zisku ovlivňuje ziskovost 

investice. Směnný kurz měny dané země, ovlivňuje konkurenceschopnost na zahraničních trzích.  

Sociální a demografické faktory jsou ovlivněny názory a složením obyvatelstva. Důležité je 

etnické a náboženské složení obyvatelstva. Životní styl, věkové složení, způsob trávení volného času 

obyvatelstva. Vztah k životnímu prostředí a ke spotřebě obecně.  

Technologické faktory, pro udržení konkurence schopnosti je důležité držet krok s dobou a 

sledovat vývoj v technologiích, které ať už přímo nebo nepřímo souvisí s oborem daného podniku.
22

 

2.3.2 Model Harryho Pollaka 

Další pohled na výkonnost podniku a možnosti jejího měření, který se opírá z velké části o 

nefinanční ukazatele, představuje model vytvořený Harry Pollakem. Účelem tohoto modelu je zjištění 

životaschopnosti hodnoceného podniku v budoucnosti. Pollak tento model vyvinul v souvislosti s 

potřebou zjistit míru pravděpodobnosti, s jakou se podnik blíží k úpadku a na základě získaného 

výsledku posoudit nutnost jeho sanace a nalézt hlavní oblasti pro zlepšení. Vycházel z přesvědčení, že 

všechny do té doby používané metody pro hodnocení životaschopnosti podniků, které se opíraly 

výhradně o finanční ukazatele zjišťované z podnikového účetnictví, byly zatíženy stejným 

                                                 

22 SEDLAČKOVÁ, Helena a BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 132 s. ISBN 80-

7179-367-1. 
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nedostatkem, který spatřoval v zaměření na data o minulosti, která pro účely předpovědi budoucí 

výkonnosti podniku a jeho schopnosti přetrvání v konkurenčním prostředí nemají dostatečnou 

vypovídací schopnost. Pollak pro zdůraznění této argumentace rozděluje okolí podniku na dva 

protipóly, vnitřní a vnější: 

a) Vnitřní okolí podniku se vyznačuje tím, že všechny činnosti, které v něm probíhají,   lze poměrně 

úspěšně řídit pomocí vhodně zvolené organizace podniku, postupů vyjádřených ve vnitřních 

podnikových instrukcích, směrnicích a podobných dokumentech, které příslušné jednání upravují a na 

jejichž základě je možné ho vynutit. Přitom právě podnikové účetnictví se zaměřuje výhradně na 

získávání údajů o vnitřním okolí podniku. 

b) Vnější okolí podniku je naproti tomu charakteristické tím, že jeho charakteru a vývoji se musí 

podnik víceméně přizpůsobit, a možnosti jeho ovlivnění vlastním podnikem jsou poměrně omezené. 

Úplná kontrola tohoto prostředí je pak v podstatě úplně vyloučena. Finanční ukazatele pro hodnocení 

úspěšnosti podniku ve vztahu ke svému okolí však prakticky není možné z výše uvedeného důvodu 

použít. 

Proto jím vytvořený model zohledňuje v hodnocení výkonnosti a na jejím základě budoucí 

vitality podniku zejména oblasti týkající se vnějšího prostředí (8 z 10 kritérií) a klade tak podobně 

jako ostatní ucelené systémy orientované převážně na nefinanční měřítka při hodnocení současné i 

budoucí úspěšnosti podniku na první místo schopnost, s jakou se daří podniku přizpůsobovat se a 

naplňovat očekávání vnějších subjektů, které jsou vůči podniku v určitém vztahu. Tato schopnost je 

ovšem podmíněna dobrým zvládnutím vedení v rámci podniku. 

Model Harryho Pollaka je založen na subjektivním hodnocení deseti podle něj klíčových 

oblastí charakterizujících hospodaření zkoumaného podniku. Každá oblast je vyjádřena souhrnnou 

charakteristikou, které se přiděluje určitý počet z předem maximálně dosažitelného množství bodů. 

Maximální výše bodového ohodnocení není pro všechny charakteristiky stejná, ale liší se podle váhy, 

jaká je přisuzována jejímu vlivu na budoucí vývoj podniku. Po ohodnocení všech charakteristik se 

body sečtou a výsledek se vyjádří jako podíl dosaženého výsledku k maximálnímu možnému v 

procentech. Celkový výsledek představuje ukazatel vitality podniku:  
23

  

100-81% - životaschopnost podniku je téměř jistá, 

80-61% - životaschopnost podniku je velmi pravděpodobná, 

60-41% - zajištění životaschopnosti si vynucuje určitý zásah do činnosti podniku, 

40-21% - podnik hospodaří nezdravě, 

20-0% - podnik je v krizi. 

                                                 

23 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2003. xii, 122 s. ISBN 

80-7179-803-7. 
 



18 

Tabulka 2. 1: Hodnocení podle modelu Harryho Pollaka 

Charakteristika Cíl bodů 

Výzkum trhu cílený na pokrok 13 

Výrobky odpovídající trhu 12 

Spokojení zákazníci 11 

Spokojenost finančních účastníků 11 

Poměr k životnímu prostředí 11 

Kapitálová základna 10 

Výhodná lokalizace podniku 9 

Školení a motivovaní zaměstnanci 8 

Finanční výsledek 8 

Spolehlivý dodavatelů 7 

Celkem 100 

Činitel % 

 
Zdroj: POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2003 . xii, 122 s. 

ISBN 80-7179-803-7. s.23 

 

Z pořadí jednotlivých kritérií podle počtu bodů je vidět významnost nefinančních stránek 

činnosti podniku pro jeho budoucí výkonnost a přežití. Finanční výsledek je až na předposledním 

místě. Každé z 10ti kritérií je ještě dále specifikováno rozkladem na množství dílčích ukazatelů, z 

nichž naprostá většina jsou nefinanční ukazatelé. Příklady těchto ukazatelů pro jednotlivá kritéria a 

popis důvodů, proč představují indikátory budoucí výkonnosti podniku, jsou uvedeny v příloze č.1.
24

 

I když se jedná o metodu zalomenou na subjektivním hodnocení, upřesnění jednotlivých 

charakteristik pomocí dílčích kritérií a určení míry jejich plnění umožňuje manažerům, kteří dobře 

znají poměry ve svém podniku, s dostatečnou přesností určit bodové ohodnocení jednotlivých kritérií 

a získat tak poměrně přesný celkový obraz o stavu podniku a oblastech, kde je nutné zvýšit jeho 

výkonnost, popřípadě přímo o nutnosti sanace. Za podnik, který je „zdráv“ a má zajištěnou 

budoucnost, Pollak považuje takový podnik, který se dokáže přizpůsobovat potřebám životního 

prostředí a cenám, kvalitě a šíři služeb, které poskytuje svým zákazníkům.  
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2.3.3 Benchmarking  

Dle Jiráska je  benchmarking definován: „Benchmarking je standard pro srovnání měření a je 

zaměřen zejména na porovnání s přímými konkurenty“. 
25

 

Analýzy konkurence pomocí této metody jsou v současnosti velice rozšířené. Pokud totiž firma 

vstupuje na trh musí si bezpodmínečně zjistit informace o svých konkurentech.  Konkurenční analýza 

je využívaná každým podnikem, který se rozhoduje o své strategii a záměru. Benchmarking srovnává 

veškeré vlivy ovlivňující získání dané tržní pozice. Je samozřejmé, že tyto faktory se časem mění, 

nemělo by se na ně proto opomíjet. Srovnání se může týkat výrobků, služeb, výrobních a jiných 

procesů, oblasti obchodu, financí, materiálu, lidských zdrojů, marketingů atd.  

2.3.3.1. Kategorie benchmarkingu  

Benchmarking je rozdělen do 3 kategorií, ve kterých je možné se srovnávat s konkurencí. 

Můžeme porovnávat z hlediska kvality i produktivity buď celou firmu nebo pouze určitou část. Záleží 

na tom jakým způsobem a co chceme srovnávat a podle toho použít tyto kategorie:  

Interní benchmarking  

Pokud budeme benchmarkingem srovnávat jednu celou organizaci se spoustou poboček a 

oddělení, na kterých probíhají stejné nebo podobné, které můžeme jednoduše srovnat. 

Bechmarkingem lze zdokonalit celou organizaci. Snadné získání a jednoduchý přístup k informacím je 

pro tuto kategorii velmi výhodný. Stejně jako časová nenáročnost na vyhledávání informací, které jsou 

dostupné v rámci organizace. Není proto potřeba zajišťování výzkumu prostřednictvím externích 

partnerů. To také velice ovlivňuje přesnost interního benchmarkingu, díky tomu, že pracuje 

s informacemi pocházejícími pouze od jednoho zdroje. Hlavní nevýhoda je v obtížnějším vyhledání 

nejlepšího způsobu výkonnosti, pokud se jedná o naši vlastní firmu, zatím co v ostatních firmách je to 

mnohem jednodušší. Výsledkem interního benchmarkingu jsou rychlejší a zásadní zlepšení podniku, 

ale současně  slouží jako základ pro externí benchmarking.  

Externí benchmarking  

Externí benchmarking se zabývá srovnáním organizace. Srovnávány jsou organizace buď 

stejné nebo velmi podobné v rámci jednoho trhu. Většinou však jde o přímou konkurenci,  která je  

mnohdy neochotná pracovat, nebo naopak o kunkurenci z úplně jiných odvětví. Úspěšně postavené 

firmy na trhu většinou udržují partnerské vztahy týkající se benchmarkingu s konkurujícími 

společnostmi. Takový to partnerský vztah závisí na tom, zda jsou jednotlivé organizace ochotny 

                                                 

25 JIRÁSEK, Jaroslav A. Benchmarking a konkurenční zpravodajství: souměření a soupeření. 1. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7259-051-3. Str. 11  
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komunikovat se svou konkurencí. Znaky externího benchmarkingu jsou typické vysokým stupněm 

srovnávání daných organizací a jejich funkcí. Zásadní problém externího benchmarkingu je 

v zaměření se jen na konkurenční faktory, namísto zabývání se identifikací nejlepších výkonností 

konkurenčních podniků. 

Funkční benchmarking  

Funkční benchmarking je založen na srovnávání výrobků, služeb a pracovních postupů 

podniku s jinými velkými podniky v rámci celého trhu, tedy i z jiných oborů. Proto se mu také 

mnohdy říká generický benchmarking, na základě srovnávání výkonnostních ukazatelů jakýchkoli 

podniků. Velkou výhodou této metody je přínos nových pohledů a poznatků, kterými se může 

odstartovat množství změn v podniku např. změny pracovních postupů.  

2.3.3.2 Realizace benchmarkingu  

Realizace každé analýzy probíhá na základě určitého postupu, pokud jde o postup 

benchmarkingu, probíhá prostřednictvím pětietapového modelu vedoucího k úspěšnému zvládnutí 

benchmarkingu. 

Rozhodování o tom, co bude podrobeno metodě benchmarkingu je prvním krokem, nad kterým 

je potřeba se zamyslet. Vychází se tedy hlavně z potřeb podniku, který si stanoví, jakých cílů a 

informací chce výzkumem dosáhnout, což je hlavním výsledkem benchmarkingu. Určit partnery 

benchmarkingu je druhým krokem, kterým je zapotřebí najít odpovídající partnery, kterým nebude 

vadit spolupráce. Vhodný partner může být takový, který má velice kvalitní produkty či služby, ale 

také je pokud možno srovnatelným konkurentem s požadovaným podnikem. 

 Ve třetí etapě shromaždujeme informace v podobě finančních údajů, dokumentů 

k jednotlivým postupům a další potřebné informace. Důležitá je velice spolehlivost a efektivita kritérií 

benchmarkingu. Analýza zjištěných údajů je předmětem předposledního kroku, kterým určíme shody, 

rozdíly a souvislosti jednotlivých podniků, ale i neporovnatelné oblasti, jejichž vliv se však odrazí v  

konečném výsledku analýzy. Jako poslední fáze benchmarkingu je praktické zrealizování výsledků 

výzkumu, kdy dochází ke zlepšení či rozvoji podniku, k lepší výkonnosti a přesnějšímu určení 

požadavků daného podniku.
26

 

2.3.4 Metodologie finanční analýzy 

Jednou z dalších metod často využívaných při hodnocení konkurenční pozice podniku je 

finanční analýza. Jelikož je tato metoda velmi obsáhlá a časově náročná, není možné se jí podrobně 

                                                 

26 KARLÖF, Bengt. a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: Jak napodobit úspěšné. Přel. L. Galeová. 1. vyd. Praha: 

Victoria Publishing, 1995. 135 s. ISBN 80-85865-23-8.  
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v této práci zabývat.  Proto bude tato kapitola věnována pouze obecnému popisu finanční analýzy, 

podrobnější informace jsou uvedeny v Příloze č.2.
27

 

 

2.3.4.1 Finanční analýza  

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku. Spočívá v hodnocení stavu 

a minulého vývoje finanční situace podniku a měla by formulovat doporučení pro další vývoj této 

finanční situace. 

Nejdůležitějším úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení úrovně finančního zdraví 

podniku pomocí metod finanční analýzy, posouzení výhlídek finanční situace a příprava opatření ke 

zlepšení této situace.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3., 

rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 
28 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, 139 s. ISBN 

978-80-247-3308-1.
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3. Konkurenční analýza pomocí vybraných metod  

V této části dojde ke srovnání vybraných tří nejsilnějších mobilních operátorů působících na 

telekomunikačním trhu v České Republice, kterými jsou Vodafone, Telefónica O2 a T-Mobile, na 

základě stanovených metod. Metodami použitými v této práci jsou PEST analýza, konkurenční model 

Harryho Pollaka a benchmarking.  

Na konci této kapitoly budou okrajově zmíněni i virtuální operátoři, jelikož s tématem této 

práce úzce souvisí. 

Na poli českých mobilních sítí existuje i čtvrtý mobilní operátor Ufon. Tímto operátorem se 

však práce  nebude zabývat, z důvodu jen minimálního tržního podílu.  

3.1 Charakteristika Vodafone Czech Republic a.s. 

Je britská společností prosazující svou globální značku se slzou v logu viz. Obrázek č. 3.1, 

která však nesymbolizuje vodu. Jméno Vodafone vzniklo ze slov Voice and Data, tedy hlas a data.  

 

Obr. 3.1: Logo společnosti Vodafone 

                                                               

 

Zdroj: Vodafone [online]. Dostupný z: http://obrazky.cz/=vodafone+logo.gif/. [cit. 2013-10-03]. 

 

 

Vodafone je součástí nadnárodní skupiny Vodafone Group Plc se sídlem v Newbury ve Velké 

Británii. Pod svou značkou provozuje mobilní operátory ve 31 zemích, v dalších 50 má partnerské 

sítě. Celosvětově jeho služby využívá 404 milionů zákazníků, čímž se řadí v tomto směru na třetí 

místo (po China Mobile), v Česku pak 3,365 milionů. Zaměstnává  více jak 86 tisíc lidí.  

Vodafone je držitelem dvou mezinárodně uznávaných certifikátů zaměřených na řízení kvality 

a životního prostředí. Oba certifikáty známé jako ISO 9001 a ISO 14001 získala společnost v červnu 

roku 2010. Certifikát ISO 9001 je platný pro Enterprise Business Unit, certifikát ISO 14001 pro celou 

společnost Vodafone Czech Republic a.s. 

Získání certifikátu řízení kvality podle normy ISO 9001 je formálním potvrzením skutečnosti, 

že se v této společnosti dbá na zvyšování spokojenosti zákazníků. Současně se stále zlepšuje efektivita 

interních procesů, které mají vliv na produkty a služby pro firemní zákazníky jak ze státního, tak 

soukromého sektoru. 
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Společnost získává každoročně několik ocenění mezi ta nejvýznamnější patří Cena zdraví a 

bezpečného životního prostředí. Jde o projekt „Jsme stejná krevní skupina“, kterým Vodafone 

podporoval dárcovství krve v České republice. Každoročně ji uděluje Business Leaders Forum, letos 

již po dvacáté. Cena je tak nejstarší soutěží svého druhu v České Republice. Přihlášené projekty jsou 

posuzovány komisí složenou z významných odborníků, která uděluje cenu společnosti, jejíž činnost 

vedla k co nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců ,či obyvatel v 

jejím okolí při použití inovativních postupů. 

Dalším získaným oceněním je Podnik podporující zdraví 2. stupně, kde společnost získala  2. 

místo v kategorii Velké podniky. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou 

Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlašuje ji hlavní hygienik České republiky. Získaný titul je 

udělován na dobu 3 let a takto oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví 

zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.  

TOP Odpovědná velká firma roku 2011 je název ocenění, které Vodafone získal v soutěži TOP 

Filantrop.  Jde o cenu pro velkou firmu za společensky odpovědný přístup k podnikání.  

Cena Via Bona je jedním z nejmladších ocenění společnosti, jde totiž o 1. místo v hlavní 

kategorii pro velkou firmu. Cena je pro dárce, který provozuje obecně prospěšnou činnost nenahodile 

a kvalifikovaně a jehož činnost v této oblasti může posloužit jako výrazná ilustrace dobrého a 

zajímavého přístupu k dárcovství. Zvlášť pozitivně jsou hodnoceni dárci, kteří dokáží se svou 

podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným 

projektům. Cenu uděluje Nadace Via, v níž rozhoduje odborná porota.  

Historie ve světě 

V roce 1982 získala společnost Racal Electronics jednu ze dvou britských licencí na 

provozování mobilní sítě. Začala tedy provozovat síť Racal Vodafone, tehdy ještě ve spolupráci s 

menšinovými investory. Jejich podíly vykoupila v roce 1986 a vyčlenila mobilní služby do zvláštní 

společnosti, která pak v roce 1991 změnila název na Vodafone Group. Je zajímavé, že expanzi na 

evropské trhy zahájil Vodafone až v roce 2002. Podstatně dříve působil například v Austrálii.  

Historie v Česku  

Vodafone se vyvinul postupně ze společnosti Český Mobil, která v Česku provozovala síť 

Oskar. I když licenci získala již v říjnu 1999, komerční provoz sítě byl zahájen až v březnu  

následujícího roku. Během osmi měsíců dokázali technici Českého Mobilu pokrýt signálem území, na 

kterém žije 98 % obyvatel, čímž o dva roky dříve splnili licenční podmínky. V roce 2005 získal Český 

mobil licenci pro výstavbu a provozování sítě třetí generace. Došlo také k prodeji nadnárodní skupině 

Vodafone Group Plc.,, která v únoru 2006 postupně změnila název na Vodafone Czech Republic a.s.
29
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3.1.1 PEST analýza  společnosti Vodafone 

PEST analýzou použitou na společnost Vodafone, která bude zaměřena na rozpoznání a 

odlišení faktorů významných pro tuto společnost, jež jsou popsány v textu níže, ale i na odhadnutí 

budoucího vývoje těchto faktorů, určení pravděpodobných impulsů, které způsobují změny a dopady 

změn na konkurenční pozici společnosti.  

Politické a legislativní faktory 

Nejen na společnost Vodafone Czech Republic a.s., ale i na nejrůznější jiné společnosti, které 

podnikají v České Republice, se vztahují zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy dané 

země, které musí respektovat  a pokud možno je vědomě neporušovat. Základními platnými právními 

předpisy, které musí mobilní operátoři striktně dodržovat a brát v úvahu při své činnosti, řídit se jimi, 

bez rozdílu pozitivního či negativního přínosu ovlivňujícího podnikání těchto společnosti, patří 

například:  

 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a ve znění pozdějších předpisů – upravuje 

postavení dané firmy např. z hlediska formy podnikání, z hlediska obchodních 

závazkových vztahů atd.,  

  Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a ve znění pozdějších předpisů – stanoví 

podnikatelskému subjektu, jak velkou část zisku má odvést do státního rozpočtu.,  

  Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů – 

společnost Vodafone je plátcem této daně, neboť obrat této společnos za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců  přesáhl částku 1 000 000,- Kč,  

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů – tento zákon 

stanovuje firmě rozsah a způsob vedení účetnictví s požadavky na jeho průkaznost, 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – tento 

zákon upravuje nakládání s osobními údaji upravuje, které operátoři využívají pro lepší 

a efektivnější uspokojování přání a potřeb zákazníků,  

 Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích – který upravuje oblast poskytování 

veřejných telekomunikačních služeb, je v souladu s regulačním rámcem EU pro 

elektronické komunikace z roku 2002. 

 Zákon č. 455/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákona o elektronických telekomunikacích č. 127/2005 Sb. – vedle kterého existuje i  

např. Zákon o české televizi nebo Zákon o českém rozhlasu aj.. Stěžejní úpravou však 

                                                                                                                                                                      

29 DOSEDĚL, Tomáš. Profily operátorů: Základní údaje o mobilních operátorech. Mobilní volání. 2009/2010, roč. 5, č. 1, 

s. 38-41. 
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zůstává Zákon o elektronických komunikacích, který nahradil Zákon o 

telekomunikacích č. 151/2000 Sb., o kterém jsme se již v předchozím textu zmiňovali. 

Existuje celá řada zákonů a legislativních předpisů, které musí dodržovat všichni podniky na 

trhu telekomunikačních služeb. Významnou státní institucí v oblasti telekomunikací je Český 

telekomunikační úřad (ČTÚ), jež byl zřízen zákonem o elektronických komunikacích. Jedná se o 

ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a 

stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
30

 

Posláním ČTÚ je kompenzovat nedokonalosti hospodářské soutěže a napomoci vývoji trhu 

směrem ke konkurenčnímu prostředí. ČTÚ taktéž pomáhá chránit práva spotřebitelů, přiděluje 

kmitočty a oprávnění k využívání čísel, nově zavádí přenositelnost mobilních čísel nebo např. 

upravuje poskytování tzv. univerzální služby (jedná se v podstatě o ztrátovou službu, na kterou má 

každý občan ze zákona nárok, je státem dotována a jsou na ni vypisovány pravidelné tendery, jde 

např. o povinnost vydávat telefonní seznamy, provoz informační služby atd.).
31

  

V roce 2010 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky zahájena tvorba 

strategického dokumentu „Digitální Česko“,  jehož obsahem je rozvoj ICT, velký důraz je kladen na 

vysokorychlostní internet a optické sítě v České republice. Dotace strukturálního fondu EU zahájila i  

podporu projektů na rozvoji ICT v institucích veřejné správy i v podnikatelském sektoru.  

Politicko-právní faktory mají největší vliv na činnost společnosti. Co se týče daňové politiky, 

ta významně ovlivňuje konečné ceny pro zákazníky, do budoucna to však pro zákazníky nebude 

rozhodují aspekt. V listopadu roku 2012 byl zákon o dani z příjmu novelizován, kdy se zvýšila sazba 

DPH na 21%, což podstatně ovlivnilo ceny služeb tohoto operátora, daň z příjmu právnických osob je 

19 % stejně jako minulý rok. Daně představují vždy velké zatížení podniku, klesající tendence daně 

má pozitivní vliv na otevírání nových prodejen společností, naopak zvýšení daně má negativní dopad 

na podnikání, protože  snižuje čistý zisk společnosti. 

Monopolu je v současné době přiřazována nejvýznamnější role, usiluje se však o rozbití těchto 

monopolních sil na trhu telekomunikačních služeb. Namísto zásadnímu vlivu EU a jejímu nadřazení  

nad českými zákony, kterému  podniky v ČR podléhají.  

Vzhledem k dostatečné legislativní úpravě a existenci regulatorní instituce můžeme politické 

prostředí odvětví telekomunikací označit za relativně stabilní. 

 

 

                                                 

30 Český telekomunikační úřad: Vznik, působnost a organizace ČTÚ. Dostupné z:  

http://www.ctu.cz/main.php?pageid=27&page_content_id=787. [cit. 2013-20-03].  
31 Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Dostupné z: http://www.digizone.cz/zakony/zakon-127-2005/. 

[cit. 2013-20-03]. 
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Ekonomické faktory  

Tento typ faktorů se zabývá sledováním makroekonomických ukazatelů ČR, mezi které 

neodmyslitelně patří vývoj HDP, nezaměstnanosti a míry inflace. Jako jedny z ukazatelů výrazně 

ovlivňující celou ekonomiku a tím i zájem o služby poskytované mobilními operátory.  

Klíčovými determinantami v ekonomice daného státu je míra růstu ekonomiky a stabilní počet 

firem. Za poslední dobu statistiky dokazují neustálé snižování počtu firem v České Republice, což 

naší ekonomice nijak nepřispívá.  

Z hodnocení České republiky můžeme tedy usoudit nestabilní makroekonomickou situaci. To 

se odráží ve snižujících se investičních aktivitách, jelikož se podniky zalekly snižující se výnosnosti 

dlouhodobých investic v důsledku ekonomických změn. Tento předpoklad potvrzuje také tempo růstu 

HDP, v roce 2012 klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v meziročním srovnání, tak i mezičtvrtletně, 

ekonomická recese se v průběhu roku postupně mírně prohlubovala. Hlavní příčinou nepříznivého 

vývoje byla klesající tuzemská poptávka jak domácností po zboží a službách pro konečnou spotřebu, 

tak investorů po fixním kapitálu. Zahraniční obchod již nebyl schopen, přes zvyšující se aktivní saldo, 

vývoj domácí poptávky kompenzovat viz. Tabulka č. 3.1. 

 

Tab. č. 3.1: Vývoj HDP 

Rok 1997 1998 1999 2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Vývoj HDP v % -0,9 -0,2 1,7 4,2 3,1 2,1 3,8 6,8 7 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,7 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: http://www.czso.cz/. 

 

V běžných cenách byl v loni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP vyčíslený na 3,844 mld. 

Kč, což bylo pouze o 0,1 % více než v roce 2011. 

Deflátor HDP vyjadřující změnu úhrnné cenové hladiny se zvýšil meziročně o 1,3 %. 

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, zahrnující zaměstnance a samostatně podnikající 

osoby, vzrostla ve srovnání s rokem 2011 v průměru o 0,4 % na 5,092 milionů osob. Samostatně 

podnikajících osob přibylo 21 tisíc na 956 tisíc, průměrný počet zaměstnanců (4,136 milionů) se téměř 

nezměnil. Odpracováno však bylo celkem o 1,2 % méně hodin viz. Tabulka č. 3.2. 

 

Tab. č. 3.2: Vývoj míry nezaměstnanosti 

Rok 
199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

Míra nezaměstnanosti 

(v%) 2,95 3,3 2,99 3,08 4,28 6,04 8,54 9,02 6 6 9,9 9,2 9,6 8,6 9,4 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: http://www.czso.cz/. 
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Nezaměstnanost souvisí s příjmem rodin i jednotlivců. Lidé bez práce si častěji berou půjčky a 

úvěry, které v budoucnu nejsou schopni splácet. Z důvodu neplacení svých závazků se následně 

dostávají do bankovních i nebankovních registrů dlužníkŧ např. SOLUS. Lidé zapsaní v těchto 

registrech pak nemají možnost brát si na své rodné číslo žádné služby. S nezaměstnaností souvisí také 

využívání volného času. Nepracující lidé svůj čas často tráví sledováním televize a hraním her na 

počítači, což má za následek zvýšenou poptávku těchto zákazníků po internetovém připojení a službě 

TV. Nezaměstnaní dávají často přednost dobíjecím kartám před mobilními tarify z důvodu neplacení 

pravidelné měsíční částky, ale pouze skutečně provolaného kreditu. Zatím co klesající míra 

nezaměstnanosti má pozitivní vliv na zvýšený zájem nejen o mobilní tarify.  

Míra nezaměstnanosti v České republice byla v minulém roce 9,4 %, došlo tak oproti roku 

2011 ke zvýšení míry nezaměstnanosti, která činila 8,6 %.  

Je nutné vycházet z toho, že trh telekomunikačních služeb se řadí mezi cyklická odvětví, 

jejichž vlastností je měnit se ve stejném směru jako celá ekonomiky. Růst ekonomiky tedy ovlivňuje 

růst cyklického odvětví, zatím co snížení tempa růstu české ekonomiky a tím snížení kupní síly 

obyvatelstva České republiky odhaluje špatné podmínky pro získání potenciálních zákazníků. Což 

můžeme také doložit zvýšením míry inflace, která byla v roce 2012 3,3 % viz. Tabulka č. 3.3.  

 

Tab. č. 3.3: Vývoj míry inflace 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mira inflace v (%)  8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: http://www.czso.cz/. 

 

Jak je možné si všimnout v posledních letech docházelo k prudkému nárůstu cenové hladiny. 

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen za rok 2012 měly ceny v 

oddíle bydlení a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 

2,5 %, vodné o 6,7 %, stočné o 7,2 %, ceny zemního plynu o 2,1 %, elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé 

vody o 5,0 %. Z potravin vzrostly nejvíce ceny mouky o 19,8 %, vepřového masa o 8,5 %, ryb o 11,0 

%, ovoce o 10,5 % a brambor o 51,6 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 

7,4 %. Zatím co na snižování meziročního cenového růstu působily zejména ceny v oddíle pošty a 

telekomunikace vlivem poklesu cen telefonických a telefaxových služeb o 4,4 % a cen mobilních 

telefonů o 13,7 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 3,7 % a obuvi o 3,6 %. V dopravě 

byly nižší ceny pohonných hmot o 0,9 % a osobních automobilů o 3,4 %.
32

 

Sociální a demografické faktory 

                                                 

32
 Český statistický úřad. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/. [cit. 2013-20-03]. 
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Zatím co mobilní telefon v dnešní podobě s nesčetně mnoha funkcemi se stává důležitý 

pomocník, ale i potřebným doplňkem k vytvoření image každého člověka. Zvýhodněné nabídky 

mobilních telefonů jsou dnes pro operátory rutinou, velká pozornost je přesto věnována designu 

telefonních přístrojů. Proto i mobilní operátoři uzavírají smlouvy s určitými výrobci mobilních 

zařízení, aby si společnost své zákazníky k sobě připoutala a zaručila jim tak nejnovější a 

nejkvalitnější produkty na trhu. Rozvoji podniků tento mobilní trend tedy velice prospívá a poskytuje 

nové možnosti.  

Mezi velmi důležité hledisko operátorů patří demografický vliv, kdy věk a pohlaví 

potencionálních zákazníků tvoří charakter nabízených služeb. Mobilita obyvatel, nehraje významnou 

roli, jelikož signálem mobilní sítě je pokryta celá Česká republika. Míra vzdělání taktéž není zásadním 

ukazatelem v používání mobilních služeb. Nezáleží na vzdělání ani na sociálním postavení ve 

společnosti při využití mobilních telefonů, které používá dnes každý. Nejvýznamnějším hlediskem 

v této oblasti je otázka životního stylu, který je klíčovým ukazatelem, podle kterého operátoři 

přizpůsobují své služby. Demografické hledisko týkající se věku naší populace, jí řadí mezi nejstarší 

v Evropě, dochází tedy ke stárnuti obyvatelstva, které má prozatím stále rostoucí tendenci. Při 

otázkách budoucí strategie mobilních operátorů je tedy nutné vzít tento fakt v potaz. Na základě těchto 

okolností, by dle mého názoru bylo dobré přijít na trh s jednoduchými tarify a hlavně telefonními 

přístroji se snadnou obsluhou i pro starší občany, kteří se neradi učí něčemu novému a mají obavy 

cokoliv měnit.  

Jak v posledních letech roste průměrný příjem obyvatel České republiky, rostou i výdaje 

domácností na telekomunikace. Dle ČSÚ utratil v roce 2012 průměrný Čech 4.800,- Kč za 

telekomunikační služby. Zatímco procento výdajů na telekomunikace je v celé populaci přibližně 

stejné, výdaje na jednotlivé telekomunikační služby jsou u různých demografických segmentů odlišné. 

Mladí lidé do 29 let, kteří tvoří 38 % české populace, vydají na mobilní služby 81 % z 

celkových svých výdajů na telekomunikační služby, což je procentní podíl vyšší než činí průměr za 

všechny tři demografické segmenty. Na internetu této demografické skupině připadá 11 % výdajů na 

telekomunikace, pevné linky se u mladých lidí podílejí pouze 4 %. Lidé spadající do věkové skupiny 

30-60 let, jež tvoří 45 % české populace, vydávají taktéž nejvíce prostředků za mobilní služby, celých 

59 % z celkových výdajů na telekomunikace. Výdaje na internet tvoří u této skupiny nejvyšší procento 

výdajů z celé populace a to 15 %. V porovnání s předchozí skupinou je zde vyšší i procentní podíl 

výdajů na pevné linky (12 %). U věkové skupiny nad 60 let tvořící 18 % populace, je největší část 

peněžních prostředků vydávána za mobilní služby a pevné linky. Starší lidé internet příliš nevyužívají, 

a proto jsou výdaje na internet u tohoto segmentu ze všech věkových skupin nejnižší. 

Technologické faktory  
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Telekomunikační služby jsou oblastí, která se neustále mění a rychle vyvíjí díky novým 

technologiím a inovacím. Jednotlivé společnosti, stejně jako Vodafone, se musí tomuto vývoji rychle 

přizpůsobit, aby nezůstaly pozadu a nepromarnily tak svou příležitost získat novou klientelu. Je 

samozřejmostí, že vývoj se netýká pouze telekomunikační sféry, ale k velkému pokroku za poslední 

desetiletí také došlo u mobilních telefonů.  

Co se týče Vodafonu, ten se svými datovými službami v porovnání s operátory O2 a T-Mobile  

výrazně zaostává. Důvodem je zřejmě používání starších technologií v oblasti přenosu dat, jejich 

přenos je tak významně pomalejší. Tento fakt považuji za konkurenční nevýhodu společnosti.  

Velmi důležitá je jakost a kvalita služeb, z důvodu přesycení trhu, na kterou by se nemělo 

opomíjet. Pro zákazníky je tak kvalita a zvyšující se kupní síla často mnohdy důležitější než jejich 

cena. Neustále se investuje do výzkumu a vývoje s cílem získání co největší konkurenční výhody.  

Proto i Vodafone v této oblasti zapracoval a již nemalé částky investoval do vývoje svých 

technologií, které jsou s novými službami úzce provázané. Infrastruktura a její obnovování a 

inovování je další oblastí investování společnosti. 

Mezi nejmodernější a nejrychlejší technologie pro přenos signálu patří tzv. 4G na základě LTE 

sítě, kterou však Vodafone prozatím neposkytuje. Jeho působení směřuje spíše prostřednictvím 3G 

sítě. 

3.1.1.1 Vyhodnocení  PEST analýzy Vodafone 

V rámci průzkumu makroprostředí působícího na mobilní operátory můžeme tvrdit, že i v 

České republice se v poslední době stále více projevují negativní dopady hospodářské krize. Nicméně 

nedomnívám se, že by zpomalení české ekonomiky mohlo existenčně ohrozit firmy, jež působí na trhu 

telekomunikačních služeb. Poskytovatelé telekomunikačních služeb jsou totiž subjekty uspokojující 

základní lidskou potřebu, komunikaci s druhými, o které je možné říci, že nikdy nezanikne. 

Nicméně i přes zpomalení vykazuje česká ekonomika vyšší růst než západoevropské země, ve 

kterých dochází ke značnému ekonomickému útlumu až k ekonomické recesi. Souhrnná ekonomická 

pozice ČR se ve vztahu k EU zřejmě zlepšila.
33

 

Vzhledem ke skutečnosti, že životní úroveň obyvatel ČR v posledních letech stoupala a že 

telefon, televize či internet se staly neodmyslitelnou součástí životů většiny z nás, se domnívám, že 

firmy působící v odvětví telekomunikací by neměly mít vážné problémy s nedostatkem poptávky po 

                                                 

33
 Český statistický úřad: Souhrnná výkonnost ekonomiky v roce 2012. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/1C004BA7AD/$File/03-1109-08-Q3.doc. [cit. 2013-20-03].  
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svých produktech, i když vzhledem k probíhající hospodářské recesi je možné očekávat, že někteří 

lidé budou snižovat např. své výdaje na mobilní služby. 

Důležitou roli na trhu telekomunikačních služeb bude do budoucna zřejmě hrát odhadnutí a 

správné zvolení strategie se zaměřením na vyšší věkovou skupinu, tím mohou operátoři získat velké 

množství nových zákazníků.  

3.1.2 Vodafone a konkurenční model Harryho Pollaka 

Tato část bude věnována poměrně nové metodě Harryho Pollaka, která se zabývá, jak ocenit 

vitalitu daného podniku a jak odstranit příčiny krize a ohrožení. 

Životaschopnost podniku v budoucnosti závisí hlavně na exogenních faktorech, to znamená na 

budoucím trhu a jeho výzkumu, na uspokojení zákazníků a investorů, na poměru k životnímu 

prostředí, na školení a motivaci personálu, na spolehlivosti a iniciativě dodavatelů atd., všechno to 

jsou pojmy, které nepřicházejí v úvahu při podnikovém účetnictví. 

V důsledku těchto úvah bude touto metodou hodnocena společnost Vodafone na základě 

následujících deseti významných parametrů. 

Finanční výsledek 

Na konci roku 2012 měl Vodafone 3,365 milionů zákazníků, což je o 44 tisíc více než v září 

2012, kdy vykazoval 3,321 milionů zákazníků, jak si můžeme všimnout v grafu č. 1.  

 

Graf č.1: Vývoj počtu zákazníků společnosti Vodafone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě číselných údajů z interních zdrojů Vodafone 

 

Tento graf zobrazuje rok od roku zvýšení celkového počtu zákazníků společnosti Vodafone. 

Nárůst těchto zákazníků zvyšuje tedy i ziskovost společnosti a rozšiřuje portfólio aktivních SIMkaret. 
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Z celkového počtu zákazníků 44,4 % používá předplacenou kartu, zbytek jsou majitelé tarifů s 

paušálem. viz. Graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Podíl zákazníků společnosti Vodafone 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z interních zdrojů Vodafone  

 

Převedeno do absolutních čísel má Vodafone 1,494 milionů lidí s předplacenou kartou a 1,871 

milionů lidí s paušálem. 

Na celkovém počtu zákazníků 3,365 milionů za rok 2012 Vodafone vydělal přibližně 3,9 

miliardy korun (o 17 % méně než ve stejném období loňského roku). Průměrný měsíční výnos na 

jednoho zákazníka  u Vodafone za SIMkartu (tzv. ARPU) se pohybuje okolo 390 Kč viz. Graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Průměrný měsíční výnos na SIMkartu Vodafone 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z interních zdrojů Vodafone 

  

Jak je vidět v tomto grafu průměrný měsíční výnos za SIMkartu se každý rok postupně snižuje. 

Dochází k tomu z toho důvodu, že ceny za telekomunikační služby se dostávají stále na nižší úroveň, 

tím pádem dochází i ke zpomalování nárůstu zisků. Do budoucna se tento trend bude pravděpodobně 

dále ještě stupňovat. 

Podíl zákazníků (v %)

44%

56%

Paušální karty

Předplacené

karty



32 

Spokojenost finančních účastníků 

Společnost eviduje krátkodobé závazky z obchodních vztahů zejména z titulu provozních 

nákladů a poplatků za propojení ostatními operátory a závazky k dodavatelům dlouhodobého majetku. 

Obvyklá doba splacení těchto závazků dle smlouvy činí 30 dnů. Jako součást krátkodobých závazků 

jsou vykazovány také přijaté volací jistiny od zákazníků. K 31.3.2012 společnost evidovala 

krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 50 mil. Kč. 

Pohledávky z obchodního styku jsou převážně tvořeny pohledávkami za zákazníky, 

s poskytovateli telekomunikačních služeb a ostatními obchodními partnery. 

Pohledávky za společníky a účastníky sdružení obsahují pohledávky z účasti společnosti ve 

sdruženích bez právní subjektivity s ostatními mobilními operátory a jinými subjekty za účelem 

rozšíření pokrytí území signálem GSM. Tyto pohledávky v minulém roce činily 59 mil. Kč. 

Majetek společnosti najatý formou operativního leasingu je vyobrazen v grafu č. 4 

 

Graf č. 4: Operativní leasing společnosti Vodafone 

Operativní leasing pro rok 2012 - výše nájemného (v mil. Kč)

51

149

404

Pozemky a nemovitosti pro síť

Kancelářské a obchodní

prostory

Osobní a užitková vozidla

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výroční zprávy  Vodafone za rok 2012  

 

Ve výše uvedeném grafu můžeme sledovat velikost najatého majetku. Největší část najatého 

majetku tvoří pozemky a nemovitosti pro síť, které jsou využívány pro výstavbu základnových stanic, 

či vysílačů. Zatím co nejmenší část najímaná společností je vynaložena na osobní a užitková vozidla, 

která využívají například obchodní zástupci pro firemní účely. 

Spokojenost zákazníků 

I přes poskytování co nejkvalitnějších a technologicky nejrychlejších služeb, se snaží 

Vodafone soustředit na zákazníka a lidský přístup k němu. Na prodejnách se můžeme setkat se 

specialisty, kteří jsou ochotni vždy pomoci a poradit např. začínajícímu uživateli datových služeb, či 

chytrého telefonu.  

V minulém roce byly dokončeny nejmodernější systémy péče o zákazníka, na které byli tito 

zákazníci převedeni. Díky nim si tak mohou zákazníci kdykoli aktivovat zvýhodněný tarif, spravovat 



33 

svůj účet či kontrolovat provolané jednotky online v reálném čase. Jde o webovou, nebo mobilní 

samoobsluhu, která je velmi přehledně  zpracovaná na základě nejmodernějších trendů.   

Výrobky odpovídající požadavkům trhu 

Stejně jako v předchozím roce se Vodafone snaží zaměřovat na poskytování na míru šitých 

služeb, které uspokojují individuální potřeby zákazníků.  

V současné době jsou datové služby jednoznačně na vzestupu. Používání rychlého mobilního 

internetu se stává samozřejmostí a zákazníci si tak postupně zvykají využívat internet ve svém  

mobilu. Za poslední tři roky vzrostl objem přenesených dat v síti Vodafone více jak třicetinásobně.  

Společnost začala s prodejem cenově výhodných chytrých telefonů a tabletů vlastní značky, čímž 

výrazně přispěla k celosvětovému trendu spotřeby dat.  

Společnost výrazně rozšířila portfolio nejnovějších nabízených telefonů na trhu těch 

nejrůznějších značek, což výrazně přispělo k prodeji chytrých telefonů, který průměrně měsíčně činí 

až 80% z celkového prodeje telefonů.  

Aby byla zabezpečena, co nejlepší a nejrychlejší zkušenost zákazníků s datovými přenosy, 

neustále se intenzivně buduje vysokorychlostní 3G síť i v mnoha menších obcích a městech, kterou již 

bylo pokryto více, jak 70% populace České Republiky. Jak tomu bylo v předešlých letech je uvedeno 

v grafu č. 5. 

 

Graf č. 5: Vývoj pokrytí 3G sítí společnosti Vodafone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z interních zdrojů Vodafone 

 

Jak je vidět na grafu výše společnost Vodafone za poslední dobu silně zapracovala na rozšíření 

vysokorychlostní 3G sítě. Oproti roku 2010, kde pokrývala pouhých 40% obyvatel ČR je patrný 

značný pokrok.  

Jak jsou na tom jednotlivé části ČR je vidět na obrázku č. 3.2, na kterém je vyobrazena mapa 

pokrytí signálem  sítě Vodafone.  
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Obr. č. 3.2: Mapa pokrytí společnosti Vodafone 

 

Zdroj: Mapa pokrytí společnosti Vodafone. Dostupné z: http://www.itaci.cz/zajima-vas-pokryti-3g-signalem-v-cesku-

mame-mapy. 

 

Je na první pohled jasné, že některé lokality nejsou pokryty vůbec, zatím co větší města mají 

husté pokrytí, což ukazuje tmavší zabarvení určitých měst na mapě jako např. Praha, Brno, Ostrava. 

Výzkum trhu zaměřený na pokrok 

Jakým směrem se bude Vodafone ubírat po deseti letech? Jaké budou plány Vodafonu na příští 

rok? Přesně na tyto otázky odpovídají společnosti Vodafone průzkumy trhu a analýzy, na kterých se 

pravidelně podílí. Kromě dlouhodobého plánování sleduje třeba i ceny nebo to, jak si stojí 

konkurence. Nechybí zde velký analytický tým, který hlídá trh, náklady a výnosy a doporučuje, kam 

by firma měla dál mířit. 

Oddělení společnosti „Consumer marketing“ vymýšlí a pomáhá vytvářet nové produkty, 

služby a speciální nabídky pro zákazníky. V tomto oddělení se snaží co nejlépe zákazníkovi 

naslouchat, poznat jeho potřeby a následně je naplňovat. Zároveň zde vytváříme produkty a služby na 

míru. Jde o práci s lidmi na základě marketingového výzkumu prováděného technikou telefonického 

dotazování.  

V poslední době z tohoto výzkumu vyplynulo, že se zákazníci již dlouhodobě domáhají cenově 

zvýhodněných neomezených tarifů. Na tuto skutečnost již Vodafone zareagoval a v předešlých dnech 

představil nové neomezené tarify, které jsou svou cenou pro zákazníky velice zajímavé. O tyto tarify 

zákazníci projevili velký zájem, proto další zvýhodněné služby připravuje společnost pro měsíc 

květen. 

Vodafone si také pravidelně analyzuje trh, aby věděl jak je na tom s porovnáním s konkurencí, 

což dokládá průzkum Vodafone Zoom. Z průzkumu Vodafone Zoom vyplývá, že až 82 % Čechů by 

ocenilo, kdyby nemuselo podepisovat smlouvy s mobilními operátory. Téměř všichni (91 %) považují 

spotřebitelské smlouvy obecně za zbytečně složité, přičemž třetina (32 %) vnímá právě smlouvy s 
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mobilními operátory jako nejkomplikovanější. Průzkum dále ukázal, že až 97 % zákazníků mobilních 

operátorů by ocenilo odměny za věrnost a 3/4 (72 %) mají pocit, že si jich jako dlouhodobé zákazníky 

už nikdo nevšímá. Reklamní triky většina Čechů považuje reklamní triky za běžnou součást prodeje 

na českém trhu. Nejvíce triků se dle průzkumu používá v oblastech bankovnictví (86 %), u mobilních 

operátorů (65 %) a spotřebitelských soutěží (54 %).  

Dále tento průzkum ukázal, že zákazníci Vodafonu mají ke svému operátorovi nejčastěji citový 

vztah (56 %). Nejdůležitější je pro ně příjemný personál v obchodech a až 89 % se vrací do obchodu, 

kde je přivítal milý prodavač. 

Zákazníci T-Mobilu mají nejčastěji pocit, že si jich jako dlouhodobých zákazníků nikdo 

nevšímá (79 %). Věrnostní programy jsou pro ně přitom nejvíce důležité (86 %). 

Zákazníci O2 mají ke svému operátorovi nejméně často citový vztah (40 %). Je mezi nimi 

nejvíce těch, kteří již někdy doplatili na lákavé reklamy (45 %).
34

 

Školení a motivovaní zaměstnanci 

Ve firmě v současné době pracuje 2 411 zaměstnanců, jak dokládá graf č. 5, kteří si navzájem 

tykají, nehrají si zde na žádné hierarchie a postavení, v nejvyšším vedení je obsazena polovina žen. 

Zaměstnanci mohou využívat řady výhod, flexibilní pracovní doby a práce z domova, za benefitní 

body se mohou vzdělávat, chodit za kulturou, nebo sportovat.  

Vodafone se rozhodl neustále zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců. Jednak pro jejich 

vlastní dobro, ale i kvůli větší spokojenosti zákazníků a konkurenceschopnosti firmy. Proto přišel s 

propracovaným systémem interních a externích školení pod názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy 

Vodafone Czech Republic k vyšší zákaznické spokojenosti a konkurenceschopnosti. Údaje o počtech 

zaměstnanců působících ve společnosti viz. Graf č. 6, kterých v roce 2012 zaměstnával  celkem 2 411. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
 Vodafone tiskové zprávy. Dostupné z: 

 http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-zoom-pruzkum-co-si-o-

mobilnim-trhu-mysli-/. 
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Graf č. 6: Průměrný počet zaměstnanců společnosti Vodafone 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv Vodafone 

 

Celkem bude proškoleno asi 700 zaměstnanců a to hlavně v soft skills, IT, jazykových 

dovednostech a legislativě. 

Tento projekt je prvním, který financuje ESF fond z Operačního programu zabývající se 

lidskými zdroji a zaměstnaností. Je to tedy pro Vodafone velmi zajímavou a přínosnou zkušeností. 

 Zaměstnanci, kteří projdou tímto projektem zapracují na prohloubení své kvalifikace a získání širšího 

uplatnění  na trhu práce. 

Zdravá kapitálová základna  

K 31.3.2012 měla společnost otevřenou garantovanou kreditní linku, která jí umožňovala mít 

záporný zůstatek do výše 7 mil. EUR ( 172 mil. Kč ) u Citibanky. Dále pak měla společnost otevřené 

kontokorentní účty u RBS ( the Royal Bank of Scotland ) a ČSOB, které jí umožňovaly mít záporný 

zůstatek do výše 30 mil. Kč. Finanční prostředky jsou využívány dle aktuální potřeby, k  datu 

31.3.2012 byl čerpán kontokorentní úvěr ve výši 88 mil. Kč u Citybanky. 

K 31.3.2011 činila výše základního kapitálu 8 150 mil. Kč a skládala se z jednoho kusu 

kmenové akcie v nominální hodnotě 8 150 000 000 Kč. Tato akcie nebyla veřejně obchodovatelná. 

Dne 26.7.2012 společnost Vodafone Europe B.V., jako jediný akcionář rozhodla o snížení 

hodnoty základního kapitálu o částku 6 680 mil. Kč . K 31.3.2012 tedy nová výše základního kapitálu 

společnosti činila 1 470 mil. Kč  a skládala se z jednoho kusu kmenové akcie o minimální hodnotě 

1 470 000 000 Kč  

Spolehliví dodavatelé 

Vodafone spolupracuje se stovkami dodavatelů. Výběr dodavatelů však závisí na splnění 

určitých požadavků. Pokud s touto společností chtějí spolupracovat, musí se zavázat k plnění kodexů. 

Vodafone chce být odpovědnou firmou, jedna z věcí, která mu k tomu pomáhá, je kodex etického 



37 

nákupu viz. Příloha č. 6. V tomto kodexu jsou obsaženy standardy týkající se životního prostředí a 

společnosti jako takové. Obchodní partneři, stejně jako Vodafone musí tyto standardy dodržovat. 

Kodex je postaven na mezinárodních standardech působících na životní prostředí, lidská práva a práva 

na práci. Dodavatelé Vodafonu se tak mohou spolehnout na dodržování férových obchodních 

podmínek a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a společnosti na všech úrovních. Mezi další 

kodexy, na kterých si tato společnost zakládá patří kodex bezpečnosti práce, protikorupční kodex a 

kodex ochrany životního prostředí. 

Výhodné umístění podniku 

Vodafone Group Plc, je jedním z největších světových mobilních společností poskytující 

širokou škálu služeb, včetně hlasu, zpráv, dat a pevného širokopásmového připojení 

působící ve více než 31 zemích na 5 kontinentech. Činnost skupiny byla dříve rozdělena do dvou 

geografických oblastí. První z nich se skládala z Evropy a Afriky a druhou zahrnoval Střední východ, 

Asie a Tichomoří (AMAP). Od 1. srpna 2012 se činnost skupiny rozdělila do tří geografických oblastí  

a to na severní a střední Evropu, jižní Evropu a amap. 

Vodafone Group Plc má více než 238 tisíc základnových stanic a více než 14 000 Vodafone 

poboček po celém světě. 

Skupina má dohody o partnerství s nejrůznějšími místními mobilními operátory 

ve více než 50ti zemích, kteří rozšiřují dosah služeb a umožňují tak rozšířit sortiment výrobků a služeb 

Vodafonu i na trh v partnerských územích. Tato partnerství vytváří skupině další příjmy 

prostřednictvím poplatků, hrazených partnery, za přístup ke značce Vodafone. 
35

 

Co se týče České Republiky, zde má Vodafone Czech republic a.s. více jak 150 prodejních 

míst, které najdeme nejčastěji v nejrůznějších obchodních centrech, ve velkých ale i malých městech. 

V Česku Vodafone zabírá třetí pozici mezi operátory, celosvětově však působí jako třetí 

největší telekomunikační operátor ihned za ATT a China mobile.  Nejvyšší příčku Vodafone obsadil  

v Anglii, kde je naprostou jedničkou. 

Vztah k životnímu prostředí 

Životní prostředí bere společnost Vodafone velmi vážně. Svou činnost se snaží provádět s 

ohledem na přírodu a šetrné využívání neobnovitelných zdrojů. 

Díky dodavateli E.ON je celých 70% energie sítě Vodafone napájeno z obnovitelných zdrojů, 

tzv. první zelenou sítí. Za emise ze zbytku sítě společnost ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR vysazuje novou zeleň. Ročně jde o nějakých 20 000 kusů stromů. 

                                                 

35
 Vodafone [online]. Dostupné z : 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/factsheet/group_presentation.pdf. [cit. 2013-10-03]. 
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Spotřeba elektrické energie představuje jeden z nejvýznamnějších enviromentálních dopadů 

telekomunikační firmy. Celá tato globální firma se dobrovolně zavázala spořit energií, a tak snížit do 

roku 2020 množství vypouštěných emisí CO2 na polovinu vůči emisím v roce 2006/2007.
36

 

Pozůstatky po dosloužilých mobilních telefonech a jejich příslušenství rozhodně nepatří do 

běžné popelnice, proto se společnost zaměřila na jich recyklaci. Speciální kontejnery je možné najít ve 

sběrných dvorech, v podnicích a na úřadech, nebo v prodejnách elektrozařízení, či kterékoli prodejně 

Vodafone. Společnost zajistí prostřednictvím specializované firmy jejich znovuvyužití, případně 

recyklaci. Navíc za každý z recyklovaný telefon platíme průměrně 3 eura do Nadace Vodafone na 

prospěšné projekty.  

Ve Vodafonu se podporuje tzv. čistá doprava. Doprava tramvají, vlakem či autobusem je čistší, 

ekonomičtější a pohodlnější alternativou k osobní automobilové dopravě. Proto již několik let vždy v 

září společnost podporuje Evropský týden mobility. Na akci Zažít město jinak chce pořádající 

iniciativa Auto*Mat ukázat, jak se najednou změní veřejný prostor, když zmizí auta, a jak oživnou 

ulice města, když je obsadí chodci, cyklisté a pouliční zábava. V minulosti Vodafone zákazníkům 

poskytoval např. jízdní řády v mobilu zdarma, jízdenky na MHD nebo třeba dynamo nabíječku. 

Vodafone je jedinou velkou firmou v České republice, která v květnu 2010 získala od 

Ministerstva životního prostředí ekoznačku Ekologicky šetrná služba. Získání tohoto certifikátu 

ekoznačky je znamení, že společnost splnila náročnou, povinnou i volitelnou oblast kritérií, na základě 

kterých jí bylo uděleno ozelenění kancelářského provozu. Ekoznačka je pro spotřebitele signálem, že z 

produktů a služeb Vodafonu se nevytváří nadbytečné odpady, že služby mají charakter nezatěžující 

životní prostředí a že si Vodafone  na trhu snaží najít vždy tu nejekologičtější alternativu na trhu. 
37

 

Eko-třída je parametr, který hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí. Hodnocení 

nabývá hodnot od jedné do pěti. Čím vyšší číslo, tím lepší hodnocení. Například hodnocení 1,8 

znamená, že si telefon z ekologického hlediska nevede příliš dobře. Naopak hodnocení 4,2 říká, že 

telefon představuje pro lidi a životní prostředí malou zátěž. Označení „neohodnoceno“ znamená, že 

hodnocení telefonu ještě nebylo dokončeno. Eko-třída je parametr, který hodnotí telefon z hlediska 

dopadu na životní prostředí. Hodnocení nabývá hodnot od jedné do pěti – čím vyšší číslo, tím lepší 

hodnocení. Například hodnocení 1,8 znamená, že si telefon z ekologického hlediska nevede příliš 

dobře. Naopak hodnocení 4,2 říká, že telefon představuje pro lidi a životní prostředí malou zátěž. 

Označení „neohodnoceno“ znamená, že hodnocení telefonu ještě nebylo dokončeno. Vodafone si 

klade za cíl nejen dát zákazníkovi možnost volby telefonu s nižší zátěží pro životní prostředí, ale také 

chce tento dopad snižovat a vést výrobce a celé odvětví k ekologickým krokům a inovacím. Na 

                                                 

36 Vodafone [online]. Dostupné z: http://www.vodafone.cz/odpovednost/zelenou-cestou//. [cit. 2013-10-03]. 
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 Vodafone [online]. Dostupné z : http://www.vodafone.cz/odpovednost/zelenou-cestou/zelena-kancelar/. [cit.2013-08-04] 
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základě zpětné vazby zainteresovaných stran - zákazníků, dodavatelů, neziskových i vládních 

organizací, skupina Vodafone pravidelně aktualizuje metodiku tak, aby držela krok s nejnovějším 

vývojem a nejvyššími standardy.
38

 

Vodafone má vlastní program, podle kterého pečuje o problematiku elektromagnetického pole. 

Každá pobočka Vodafonu musí splňovat politiku mateřské skupiny Vodafone v oblasti zdraví a 

bezpečnosti. Tato politika společnosti ukládá některé povinnosti, které nejsou ani v českých zákonech. 

Chrání tak nejen zaměstnance a všechny občany, ale stará se i o to, aby signál nerušil například citlivé 

lékařské přístroje v nemocnicích. Tato politika se netýká jen základnových stanic, ale i mobilních 

telefonů. Každý mobil, nově uváděný na trh, musí navíc projít tzv. SAR testem.
39

 

3.1.2.1 Vyhodnocení společnosti Vodafone na základě modelu Harryho Pollaka 

Na základě použití modelu Harryho Pollaka, kterým byla dle výše popsaných kritérií 

analyzována společnost Vodafone Czech Republic a.s., byla  vyhodnocena budoucí životaschopnost 

podniku. Tento podnik z analýzy vyšel jako velice životaschopný i pro budoucí období. Byl 

ohodnocen činiteli v rozmezí  od 100 – 81% viz. Tabulka č. 3.4.  

 

Tab. č. 3.4: Hodnocení  společnosti Vodafone na základě modelu Harryho Pollaka 

Charakteristika Cíl bodů 

Výzkum trhu cílený na pokrok 12 

Výrobky odpovídající trhu 10 

Spokojení zákazníci 10 

Spokojenost finančních účastníků 11 

Poměr k životnímu prostředí 11 

Kapitálová základna 9 

Výhodná lokalizace podniku 9 

Školení a motivovaní zaměstnanci 6 

Finanční výsledek 6 

Spolehlivý dodavatelů 5 

Celkem 89 

Činitel 89% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě vyhodnocených údajů 

 

Celkové dosažené výsledky Vodafone činí 89 bodů s váhou 89%. Je možné si všimnout, že 

nejvyšší bodové ohodnocení získala oblast výzkumu trhu s 12ti body, zatím co nejnižšího hodnocení 

dosáhla část kritérií týkajících se spolehlivosti dodavatelů. 

Je tedy možné usoudit, že je tento podnik   poměrně “zdráv ” a má zajištěnou budoucnost.  

                                                 

38
 Vodafone [online]. Dostupné z : http://www.vodafone.cz/eko-trida/. [cit.2013-08-04] 

39
 Vodafone [online]. Dostupné z : http://www.vodafone.cz/odpovednost/ferova-hra/telefony-a-zdravi/.[cit.2013-08-04] 
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V následujícím textu se budeme zabývat dalším mobilním operátorem analyzovaným na 

základě vybraných metod. Telefónica O2, jako jeden z největších poskytovatelů telekomunikačních 

služeb v ČR. Totoho operátora zhodnotíme opět za pomocí PEST analýzy, konkurenčního modelu 

Harryho Pollaka a nakonec i benchmarkingem. 

3.2 Charakteristika společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. 

O2 je chemická značka kyslíku. Stejně jako je kyslík součástí našeho světa a nezbytnou esencí 

životů lidí, můžeme ve 21. století jako stejně nepostradatelnou vnímat i roli komunikace. Z tohoto 

faktu vychází i filozofie společnosti, která chápe komunikaci a také telefon jako přirozenou a 

nepostradatelnou součást každodenního života člověka. Díky této myšlence je značka O2 velice dobře 

přijímána, jak ostatně dokazují zkušenosti z jiných zemí. 

Hlavními grafickými prvky značky O2 jsou uklidňující přechody modré barvy a především 

specifická seskupení bublin, které jsou znázorněním již zmiňovaného kyslíku. Všechny tyto grafické 

prvky, a zejména charakteristické bubliny, se staly symbolem značky O2 a už jen jejich užití samo o 

sobě bez uvedení vlastního loga tuto značku evokuje viz. Obrázek 3.3. 

 

Obr. č. 3.3 : Logo společnosti Telefónica O2 

 

 

Zdroj: Telefonica O2 [online]. Dostupné z: http://www.televizky.cz/info.jpg/. [cit. 2013-10-03]. 

 

 

Telefónica patří mezi přední světové integrované telekomunikační operátory – nabízí řešení 

v oblasti komunikací, informací a zábavy. Působí na trzích 25ti zemí v Evropě, Africe a Latinské 

Americe, kde zaměstnává celkem 130  tisíc zaměstnanců. Jejich služeb využívá více než 316 milionů 

zákazníků, kteří ročně utratí 58 miliard eur (asi 1 508 miliard korun). Z toho se nachází 104 milionů 

zákazníků v Evropě a 212 milionů v Latinské Americe. 

Telefónica O2 Czech republic je součástí mezinárodní skupiny Telefónica O2 Europe se 

sídlem v britském Sloughu. Generálním ředitelem je Luis Antonio Malvido. V Česku využívá služeb 

Telefóniky O2 7,9 milionů zákazníků.  

Tento mobilní operátor v České republice poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových a 

internetových služeb v oblasti pevných linek a mobilních služeb. Od září 2006 nabízí také digitální 

televizi O2 TV. V uplynulých letech společnost významně rozšířila své aktivity v oblasti IT a ICT  
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služeb a stala se jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů v České republice. Kromě tradičních, 

mnohdy jednorázových řešení pro zákazníky ze státní správy, začala Telefónica s aktivní propagací 

standardních ICT služeb pro korporátní zákazníky. 

Společnost také poskytuje velkoobchodní služby ostatním provozovatelům veřejných 

telekomunikačních sítí a poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb v České republice i v 

zahraničí.  

V říjnu loňského roku uzavřela smlouvu s vydavatelstvím Ringier Axel Springer CZ, na 

základě které vznikl první virtuální mobilní operátor v České republice. Od 7. listopadu 2012 začal 

tento operátor poskytovat své služby v síti O2 pod značkou BLESKmobil. 

Telefónica Czech Republic má zavedeny a certifikovány systémy řízení kvality (ISO 

9001:2008), ochrany životního prostředí (ISO 14001:2004), bezpečnosti a zdraví při práci (ČSN 

OHSAS 18001:2007) a informační bezpečnosti (ISO 27001:2005). V té době byla Telefónica první 

společností v České republice a jednou z mála telekomunikačních společností ve světě, která systém 

řízení bezpečnosti informací úspěšně certifikovala. 

 Společnost získala i řadu dalších ocenění, např. Recognised for Excellence udělené Evropskou 

nadací pro management kvality v roce 2006 nebo Podnik podporující zdraví udělené Ministerstvem 

zdravotnictví ČR v roce 2008. V roce 2012 společnost získali kromě ceny za nejlepší image 

společnosti soutěže Rhodos v kategorii Telekomunikační společnosti, hned dvakrát uspěla v soutěži 

Zaměstnavatel roku 2012. V regionálním kole byla vyhlášena Nejlepším zaměstnavatelem regionu 

Praha a v celorepublikovém hodnocení obsadila 3. místo. Telefónica O2 je tak jediná telekomunikační 

firma v první desítce top zaměstnavatelů.
40

 

Společnost Telefónica O2 sponzoruje mnoho sportovních a společenských akcí např.  

O2 extraliga ledního hokeje, O2 Inline cup, Zlatá tretra. Z hudebních akcí jsou to: O2 Sázava fest 

nebo O2 Dance music awards.  

Společnost citlivě vnímá potřeby svého okolí a cítí potřebu na ně reagovat. Základní kámen 

angažovanosti v podpoře neziskového sektoru představuje Nadace O2. Posláním Nadace O2 je 

podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje 

dětí a mládeže, dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijeme. 
41

 

Historie ve světě 

V roce 1924 vznikla jako státní podnik věnující se telekomunikacím. Jako státní podnik 

vydržela až do roku 1997, do té doby také měla ve Španělsku monopol na poskytování  

telekomunikačních služeb. V roce 1997 došlo k uvolnění trhu, Telefónica O2 byla změněna  

                                                 

40
 Telefónica O2 [online]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/hodnoceni-a-certifikaty/. [cit. 2013-08-04]. 

41 Telefónica O2 [online]. Dostupný z: http://www.cz.o2.com/.[cit. 2013-11-03]. 
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na akciovou společnosti a prostřednictvím akciových burz postupně rozprodána.  

V současné době vlastní operátory v 25 zemích včetně Česka či Slovenska; orientuje  

se výrazně na Latinskou Ameriku.  

Historie v Česku  

Telefónica O2 je přímý následovníkem státní telekomunikační firmy známé pod názvy SPT 

Telecom nebo Český Telecom. Z toho se začátkem devadesátých let jako samostatná divize vydělila 

firma Eurotel, provozovatel analogové mobilní sítě založené na technologii NMT, zatímco Český 

Telecom si ponechal oblast pevných linek. Eurotel byl již od začátku vlastněn z poloviny Českým 

Telecomem, zbytek ovládla americká společnost. V roce 2006 byl státem odkoupen zpět a sloučen. 

Vzniklý operátor byl pak po delším hledání 1. července 2006 prodán španělské skupině Telefónica, 

která od září téhož roku používá pro všechny služby logo O2.
42

 

3.2.1 PEST analýza  společnosti Telefónica O2 

Pro této části kapitoly zhodnotím Telefónicu O2 na základě analýza PEST, pomocí které jsou 

identifikovány politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické oblasti této společnosti. 

Politické  a legislativní faktory jsou shodné viz. Analýza na stranách 20-21. 

Ekonomické faktory jsou shodné viz. Analýza na stranách 22-23. 

Sociální faktory se opět shodují viz. Analýza na stranách 23-24. 

Technologické faktory  

Bez rychlých mobilních dat si život v dnešní době již nelze představit. Z tohoto důvodu byly 

investovány nemalé finanční prostředky do rozvoje vysokorychlostní mobilní internetové sítě 3. 

generace 3G. V současné době síť 3G od O2 pokrývá více jak 75 % populace ČR. Nová technologie 

VDSL pro pevné internetové připojení umožňuje až trojnásobné navýšení rychlosti původní 

technologie ADSL. Potřeby internetových uživatelů se neustále navyšují. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí do pěti let vybudovat novou technologii, protože internet poskytovaný pomocí kabelové 

pevné linky již nebude stačit. Z tohoto důvodu se O2 začalo angažovat v rozvoji mobilní sítě 4. 

generace pod názvem LTE. 

Co se týče oblasti hlasového mobilního pokrytí, je v současné době zabezpečován pomocí 

vysílačů v tržních lokalitách ČR. Do budoucna je počítáno s pokrytím hlasových služeb pomocí 

satelitů.  

                                                 

42 DOSEDĚL, Tomáš. Profily operátorů: Základní údaje o mobilních operátorech. Mobilní volání. 2009/2010, roč. 5, č. 1, 

s. 38-41. 
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3.2.1.1 Vyhodnocení PEST analýzy společnosti Telefónica O2 

Na základě výše vypracované analýza makroekonomického prostředí můžeme konstatovat 

celkem stabilní pozici společnosti Telefónica O2. I když se momentálně ekonomika nachází v období 

recese, proto někteří zákazníci šetří i v oblasti telekomunikačních služeb, není pravděpodobné, že by 

docházelo k masivnímu odlivu zákazníků a tím pádem ke snižování zisku. Nejsložitějším rozhodnutím  

O2 bude zvolení správné strategie, jelikož v dnešní době začíná být trh přesycen telefonními 

SIMkartami a začíná se směřovat spíše k přenosu dat v co nejlepší kvalitě a největší rychlosti. Tento 

fakt již O2 zaznamenalo a proto začala svou infrastrukturu rozšiřovat a modernizovat. Z důvodu 

konkurenceschopnosti na trhu telekomunikačních služeb je nutností pro tuto společnost se více 

zaměřit na rychlejší a komplexnější rozvoji LTE sítě v České republice.  

3.2.2 Telefónica O2 a konkurenční model Harryho Pollaka 

Stejně jako u společnosti Vodafone, i v případě O2 budeme v následujícím textu aplikovat 

tento model na základě zhodnocení 10ti faktorů s cílem posoudit životaschopnost společnosti 

v budoucím období. 

Finanční výsledek 

Z finančních a provozních výsledků společnosti vyplývá, že firmě meziročně klesl čistý zisk o 

více než pětinu. Celkové výnosy za poslední čtvrtletí  roku 2012 dosáhly 12 783 miliardy Kč, což je 

meziročně o 4,7 % méně. Za rok 2012 pak celkové výnosy meziročně poklesly o 3,5 % na 50,353 

miliardy Kč.  

Firmě v roce 2012 poklesly výnosy jak z pevných linek, a to meziročně o 5,4 %, tak i v 

mobilním segmentu, o 6,1 %. Naopak se v loňském roce zvýšily výnosy z mobilních dat, a to z 2 499 

miliardy Kč na 2 683 miliardy Kč.  

Tento fakt dokládá i skutečnost, že průměrný výnos ARPU na SIMkartu rok od roku stále 

klesá, jak si můžeme všimnout v grafu č. 7. V roce 2009 byl tento průměrný výnos 514 Kč na 

SIMkartu, tedy mnohonásobně vyšší než v roce 2012, kdy to bylo pouze 390 Kč. 
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Graf č. 7: Průměrný měsíční výnos na SIMkartu O2 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údaje z výročních zpráv O2 

 

Celkový vývoj počtu zákazníků najdeme v grafu č. 8, ze kterého je vidět, že vývoj počtu 

zákazníků O2 je dosti kolísavý. Největší počet zákazníků mělo O2 v roce 2008, v následujících letech 

však docházelo k masivnímu přechodu zákazníků k jiným operátorům, což donutilo společnost snížit 

ceny a upravit svou nabídku a postupně tak tyto zákazníky získat zpět.     

 

Graf č. 8: Vývoj počtu zákazníků Telefónica O2 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv O2 

 

Podíl těchto zákazníků za rok 2012 na paušálních kartách a přeplacených kartách je uveden v 

grafu č. 9. Tento graf vyjadřuje celkové množství zákazníků v %, kteří využívají předplacené karty, 

tedy karty na dobíjení kreditu. Podíl těchto zákazníků je 37,8 %, zatím co větší část zákazníků O2 

využívá paušální karty, tedy se jedná o smluvní zákazníky. 
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Graf č. 9:Podíl zákazníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv O2 

 

Spokojenost finančních účastníků 

Řízení společnosti zaměřujeme na vytváření hodnoty pro své akcionáře. Poskytujeme veškeré 

nezbytné informace pro investiční rozhodnutí, a to bez prodlení a nediskriminačním způsobem. 

Telefónica je 100% soukromá společnost s více než 1,5 milionem přímých akcionářů. Její 

akcie se obchodují na kontinuálním trhu španělské burzy a na burzách v Londýně, New Yorku, Limě a 

v Buenos Aires. 

Představenstvo na valné hromadě schválilo návrh výše odměny pro akcionáře. Počítá s tím, že 

dojde k rozdělení celkové částky 9, 663 miliardy Kč, což odpovídá částce 30 Kč na akcii, která se 

skládá z 20 korun ve formě výplaty dividendy a 10 korun ve formě snížení emisního ážia. Loni přitom 

firma vyplatila 27 korun ve formě dividendy a 13 ve formě snížení emisního ážia. 

Představenstvo společnosti také rozhodlo o zahájení další části nabývání vlastních akcií až do 

výše 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. 

K 31.12.2012 celková výše pohledávek této společnosti činila 7,403 milionů Kč, což je o 502 

tisíc Kč méně než o rok dříve. Z toho celých 313 milionů Kč z celkové částky pohledávek je po 

splatnosti až o 360 dní. 

Obchodní závazky společnosti činí ke konci roku 2012 celkem 10,921 milionů Kč, oproti roku 

2011 je to jedy o 840 milionů Kč méně. Můžeme tak tedy zaznamenat snížení hodnoty celkových 

závazků. Mezi tyto závazky řadíme převážně závazky z obchodního styku, daňové povinnosti, 

závazky vůči zaměstnancům, zákazníkům a ostatní závazky. Mezi ostatní závazky společnosti patří 

převážně jistiny od ostatních obchodních partnerů za dobíjení předplacených karet a závazky se 

splatností delší než 12 měsíců. 

Rozložení leasingových splátek dle doby splatnosti je uvedeno v grafu č. 10. 
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Graf č. 10: Operativní leasing společnosti Telefónica O2 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv O2 

 

Celkové minimální leasingové splátky týkající se operativního leasingu na pozemky, budovy a 

zařízení v minulém roce činily 1355 milionů Kč. Některé tyto smlouvy mohou obsahovat doložku o 

navrácení pronajatého majetku do původního stavu na konci doby pronájmu. 

Spokojení zákazníci  

Nejdůležitější podmínkou trvalého úspěchu každého podnikání je spokojenost a věrnost  

současných i potenciálních zákazníků. To si uvědomuje i Telefónica O2 a proto  pozorně naslouchá 

potřebám a očekáváním svých zákazníků, snaží se jim porozumět a vyjít vstříc, cítí k nim odpovědnost 

a snaží se je překvapit novými, zajímavými a praktickými nápady. Nové produkty společnosti jsou 

proto vybírány tak, aby neměly negativní vliv na jejich zdraví zákazníků a zároveň byly šetrné k 

životnímu prostředí. Společnost zajišťuje bezpečnost informací tak, aby poskytla jistotu všem svým 

zákazníkům a posílila jejich důvěru ve svou společnost.
43

 

Pro Telefónicu O2 jsou spokojení zákazníci tím nejdůležitějším. Na zlepšování zákaznické 

spokojenosti a tím i stabilnější klientele se společnost snaží pracovat ať už tím, že vyškolí své 

zaměstnance, aby uměli rozpoznat individuální potřeby svých zákazníků, nebo přizpůsobí své 

produkty a služby tak, aby byly dostupné všem.  

Nejdůležitější aktivitou poslední doby je hledání nových způsobů, jak umožnit lidem z různých 

prostředí a s různými schopnostmi být ve spojení s tím, co mají rádi. Snaha, aby každý zákazník z O2 

prodejen vždy odcházel spokojený. Dbá se na zařízení prodejen, kvalitu produktů a především na 

odborný a přívětivý přístup pracovníků. 

Jen tak se může Telefónice podařit udržet si své vůdčí postavení na trhu telekomunikačních 

služeb v rámci České Republiky.  

                                                 

43
 Telefónica O2 [online]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/283151-politiky_integrovaneho_systemu_rizeni/. [cit. 

2013-08-04]. 
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Společnost se zavazuje k poskytování férové reklamy a komunikace vůči svým zákazníkům. 

Při propagaci svých produktů jim vždy poskytujeme pravdivé, jasné, užitečné a přesné informace.  

V rámci společnosti se přísně ověřuje, že výrobky i služby, s nimiž přichází na trh, mají 

všechny normami požadované i námi popisované vlastnosti. 

Svým zákazníkům poskytuje veškeré nezbytné informace k uplatnění reklamace pro případ 

nespokojenosti se svými produkty a službami. 

Za velký úspěch společnosti považuji také 1. místo v žebříčku TOP odpovědná firma v 

kategorii Odpovědný produkt a marketing za přístup k zákazníkům se specifickými potřebami. Dalším 

důkazem zaměření se na spokojenost zákazníků je představení dosud nejrozsáhlejšího věrnostního 

programu Extra výhody.
44

 

Výrobky odpovídající požadavkům trhu 

Svým zákazníkům nabízí Telefónica inovativní, spolehlivé a vysoce kvalitní produkty a služby 

za přiměřenou cenu. Zodpovídá také za to, že produkty, s nimiž přicházíme na trh, splňují všechny 

bezpečnostní normy a standardy kvality. Jakékoli zjištěné případy zdravotního rizika náležitě řeší a 

takovéto  případy řádně zveřejňuje. 

Společnost nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. 

Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. 

Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace viz. Obr. č. 3.4. – 

datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica Czech 

Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi. 

Na vysoce konkurenčním telekomunikačním trhu se Telefónica v průběhu roku 2012 v souladu 

s požadavky zákazníků a trendy na trhu zaměřovala na zkvalitnění stávajících služeb, rozvoj a nabídku 

nových produktů a služeb v růstových oblastech. K těm patřily služby fixního a mobilního 

vysokorychlostního připojení k internetu, mobilní hlasové služby a ICT služby. 
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Obr. č. 3.4: Mapa pokrytí 3G společnosti O2 

 

Zdroj: Mapa pokrytí. Dostupné z: http://www.itaci.cz/zajima-vas-pokryti-3g-signalem-v-cesku-mame-mapy. 

 

Důležitou změnu týkající se produktů společnosti vidím v ceně telekomunikačních služeb. 

Zákazníci tohoto operátora loni získali, stejně jako v předchozích letech, více služeb za stejné peníze. 

Jako příklad uvedu na jaře představené mobilní tarify Chytrý Neon, které nabídly zákazníkům k volání 

a internetu v mobilu i SMS do vlastní sítě zdarma. 

Chytré telefony se mezi zákazníky stávají stále oblíbenějšími. Na konci roku 2012 vzrostl 

počet zákazníků, kteří používají chytré telefony, na více než čtvrtinu z celkové zákaznické báze. 

Mezi nově prodávanými telefony tvoří chytré telefony dokonce 72 % a roste také zájem o službu 

Internet v mobilu. 

 Nový produkt mobilní platba technologií NFC je novinkou na českém trhu, kterou se právě 

Telefónica, jako jediný mobilní operátor rozhodla podpořit, čímž si dle mého názoru získala určitou 

konkurenční výhodu. 

Technologie NFC umožňuje velmi rychle a pohodlně zaplatit pouhým přiložením mobilního 

telefonu k platebnímu terminálu v obchodě. Platby jsou jednoduché a zároveň bezpečnější, protože 

uživatelé mají své přístroje neustále pod kontrolou a míru bezpečnosti nastavují dle svých preferencí. 

I v letošním roce se chce společnost věnovat dalšímu rozvoji sítě LTE, která zákazníkům přinese 

možnost využít nového rozměru telekomunikačních služeb. 

V roce 2013 chce společnost i nadále pokračovat v modernizaci 3G sítě na technologii HSPA+, 

což jí umožní upevnit si pozici lídra telekomunikačního trhu. 

Výzkum trhu zaměřený na pokrok 

V oblasti výzkumu a vývoje využívala skupina Telefónica v roce 2012 znalostí a zkušeností 

divize Telefónica Digital, která se v rámci skupiny Telefónica zaměřuje na využití nových růstových 

příležitostí a posilování portfolia produktů a služeb. Díky spolupráci s Telefónica Digital uvedla 

Telefónica  v roce 2012 na trh několik novinek v oblasti finančních a ICT služeb. 
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Na základě průzkumu společnosti Ipsos Tambor, který mapoval oblast mobilního internetu, 

sami dotazovaní potvrdili, že v porovnání s konkurencí je O2 nejsilnějším operátorem na poli 

mobilního internetu. 

Služby mobilního internetového připojení od O2 označuje za nejlepší více než třetina 

respondentů (34 %). Operátor dominuje i v otázce spokojenosti s celkovým pokrytím. Jeho síť v tomto 

ohledu považuje za nejkvalitnější 38 % respondentů. Do průzkumu se zapojili respondenti z celé 

České republiky. Výsledky se nelišily v závislosti na věkové kategorii ani na velikosti místa bydliště 

respondentů. 

Mobilní datové služby využívá celkem 1,2 milionů zákazníků O2, z toho internet v mobilu 820 

000 zákazníků a internet v notebooku 380 000. 

Výzkum realizovala společnost Ipsos Tambor v březnu 2012. Uvedené otázky byly součástí 

omnibusové studie. Reprezentativní dotazníkové šetření proběhlo mezi 1 047 respondenty metodou 

PAPI (papírové dotazování).
45

 

Školení a motivovaní zaměstnanci 

 Společnost Telefónica Czech Republic zaměstnává necelých 6 tisíc zaměstnanců, kteří 

obhospodařují  na 6,5 milionů zákaznických přípojek všeho druhu. Celkový počet zaměstnanců za 

jednotlivé roky viz. Garf č. 11. 

 

Graf č. 11: Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv O2 

 

Svým lidem se snaží Telefónica otevírat nové světy. Usiluje o to, aby každý měl stejnou 

příležitost rozvíjet se a dosáhnout úspěchu, spustila proto projekt Talentum, novou výzvu a zajímavou 

                                                 

45
Telefónica O2 [online]. Dostupné z: 

 http: http://www.telefonica.cz/tiskove-zpravy/236242-O2_ma_nejlepsi_mobilni_internet_potvrdil_pruzkum.html 

 [cit. 2013-08-04]. 
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možnost získat první pracovní zkušenosti určenou těm nejlepším studentům a absolventům po celé 

Evropě. 

Stejně tak jako se podnikání společnosti rozšiřuje po celém světě, dbá se v této společnosti i na 

složení týmů víc než kdy dřív. Své zaměstnance neustále podporuje k využívání jejich nadání a 

dovedností, snaží se rozvíjet kreativitu a novým nápadům se zde meze nekladou. Proto se zaměřuje 

například na spravedlivé odměňování a kariérní postup, transparentní přijímání zaměstnanců, či 

individuální kariérní růst. Stejně tak pružné pracovní úvazky s ohledem na rodinu a vyvážený 

pracovní a osobní život. Společnost se rovněž soustředila na investice do projektů, programů a 

iniciativ ke zlepšení života svých zaměstnanců. Ty zahrnovaly zaměstnanecké benefity a odměňování, 

vzdělávání a rozvoj,sociální odpovědnost, či zdravotní péči. 

Rok 2012 byl pro Telefónicu přelomový z pohledu péče o své stávající zákazníky. Jako 

nejdůležitější krok v této oblasti v loňském roce vnímá společnost zavedení speciálně vyškolených 

poradců na své prodejny. O2 Guru pomáhají s novými technologiemi zdarma nejen zákazníkům O2, 

ale všem, kteří O2 prodejnu navštíví. V roce 2012 vyřešila více než stovka těchto poradců okolo 150 

tisíc požadavků. 

Zdravá kapitálová základna 

Dne 27. září 2012 společnost podepsala smlouvu o úvěru na 3 miliardy Kč, který upsali 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Citibank Europe 

plc a Československá obchodní banka, a.s. Společnost využila popsaný úvěr se splatností 4 roky 

k refinancování dluhu splatného v roce 2012 a dále jej použila pro všeobecné korporátní účely. 

Úroková sazba úvěru činí PRIBOR plus marže 1,75% p.a. 

V červenci 2012 společnost splatila v řádném termínu úvěr ve výši 115 miliadr EUR 

načerpaný v roce 1997. Žádný majetek společnosti není v současné době zajištěn z důvodu čerpání 

úvěru. 

Dne 14. listopadu 2012 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti o 13 Kč na akcii u 

akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč na akcii a o 130 Kč na akcii u akcií o jmenovité hodnotě  1 000 Kč.  

Výše základního kapitálu společnosti  k 31.12.2012 činila 28 021 821 300 Kč. 

V průběhu roku 2012 společnost odkoupila v programu nabývání vlastních kmenových akcií 

6 441 798 kusů vlastních akcií v hodnotě 2483 milionů Kč.  

Jak si můžeme všimnout v grafu č.12, svých závazků společnost dostála i v oblasti výše 

investic, které v roce 2012 činily 6,3 miliadr Kč. Výše těchto investic se každý rok zvyšuje, což je 

dobrým signálem o zdravé kapitálové základně společnosti. 
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Graf č. 12: Výdaje na investice 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv O2 

 

Hlavními oblastmi těchto investic byl rozvoj, zvýšení kapacity a pokrytí 3G sítě, modernizace sítí 

xDSL a také přípravy na spuštění 4G/LTE v České republice. Investovalo se rovněž do zvýšení 

pokrytí 3G sítě na Slovensku.
46

 

Spolehlivý dodavatelé 

Telefónica spolupracuje pouze s obchodními partnery a dodavateli, kteří se řídí podobnými 

zásadami podnikání, dbá na to, aby jí mohli její dodavatelé důvěřovat. 

Mezi zásady podnikání společnosti Telefónica patří: 

a) Osoba, která má finanční vztah (např. z důvodu zaměstnání, investice, zakázky) k určitému 

dodavateli nebo potenciálnímu dodavateli nesmí být přímo ani nepřímo zapojena do procesu nákupu 

nebo rozhodování o tomto dodavateli. V procesu nákupu a spolupráce s dodavateli uplatňujeme 

kontrolní mechanismy, abychom možnému střetu zájmů zabránili. 

b) Za všech okolností podporujeme konkurenční prostředí. Zaručujeme přitom transparentnost a rovné 

příležitosti pro všechny současné i potencionální dodavatele. 

c) Při nákupu využíváme naše postupy k objektivnímu přidělování zakázek. Pro naši společnost 

zajišťujeme služby a produkty za nejlepších dostupných podmínek. 

d) Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby při své činnosti kromě základních právních předpisů dané 

země, uplatňovali rovněž etické zásady podobné našim. 

e) Plníme platební závazky dohodnuté s dodavateli.
47

 

Výhodné umístění podniku 

                                                 

46
 Výroční zpráva 2012, Telefónica Czech Republic, a.s.  

47
 Telefónica O2 [online]. Dostupné z:  

http://www.telefonica.cz/_pub/12/d/5d/273207_626681_Nase_zasady_podnikani_Telefonica_23_05_2011.pdf. [cit. 2013-

08-04]. 
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Společnost Telefónica byla založena v roce 1924 ve Španělsku a postupem času se rozrostla 

do globálních rozměrů. Telefónica má regionální a integrovaný model řízení. Struktura společnosti 

vychází z její orientace na zákazníka a snaží se maximálně realizovat potenciál širokého záběru a 

strategických aliancí v rámci odvětví. 

Jednotlivé společnosti skupiny Telefónica v 25ti zemích se dělí na dvě základní geografické 

zóny a to na Evropu s Latinskou Amerikou a globální obchodní jednotku Telefónica Digital. 

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních 

firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefony, 

přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení.  

Telefónica Europe Plc je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v 

oblasti mobilního a fixního volání a DSL připojení ve Velké Británii, Irsku, Německu, České 

republice a na Slovensku. Všechny výše zmíněné organizační jednotky používají značku O2. 

Společnost má více než 54 milionů zákazníků mobilních a pevných služeb. Telefónica Europe vlastní 

50 % podíl v britské a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo Mobilfunk v Německu.  

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém 

trhu. V současnosti provozuje téměř 8 milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z 

vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových 

a datových služeb v České republice. Telefónica Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT 

služeb v zemi. V rámci mezinárodní skupiny Telefónica patří Telefónica Czech Republic ke skupině 

Telefónica Europe Plc.
48

 

Společnost Telefónica působí po celé České Republice. Prodejny O2 jsou téměř v každém 

městě, v některých oblastech, třeba na provozování franšízových obchodů, nebo při prodeji firemním i 

nefiremním zákazníkům,  společnost spolupracuje s externími partnery. 

Vztah k životnímu prostředí 

Společnost věnuje mimořádnou pozornost ochraně životního prostředí. Má zaveden a 

certifikován systém enviromentálního managementu podle ISO 1400, který svědčí o neustálé snaze 

snižovat dopady naší podnikatelské činnosti na životního prostředí. Tento certifikát společnost získala 

jako první telekomunikační společnost v České republice již v roce 2002. 

Základní principy péče o životní prostředí jsou součástí koordinovaného přístupu celé skupiny 

Telefónica a účelně přispívají k naplnění skupinových i lokálních cílů a v neposlední řadě také 

zákonných a jiných požadavků. 

Jak v České republice, tak v rámci celé skupiny Telefónica je věnována mimořádná pozornost 

ochraně klimatu a zmenšování naší uhlíkové stopy. Snižuje se spotřeba zdrojů, zejména elektrické 

                                                 

48
 Telefónica O2 [online]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/o-spolecnosti/. [cit. 2013-08-04]. 
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energie, plynu a pohonných hmot. Redukuje se i množství produkovaného odpadu. V rámci 

společnosti se důsledně třídí odpad jak v kancelářských prostorách, tak při skladování zboží a 

technologického materiálu i při výstavbě a údržbě telekomunikační sítě.  

Ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s., je zajišťován zpětný odběr a následná 

recyklace elektroodpadu, přičemž k uvědomělému postoji, k ochraně přírody motivuje společnost i 

své vlastní zaměstnance, například zapojením do projektu Zelená firma, kdy Telefónica v roce 2010 

odevzdala více než 269 tun vysloužilých elektrozařízení, což jí vyneslo prvenství v rámci tohoto 

projektu. 

Společnost Telefónica plní povinnosti osoby, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, 

uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona č. 477/2001 

Sb., o obalech, s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
49

 

Problematice vlivu mobilních telefonů a technologií na lidské zdraví je věnována značná 

pozornost. V Telefónice Czech Republic se dbá na to, aby zákazníci měli k dispozici potřebná fakta, a 

proto společnost zveřejňuje všechny dostupné informace prostřednictvím SAR testů. 

Vlivem mobilních technologií na lidské zdraví se zabývala a stále zabývá řada odborníků. Z 

dosud provedených výzkumů nebylo zjištěno, že by používání mobilních telefonů mělo negativní vliv 

na lidské zdraví. Toto stanovisko zastává i Světová zdravotnická organizace.
50

 

3.2.2.1 Vyhodnocení společnosti Telefónica O2 za základě modelu Harryho Pollaka 

Po podrobném prozkoumání jednotlivých kvalitativních faktorů působících na společnost 

Teleféonica O2 bylo dosaženo závěrečného vyhodnocení těchto kritérií metodou Harryho Pollaka viz. 

Tabulka č. 3.5.  Hodnoceno bylo 10 faktorů, kterým byly následovně přiřazeny určité body na základě 

analyzovaných údajů. Nejnižšího bodového ohodnocení dosáhla Telefónica O2 v oblasti školení a 

motivování zaměstnanců a spolehlivosti dodavatelů, na kterou by se měla do budoucna více zaměřit. 

Celkové dosažené body této společnosti byly 87 s váhou činitelů 87%.  

Tento model zkoumá životaschopnost podniků v budoucnosti, určuje jakým způsobem se 

podniky dokáží přizpůsobit potřebám životního prostředí, cenám, kvalitě a šíři služeb, na základě 

vyhodnocení tohoto modelu je možné konstatovat budoucí životaschopnost společnosti Telefónica O2 

Czech Republic a.s., která je z pohledu tohoto modelu téměř jistá. 
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 Telefónica O2 [online]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/283156-ochrana_zivotniho_prostredi/. [cit. 2013-10-04]. 

50
 Telefónica O2 [online]. Dostupné z: http://www.telefonica.cz/283159-mobily_a_zdravi/. [cit. 2013-08-04]. 
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Tab. č. 3.5: Vyhodnocení společnosti Telefónica O2 na základě modelu Harryho Pollaka 

Charakteristika Cíl bodů 

Výzkum trhu cílený na pokrok 12 

Výrobky odpovídající trhu 12 

Spokojení zákazníci 10 

Spokojenost finančních účastníků 10 

Poměr k životnímu prostředí 11 

Kapitálová základna 10 

Výhodná lokalizace podniku 8 

Školení a motivovaní zaměstnanci 5 

Finanční výsledek 4 

Spolehlivý dodavatelů 5 

Celkem 87 

Činitel 87% 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě vyhodnocených údajů 

 

V následujícím textu použijeme PEST analýzu  a konkurenční model Harryho Pollaka, pomocí 

kterých budeme analyzovat dalšího mobilního operátora T-Mobile, jako posledního poskytovatele 

telekomunikačních služeb, který je předmětem této diplomové práce.  

3.3 Charakteristika společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

T-Mobile Czech Republic a.s. je součástí mezinárodní skupiny T-Mobile, mobilní odnož 

telekomunikační společnosti Deutsche Telecom. Deutsche Telecom má zhruba 132 milionů mobilních 

zákazníků, 32 milionů linek pevné sítě a více než 17 milionů širokopásmových linek, přední 

integrované telekomunikační společnosti na celém světě.  

Jak vypadá logo této společnosti je vidět na obrázku č. 3.5. 

 

Obr. č. 3.5: Logo společnosti T- Mobile 

                                                                    

Zdroj: T-Mobile [online]. Dostupné z: http://www.obrazky.cz/=logo+T-Mobile. [cit. 2013-10-03]. 

                                                       

T-Mobile  je přítomen ve více než 50 zemích a sídlo má v německém Bonnu. Generální ředitel 

T-Mobile Czech Republic  je Ing. Milan Vašina.  

Ve fiskálním roce 2012 měla společnost přibližně 230 tisíc zaměstnanců po celém světě a obrat 

58,2 miliard eur. 
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T-Mobile je mimo jiné držitelem ocenění Zaměstnavatel roku i desetiletí, Firma roku, Rovné 

příležitosti, či ceny Via Bona za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. V roce 2012 

časopis World Finance vyhlásil T-Mobile Czech Republic Nejlepším mobilním operátorem ve 

východní Evropě. 

Od ocenění v soutěži Firma roku, Rovné příležitosti, které získal v roce 2010, se i nadále 

snažím podporovat nastavenou firemní politikou rovných příležitostí, tzv. fair share. To dokládá i 

skutečnost, že k 31.12.2011 u společnosti pracovalo 56,35 % mužů a 43,65 % žen. 

Stále se společnost drží na nejvyšších příčkách žebříčků hodnotících firmu jako 

zaměstnavatele. V soutěži Employer Branding Award získal T-Mobile 2. místo, jehož projekt 

komplexního řešení v oblasti rovných příležitostí, rovnováhy pracovního a osobního života nebo 

vstřícnosti k potřebám zaměstnanců s malými dětmi se koncem února dostal mezi tři nejlepší z 28 

přihlášených projektů z celého světa. 

Historie ve světě 

Deutsche Telekom, vlastník T-Mobilu, vznikl až relativně pozdě. V roce 1989 byla 

reorganizována německá pošta (Deutsche Bundespost), ze které se vyčlenila telekomunikační divize 

Deutsche Bundespost Telekom. Ta se v roce 1995 přejmenovala na Deutsche Telekom a následně byla 

prodána. Mobilní síť ovšem vznikla již pod patronátem německé pošty, analogová v roce 1985, 

digitální GSM pak od roku 1992. Pro potřeby provozování mobilní sítě D1 byla dokonce založena 

dceřiná společnost DeTeMobil. Koncem devadesátých let byla síť přejmenována nejprve na T-D1, 

následně T-Mobile.  

Historie v Česku  

T-Mobile Czech Republic vznikl z firmy Radiomobil, která v Česku provozovala mobilní síť 

Paegas. Radiomobil byl založen jako dceřiná pobočka Českých Radiokomunikací až v roce 1996. Od 

samého začátku provozoval síť podle standardu GSM. Od té doby soupeří s O2 o prvenství v počtu 

zákazníků. V roce 2002 navýšil Deutsche Telekom svůj podíl (odkupem od Českých 

Radiokomunikací) a stal se tak většinovým vlastníkem. Název sítě se proto změnil z Paegas na T-

Mobile, společnost změnila svůj obchodní název až v roce 2007. 
51

 

3.3.1 PEST analýza  společnosti T-Mobile 

Jako již v předchozích částech této práce jsme se zabývali PEST analýzou operátora Vodafone 

a Telefonica O2, v této kapitole se zaměříme na analýzu T- Mobile, jako posledního z posuzovaných 

poskytovatelů telekomunikačních služeb.  

Politické  a legislativní faktory jsou shodné viz. Analýza na stranách 20-21. 

                                                 

51 DOSEDĚL, Tomáš. Profily operátorů: Základní údaje o mobilních operátorech. Mobilní volání. 2009/2010, roč. 5, č. 1, 

s. 38-41. 
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Ekonomické faktory jsou shodné viz. Analýza na stranách 22-23. 

Sociální faktory jsou shodné viz. Analýza na stranách 23-24. 

Technologické faktory 

Hnací silou investic a technologického vývoje se na evropském trhu stávají mobilní sítě čtvrté 

generace např. mobilní TV – TV v mobilu či VoIP – Voice over IP, což je přenos živého lidského 

hlasu po internetu. Poskytovatelé telekomunikačních služeb začínají ve větší míře nabízet tzv. Triple 

play, jedná se o kombinované řešení internetu, VoIP a Video on Demand, tedy vyžádání videa přes 

internet, což by mohlo mít za následek zvrácení trendu ubývání uživatelů pevných linek. V posledních 

letech dochází taktéž k rychlé výstavbě bezdrátových sítí a k růstu poptávky po nových generacích 

mobilních telefonů s mnoha doplňujícími funkcemi pro zvýšení uživatelského komfortu.  

Tuto skutečnost podporuje i společnost T-Mobile, která je jediným poskytovatelem přenosu dat přes 

nejrychlejší a nejmodernější síť čtvrté generace pod názvem LTE. 

3.3.1.1 Vyhodnocení PEST analýzy společnosti T-Mobile 

Celosvětový trh telekomunikací je více než 100 let starý, přesto si však ponechává prostor 

pro inovace, neustálé vynálezy a další růst. Na trvalém rozvoji odvětví telekomunikací má velký podíl 

technologický pokrok. Nové technologie, jež jsou založené především na mobilitě a broadbandu 

(vysokorychlostní připojení k internetu), umožňují dosažení vyšší efektivity a konkurenceschopnosti. 

Nové technologie v oblasti telekomunikací mimo jiné mění komunikační zvyklosti lidí a 

vytvářejí nový komunikační životní styl. Mezi novinky na českém trhu telekomunikací se řadí 

vysokorychlostní internet prostřednictvím sítě čtvrté generace. 

Technologický pokrok, jež může být označen za „nezastavitelný“, je hlavním indikátorem 

vývoje odvětví telekomunikací a proto můžeme předpokládat, že se trh telekomunikačních služeb 

bude i nadále „posouvat vpřed“. 

3.3.2 T-Mobile a konkurenční model Harryho Pollaka 

Také T-Mobile zhodnotíme na základě tohoto modelu a stanovíce životaschopnost a 

konkurenceschopnost této společnosti pro budoucí období.   

Finanční výsledky 

I přes fakt, že ceny telekomunikačních služeb při rostoucí spotřebě reálně klesají, se T-Mobile 

podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Celkové tržby za fixní i mobilní služby 

dosáhly cca 26,3 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb činily 23,5 miliardy Kč viz. Graf č. 

13.  
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Graf č. 13: Tržby společnosti T-Mobile z prodeje zboží a služeb 
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Zdroj: vlastní úprava na základě údajů dostupných z výročních zpráv T-Mobile 

 

Z tohoto grafu je patrné, že celkové tržby společnosti T-Mobile se již od roku 2008 postupně 

snižují. K tomuto snižování dochází jednoznačně z důvodu klesajících cen telekomunikačních služeb. 

Pro příští období se i nadále počítá s razantním snižováním cen.  

Jak si můžeme všimnout v grafu č. 14 měsíčně zákazníci utratili  v roce 2012 za mobilní 

služby v průměru 362 Kč za jednu SIMkartu, což je o 4,7 % méně než v roce 2011.  

 

Graf č. 14: Průměrný měsíční výnos na SIMkartu společnosti T-Mobile 
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Zdroj: vlastní úprava na základě údajů dostupných z výročních zpráv T-Mobile 

 

K poklesu ARPU dochází již řadu let, což je pro T-Mobile ztrátou výnosů z poskytovaných 

služeb. S tímto poklesem se však potýkají všichni operátoři zmiňovaní v předchozím textu.  

Růst využívání dat se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který 

meziročně stoupl o dva procentní body na rekordních 27 %.  

Graf č. 15 ukazuje vývoj počtu zákazníků T-Mobile, který k 31.12.2012 obsluhoval necelých 

5,5 milionů zákazníků mobilních služeb, přičemž meziročně si na konto připsal 117 tisíc nových 

zákazníků. 
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Graf č. 15: Vývoj počtu zákazníků společnosti T-Mobile 
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Zdroj: vlastní úprava na základě údajů dostupných z výročních zpráv T-Mobile 

 

Průměrný počet zákazníků T-Mobile není v posledních letech nijak zvlášť rozdílný, svědčí to o 

tom, že má společnost většinou své stálé zákazníky, kteří jsou s nabízenými službami spokojeni. 

Nový zákazníci v roce 2012 přibyli především v segmentu tarifních zákazníků. Předplacenou 

kartu Twist využívalo 2,4 milionů zákazníků, tedy 44,1% viz. Graf č. 16.
52

  

 

Graf č. 16: Podíl zákazníků  společnosti T-Mobile 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv T-Mobile 

 

Jednoznačně větší podíl tarifních zákazníků je pro tohoto operátora stálým přílivem tržeb. Jde 

o zákazníky, kteří mají smluvní závazky vůči T-Mobile většinou na dobu 24 měsíců.  

Spokojenost finančních účastníků 

Jelikož společnost zatím nezveřejnila svou výroční zprávu za rok 2012, nemohla jsem získat 

aktuálnější údaje platné k roku 2012, proto jsem vycházela z údajů k roku 2011. 

                                                 

52
 T-Mobile [online]. Dostupné z: http://t-press.cz/tiskove_zpravy/2013/1399/.[cit. 2013-10-04].  
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Celková výše pohledávek T-Mobile k 31.12.2011 činila 6 744 milionů Kč, z toho pohledávky 

po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2011 celkové výše 5 643 milionů Kč. Tato suma je tak oproti roku 

2010 vyšší o celých76 milionů Kč. 

Přičemž pohledávky z obchodních vztahů zahrnují zejména pohledávky za uživatele 

komunikační sítě, pohledávky za ostatní poskytovatele komunikačních služeb, pohledávky za partnery 

elektronického dobíjení Twist karet a pohledávky za nezávislé obchodní zástupce. 

Pohledávky po splatnosti zahrnují především neuhrazené pohledávky za zákazníky ze služeb 

elektronických komunikací. 

K 31.12.2011 dosáhla společnost celkových závazků z obchodních vztahů ve výši 2 293 

milionů Kč. Závazky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2011 výše 62 milionů Kč, tedy oproti roku 

2010 došlo k poklesu. Závazky za rok 2010 činily 98 milionů Kč. Z celkové částky závazků po 

splatnosti tvoří převážnou část závazky vůči společnostem ve skupině, které jsou po splatnosti 

z důvodu platební politiky uplatňované v rámci skupiny. Závazky po splatnosti neobsahují žádné 

závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti ani závazky 

veřejného zdravotního pojištění. 

Závazky za účastníky sdružení představují přijaté zálohy členů sdružení, která byla založena za 

účelem vybudování telekomunikační infrastruktury. Závazky za účastníky sdružení činily k 31. 

prosinci 2011 15 milionů Kč. 

K 31.11.2012 uzavřela společnost smlouvy s hlavními dodavateli technologií a služeb formou 

operativního leasingu na budovy, automobily, kancelářské prostory či optické kabely v následujících 

hodnotách viz. Graf č. 17.
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Graf č. 17: Operativní leasing společnosti T-Mobile 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv T-Mobile 
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 T-Mobile a.s. Výroční zpráva 2011 
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Z grafu můžeme jednoznačně usoudit, že nejmenší část financí na nájem formou operativního leasingu 

je vynaložena za pozemky a budovy, které využívá ke své činnosti, zatím co největší splátky hradí za 

kancelářský prostory a jejich příslušenství. 

Spokojení zákazníci Naše společnost tak může s 

Pro T-Mobile stojí zákazník v samotném centru pozornosti a je tím nejdůležitějším, na koho 

myslí při vývoji, tvorbě a poskytování všech služeb. 

Ve vysoce konkurenčním prostředí, jakým je český trh, je přitom důležité být v péči o 

zákazníka vždy o krok napřed a znát všechna jeho přání a potřeby ještě dříve, než je vysloví. Cílem, 

ke kterému směřují veškeré aktivity T- Mobile, je proto maximálně naplňovat motto „Prostě blíž“. 

T-Mobile byl hodnocen zákazníky v průzkumech CC&Shops Satisfaction Benchmark, jako  

nejuznávanější poskytovatel služeb. V kvalitě péče o zákazníky pak v průběhu celého minulého roku 

dosahoval mezi operátory stabilního prvenství. 

Zákazník, který v loňském roce zatelefonoval do jehož zákaznického centra, čekal na 

přihlášení operátora v průměru pouhých 43 sekund, a to i přesto, že takových kontaktů T- Mobile 

denně zaznamenali téměř 18 tisíc. 

Rovněž Zákaznické centrum v poslední době prodělalo zásadní změnu, transformaci z kanálu 

zajišťujícího péči o zákazníky v silný prodejní a servisní nástroj s poměrem aktivit péče a prodeje 1 : 

1. Tento krok, který si vyžádal i významný posun ve způsobu práce a myšlení pracovníků celého 

úseku, přinesl výborné výsledky. 

S novými tarify S námi volají zákazníci T-Mobile všem v síti T-Mobile zdarma. A to každý 

den. Znamená to, že je možné volat víc než pěti milionům čísel podle libosti.  

Věrnostní program 2 za cenu 1 umožňuje získat dva produkty a zaplatit však pouze jeden u 

vybraných partnerů společnosti. Zdarma je možné například zhlédnout film v Cinema City, nakoupit 

na Kasa.cz nebo si třeba dát občerstvení ve vybraných kavárnách. Mezi další výhody společnosti patří 

lepší ceny telefonů pro své zákazníky než pro ostatní. 
54

 Čímž se T-Mobile  dle mého názoru snaží dát 

najevo, že si jich váží  a chce si je hýčkat, tak aby si zvykli na určitý standard ve službách a péči o ně 

a neměli tak potřebu přecházet ke konkurenčním operátorům. 

Výrobky odpovídající potřebám trhu 

Jako první v České Republice pokryl T-Mobile v roce 2012 město Mladá Boleslav nejrychlejší 

sítí LTE. V letošním roce se plánuje komerční spuštění sítě LTE a další rozšiřování pokrytí HSPA+ 42 

Mbps. LTE, z anglického Long Term Evolution, je technologie mobilního internetu, která přináší 

výrazně vyšší rychlost a kapacitu. Až 10x rychlejší připojení umožní třeba sledování online videa ve 

                                                 

54
 T-Mobile [online]. Dostupné z: http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/s-nami/.[cit. 2013-10-04].  
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vysokém rozlišení, poslech internetových rádií v nejvyšší kvalitě, hraní online her, přístup na vzdálená 

úložiště a ještě rychlejší mobilní kancelář. 

Neustále se v této společnosti testují nejnovější technologie, zlepšuje pokrytí a posiluje 

kapacita. Současné pokrytí v ČR vidíme na obrázku č.3.6.  

 

Obr. č. 3.6: Mapa pokrytí 3G společnosti T-Mobile 

 

Zdroj: Mapa pokrytí T- Mobile. Dostupné z: http://www.itaci.cz/zajima-vas-pokryti-3g-signalem-v-cesku-mame-mapy. 

 

Společnost využívá nejrychlejší technologii HSPA+ v celé své 3G síti a již více než rok 

nepřetržitě vede v žebříčku uživatelského měření rychlosti. 3G sítí pokrývá T-Mobile 85% populace, 

což je více než 560 měst a obcí nad 2 000 obyvatel. Spokojenost zákazníků s touto sítí také dokládá 

fakt, že 3G síť společnosti vyhrála již třináctkrát za sebou v uživatelských testech.
55

 

S ohledem na zkvalitňování pokrytí 3G sítí byla v uplynulém roce velkým přínosem zlepšovací 

aktivita, díky níž T-Mobile dosáhl zrychlení výstavby sitů z 16 na 12 měsíců.
56

 

Výzkum trhu zaměřený na pokrok 

Princip neustálého zlepšování je významnou součástí této činnosti. Prostřednictvím 

zlepšovacích aktivit se zaměřuje společnost na oblast spokojenosti zákazníků a provozní efektivnosti, 

a tím se snaží plnit svou strategii a vizi stát se Most Highly Regarded Service Company. 

V rámci programu Six Sigma, metodologie pro zlepšování výkonnosti podnikových procesů, 

se podařilo T-Mobile v roce 2011 významně zlepšili řadu svých služeb či interních procesů. 

Technická výkonnost portálových služeb jako např. T-Mobile web, Můj T-Mobile či e-shop dosáhla 

zvýšení rychlosti o polovinu a stability o 40 % oproti roku 2010. Oproti předloňskému roku se 

podařilo významně snížit počet závažných IT incidentů, ke kterým docházelo po instalacích, a to o 60 

% a doba jejich řešení se zkrátila dokonce o 80 %. 
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 T-Mobile [online]. Dostupné z: http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/internet/nejrychlejsi-internet/.[cit. 2013-10-04].  
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 T-Mobile [online]. Dostupné z: http://t-press.cz/tiskove_zpravy/2011/1215/.[cit. 2013-10-04]. 
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Pro letošní rok se v rámci projektu jaXmobilem T-Mobile zaměří na ochranu životního 

prostředí. Exkluzivní průzkum, který pro operátora na konci března vypracovaly agentury Simply5 a 

g82, odhaluje, jaký je vztah Čechů k ekologii a trvalé udržitelnosti. Výsledky ukázaly, že respondenti 

pozitivně vnímají angažovanost velkých firem v těchto oblastech, které cítí jako důležité. Odpovědný 

přístup k přírodě a dalším generacím je u Čechů však spojen především s ekonomickým efektem pro 

ně samotné.  

T-Mobile by rád přispěl k ochraně životního prostředí a proto přichází v letošním roce s celou 

řadou aktivit zaměřených tímto směrem. 
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Školení a motivovaní zaměstnanci 

Péče o zaměstnance patřila vždy v T-Mobile k hlavním prioritám. Za tyto aktivity společnost 

získali i řadu ocenění. 

Flexibilní formy pracovního uspořádání umožňují všem zaměstnancům sladit osobní a 

pracovní život. Lidé pracující v T-Mobile mohou využít částečnou práci z domova, sdílení pracovního 

místa, krátkodobé pracovní volno či přerušení výkonu práce až na dobu 6 měsíců. 

Cíle společnosti kladou velmi vysoké nároky i na své zaměstnance, a proto jim nabízí 

nadstandardní balíčky zaměstnaneckých výhod a pracovních pomůcek. Díky tomu mohou načerpat 

další síly pro plnění svých úkolů. Mezi nabízené výhody patří cafeteria, penzijní připojištění a 

bankovní produkty, osobní vzdělávání a rozvoj, akademie interních trenérů, zaměstnanecké telefony a 

jiné pracovní pomůcky, zdravotní péče, slevy na nákup zboží a služeb a mnoho dalších výhod.
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Zdravá kapitálová základna 

Společnost má k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 3 

miliony EUR tedy 77 milionů Kč a 600 milionů Kč. K 31. prosinci 2011 čerpala kontokorentní úvěr 

ve výši 51 milionů Kč. 

Akcie společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně 

neobchodovatelné. Schválený a upsaný základní kapitál je plně splacen. Všechny akcie nesou stejná 

práva. Základní kapitál k 31. prosinci 2011 a 31. prosinci 2010 představuje 520 000 kusů akcií. 

Emisní ážio ve výši 5 344 mil. Kč bylo splaceno akcionáři společnosti v souladu se smlouvou 

o založení společného podniku. 

Zákonný rezervní fond společnosti představuje zdroj, který společnost musí tvořit v souladu s 

platnými právními předpisy. Použití zákonného rezervního fondu je omezeno zákonem a stanovami 

společnosti a fond nesmí být vyplacen akcionářům.
59

 

Spolehlivý dodavatelé 

                                                 

57
 T-Mobile [online]. Dostupné z:  http://t-press.cz/tiskove_zpravy/2010/1077/.[cit.2013-10-04]. 

58
 T-Mobile [online]. Dostupné z: http://www.prosvetkolemnas.cz/pece-o-zamestnance/.[cit.2013-10-04].  

59
 T-Mobile a.s. / výroční zpráva 2011. 



63 

Své obchodní partnery a dodavatelé si společnost pečlivě vybírá. Volí si je nejen na základě 

cenové nabídky, ale zohledňuje i jejich vztah k životnímu prostředí, zaměstnancům, či dodržování 

etického kodexu. Při výběru nových elektrozařízení preferuje ty, jež jsou energeticky úspornější a 

šetrnější k životnímu prostředí, z materiálů pak volí ty recyklovatelné. 

T-Mobile se zavázal k čistému a transparentnímu podnikání a nekompromisnímu potírání 

korupce a podvodů. V roce 2010 se stal první společností v České republice, která úspěšně 

absolvovala externí audit zaměřený na Compliance management systém. Cílem auditu, který byl 

proveden mezinárodní auditorskou společností bylo posoudit, zda má společnost nastaveny 

odpovídající procesy, které dostatečně odhalují rizika porušování zákonů a zda jsou zavedena 

opatření, která do budoucna minimalizují rizika v této oblasti. 

Sociální charta a její dodržování je pro společnost samozřejmostí. Představuje dobrovolný 

závazek společnosti k dodržování minimálních sociálních standardů. Obsahuje základní principy 

pracovních vztahů a podmínek zaměstnávání. Dodržování těchto standardů společnost očekává i od 

svých dodavatelů. S cílem zaručit dodržování těchto standardů byl společností vypracován etický 

kodex, jenž je založen na společných firemních hodnotách T-Spirit. Etický kodex je určen všem 

zaměstnancům koncernu Deutsche Telekom na všech úrovních, od členů představenstva, přes 

management až po řadové zaměstnance. Definuje zásady, které platí jak pro podnikání celého 

koncernu Deutsche Telecom, tak pro osobní jednání jeho zaměstnanců.
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Výhodné umístění podniku 

T-Mobile Czech Republic a.s. má mezinárodní zázemí, je součástí skupiny Deutsche Telekom, 

která je jednou z předních integrovaných telekomunikačních společností na světě. Jeho mobilní služby 

využívá více než 131 milionů zákazníků. Deutsche Telekom rovněž provozuje zhruba 37 milionů 

pevných linek a 16 milionů linek pro širokopásmové připojení k internetu. 

Skupina Deutsche Telekom poskytuje zákazníkům produkty a služby v oblasti pevných sítí, 

mobilních komunikací, internetu a internetové i satelitní televize a dále nabízí řešení ICT pro 

zákazníky z řad podnikatelů a firem. 

Deutsche Telekom působí přibližně v 50ti zemích a má více než 230 tisíc zaměstnanců na 

celém světě.
61

 

Vztah k životnímu prostředí 

Společnost se neustále snaží snižovat svou ekologickou stopu, zároveň se do roku 2020 

zavázala uspořit alespoň 20 % spotřeby energie.  
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T-Mobile v České republice v posledních letech vložil nemalé finanční prostředky do páteřní 

infrastruktury i radiové sítě. Smyslem investic je připravit infrastrukturu na příchod nových 

technologií, zlepšovat dostupnost služeb zákazníkům a pomáhat při snižování karbonové stopy.  

Při instalaci nových základnových stanic se společnost snaží respektovat ekologické aspekty a 

krajinný ráz. Proto se dohodla s ostatními operátory, že v chráněných krajinných oblastech bude 

budovat nové stožáry vždy jako společné. Díky tomu byl výrazně redukován jejich počet. I výstavba 

základnových stanic ve městech musí splňovat příslušné podmínky, především maximálně přizpůsobit 

anténní systémy stávajícím objektům a stavbám.  

 T-Mobile se také zapojil do výstavby rozhleden, které historicky patří k rázu české krajiny. 

Výstavba nových rozhleden tak nejen umožní výhled po krajině, ale zároveň umístění potřebné 

technologie zajistí i pokrytí daného území signálem.
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Jedinečný experiment, který kombinuje různé alternativní zdroje energie, spustila společnost 

T-Mobile ve své budově na pražských Roztylech. Na střechu umístila vlastní větrnou i solární 

elektrárnu, jako záloha slouží jednotky poháněné kapalným vodíkem a metanolem. Cílem projektu je 

nejen uspořit elektrickou energii, ale také vyzkoušet si, jak hybridní napájení funguje v reálném 

provozu telekomunikační sítě.
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Stejně jako již zmínění mobilní operátoři, i T-Mobile zajišťuje recyklaci starých zařízení. 

Nepotřebné mobilní telefony včetně elektronického příslušenství mohou zákazníci, bez ohledu na to, 

jestli jde o zákazníka T-Mobile,  přinášet do značkových prodejen již od 1. března 2005. 

S touto službou přišel T-Mobile několik měsíců před tím, než vstoupila v platnost příslušná 

ustanovení novely zákona, která zpětný odběr elektrozařízení zavedla do českého právního řádu.
64

 

3.3.2.1 Vyhodnocení společnosti T-Mobile na základě modelu Harryho Pollaka 

Stejně jako u ostatních mobilních operátorů popsaných v textu výše i společnost T-Mobile 

Czech Republic a.s. byla prozkoumána metodou Harryho Pollaka a po vyhodnocení všech kritérií  

bylo vyvozeno patřičných závěrů. Tyto závěry byly postaveny na základě přiřazení určitých bodů 

všem analyzovaným oblastem, mezi které patřil vztah podniku k životnímu prostředí, který byl 

hodnocen velmi vysokým počtem bodů 11. Tato společnost tedy byla shledána za velice zaměřenou na 

životní prostředí, což je jistě velkým přínosem do budoucnosti, kdy se bude dosti na tuto oblast 

pohlížet. Nejvyššího počtu bodů však T-Mobile získal za oblast výzkumu trhu  s celkovým počtem 

bodů 13, zatím co nejnižší ohodnocení dosáhla oblast týkající se finančních výsledků, které jsou pro  
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tuto společnost dosti nestabilní viz. Tabulka č. 3.6. 

 

Tab. č. 3.6: Hodnocení  společnosti T-Mobile na základě modelu Harryho Pollaka 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě vyhodnocených údajů 

 

Celkovým počtem dosažených bodů 85 byla budoucí životaschopnost podniku označena za 

téměř jistou.  

Následující kapitola bude stručně popisovat problematiku virtuálních operátorů, jelikož to úzce 

souvisí s tématem této práce. 

3.4 Virtuální operátor 

V poslední době se hovoří o vstupu nového operátora na trh. ČTÚ se bude snažit nastavit 

podmínky pro vstup nového hráče, ale ve skutečnosti to tak jednoduché nebude. Mnohem jednodušší 

by mohl být vstup na trh pro virtuální operátory. V České republice jako jedné z mála zemí v Evropě 

dosud nefungovali virtuální operátoři. Nahrazovalo je zhruba 30 tzv. šedých operátorů, kteří na 

základě smlouvy s provozovateli GSM sítí nabízejí jejich služby za výhodnějších podmínek určitým 

uzavřeným skupinám zákazníků. Své služby neposkytují veřejně, jak je tomu u klasických virtuálních 

operátorů. U nich je nabídka dostupná komukoliv. Operátor poskytuje zákaznické služby, vyúčtování, 

provozní a technické informace pro uživatele a nastavení koncových zařízení. Vlastní své SIM karty, 

Charakteristika Cíl bodů 

Výzkum trhu cílený na pokrok 13 

Výrobky odpovídající trhu 12 

Spokojení zákazníci 9 

Spokojenost finančních účastníků 8 

Poměr k životnímu prostředí 11 

Kapitálová základna 8 

Výhodná lokalizace podniku 9 

Školení a motivovaní zaměstnanci 5 

Finanční výsledek 4 

Spolehlivý dodavatelů 6 

Celkem 85 

Činitel 85% 
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svůj kód mobilní sítě a svou roamingovou smlouvu. Výhodou virtuálů je minimum problémů při 

vstupu na trh a minimální náklady.
65

 

V roce 2012 došlo ke vstupu prvního virtuálního operátora BLESKmobil na český trh. 

Společnost Telefónica byla první operátor na českém trhu, který umožnil virtuálnímu operátorovi 

vstup do své sítě. Jednalo se o významný projekt, do kterého byla zapojena celá řada pracovníků 

společnosti Telefónica. Tento akční krok měl významný dopad na telekomunikační trh u nás. 

Z důvodu omezeného rozsahu své práce se však této oblasti nebudu již dále  věnovat. 

3.5 Benchmarking mobilních operátorů 

Hlavním úkolem této kapitoly je srovnání vybraných mobilních operátorů působících v České 

republice. Toto srovnání bude provedeno na základě funkčního benchmarkingu, kde budou 

porovnáváni operátoři Vodafone, Telefónica O2 a T-Mobile dle pokrytí, prodejních míst, počtu 

zákazníků, výnosnosti a nabízených  služeb.  

Cílem benchmarkingu je vyhodnocení, který operátor si stojí nejlépe na telekomunikačním 

trhu a navržení určitých opatření k upevnění pozice na trhu. 

3.5.1 Pokrytí mobilních operátorů  

Telefónica a T-Mobile mají frekvence pro 3G už deset let, Vodafone od roku 2005. Masivně 

budovat ale začaly teprve před třemi lety. Mobilní operátoři stále nepokrývají rychlými datovými 

sítěmi 3G ani polovinu území Česka. Pokud tak uživatelé vyrazí mimo města a hustě obydlené oblasti, 

mohou mít s připojením k internetu problémy. Pokrytí populace operátoři za poslední rok a půl 

zdvojnásobily na současné nejméně tři čtvrtiny obyvatel viz. Tabulka č. 3.7. 

 

Tab. č. 3.7: Pokrytí mobilních operátorů 

 

operátor 

 

pokrytí ČR signálem 

pokrytí mobilní sítí UMTS 

31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 

Telefónica pokrytí obyvatelstva 43,0 % 58,9 % 75,3 % 

pokrytí území 5,0 % 11,1 % 28,5 % 

T-Mobile pokrytí obyvatelstva 37,0 % 82,0 % 84,5 % 

pokrytí území 5,7 % 44,0 % 47,9 % 

Vodafone pokrytí obyvatelstva 41,0 % 66,0 % 73,0 % 

pokrytí území 4,0 % 14,0 % 26,0 % 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv mobilních operátorů 
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Společnost T-Mobile obsadila první místo, co se týče pokrytí populace signálem 3G sítí, co do 

počtu území, tak obyvatelstva. V dnešní době je to přes 47% pokrytého území a toto číslo stále stoupá. 

Druhé místo má O2 a třetím je Vodafone s 26 % pokrytí 3G sítí. 

3.5.2 Prodejní místa a zákazníci 

Počet prodejních míst je dán součtem partnerských prodejen a prodejen, jejímž vlastníkem je 

samotný operátor. Nejhůře je na tom společnost Vodafone, která má 150 prodejních míst, dále T-

Mobile se 175 prodejními místy. Nejvíce prodejních míst má O2, jejichž služeb může zákazník využít 

ve 283 prodejnách. 

Prvenství v počtu zákazníků, kteří využívají mobilní služby, drží T-Mobile s 5,495 miliony 

zákazníků, druhý je O2 s 5,083 miliony zákazníků a třetí Vodafone, který má přes 3,365 miliónů 

zákazníků viz. Graf č. 18. 

 

Graf č. 18: Počet zákazníků mobilních operátorů 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv mobilních operátorů 

 

Pokud bychom však měli hodnotit výkyvy v počtech zákazníků těchto operátorů, jak již bylo 

zmíněno, Vodafone jich má nejméně co do počtu, je však jediným operátorem, jehož vývoj zákazníků 

je stabilně rostoucí. U Vodafonu nedochází k odlivu zákazníků, zatím co u O2 jde o situaci naprosto 

opačnou. 

3.5.3. Výnosnost mobilních operátorů 

Důležitým ukazatelem výkonnosti operátora je ARPU. ARPU je výnos na zákazníka, to 

znamená, jaký průměrný příjem získá ze zákazníka, tedy jedné SIM karty.  V poslední době dochází 

stále ke snižování hodnoty tohoto ukazatele, zatím co před 4 roky bylo ARPU průměrně 500 Kč, 

v současné době je to okolo 360 Kč na zákazníka. 



68 

Za rok 2012 měl nejvyšší hodnotu ARPU Vodafone s T-Mobile, jejichž ARPU bylo 390 Kč. 

Těsně za nimi se umístilo O2, které mělo příjem z jednoho zákazníka v průměru 365 Kč viz. Graf č. 

19. 

 

Graf č. 19: Průměrný měsíční výnos ARPU mobilních operátorů 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z výročních zpráv mobilních operátorů 

 

Nejvyšší výnosnost ARPU mezi uvedenými operátory již od roku 2009 zachovává Vodafone,  

těsně pod ním je O2, oproti tomu T-Mobile se drží se svou výnosností na nejnižším místě.  

3.5.4 Porovnání služeb mobilních operátorů 

Vedoucí postavení na českém telekomunikačním trhu má O2, což je dané dlouhou historií a 

širokou nabídkou O2 produktů. Druhé místo obsadil T-Mobile, který je na trhu od roku 1996. 

Společnost Vodafone nastoupila na mobilní trh v roce 2000 a svou firemní kulturu staví na odlišnosti 

od ostatních operátorů. V níže uvedeném obrázku č. 3.7 jsou porovnány produkty jednotlivých 

operátorů. Porovnání jasně ukazuje, kdo zaujímá na trhu jaké místo. 

 

Obr. č. 3.7: Porovnání služeb mobilních operátorů 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Vzhledem k rozmanitosti nabídky i jednotlivých výhod jsou jednotlivé tarify takřka 

nesrovnatelné. Proto jsem vybrala od všech operátorů vždy jeden základní tarif, kdy za cenu paušálu 

zákazník získá minimálně volné minuty a internet v mobilu.  

Porovnání těchto tarifů je zpracováno v tabulce č. 3.8.  

 

Tab. č. 3.8: Srovnání paušálu mobilních operátorů 

Srovnání základní nabídky paušálů 

Operátor Cena/měsíc v Kč Volné minuty a SMS Cena volání SMS Internet 

O2 Chytrý Neon S 450 40 + 20 minut 5,6 1,6 150 MB měsíčně 

Mobile S námi 390 273 30 SMS + 30 minut 5,5 1,5 20 MB 

Vodafone Fér tarif 399 399 50 minut 4,99 1,5 150 MB 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z interních zdrojů Vodafone 

 

Telefónica O2 – Chytrý Neon S 

Telefónica nabízí tarif Chytrý Neon S, za který zákazníci měsíčně zaplatí 450 Kč a po 

vyčerpání volných minut volají za 5,6 Kč. SMS posílájí za 1,6 Kč. V rámci tohoto paušálu mají k 

dispozici 40 volných minut.  

Pro nová čísla operátor zavedl akci plus dalších 50 % volných minut navíc, tedy 40 + 20 minut. 

O víkendu se dá s tímto tarifem volat do sítě O2 bez poplatku a získat SMS do sítě O2 zdarma.  

Kromě toho paušál obsahuje také internet do mobilu v rozsahu 150 MB za měsíc. Operátor v 

tomto případě účtuje po minutě. 

Mobilní operátor O2 při tvorbě svých mobilních tarifů myslel zejména na ty zákazníky, kteří 

hodně volají a potřebují datové tarify. Dražší mobilní tarify pak nabízí volání do vlastní sítě zcela 

zdarma a neomezeně, což pro některé zákazníky může být ta hlavní výhoda. Všechny současné 

mobilní tarify O2 nabízí i datové tarify a jsou tedy určeny pro chytré telefony. 

T-Mobile – S námi 390  

T-Mobile nabízí tarif S námi 390, se kterým za 273 Kč měsíčně zákazník získá 30 volných 

minut a 30 volných SMS. Kromě toho tarif obsahuje také internet v mobilu v rozsahu 20 MB za 

měsíc. Od 19 do 7 hodin můžete v rámci paušálu bezplatně volat a posílat SMS do sítě T-Mobile.  

Po provolání volných minut a SMS minuta hovoru stojí 5,5 Kč a jedna SMS pak 1,5 Kč.  

Operátor účtuje první minutu celou a dál po vteřinách. 

Mobilní operátor T-Mobile ve svých mobilních tarifech nabízí kombinaci volání, SMS i 

datových služeb. Vyšší mobilní tarify nabízí volání a posílání SMS zdarma zcela neomezeně. T-

Mobile kombinuje výhody všech služeb naráz. 
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Vodafone – Fér tarif 399 

Vodafone nabízí Fér tarif 399, kdy za 399 Kč měsíčně má zákazník k dispozici  50 minut 

volání do ostatních sítí a neomezené volaní ve vlastní síti, neomezený počet SMS poslaných ve vlastní 

síti a také internet v mobilu do 150 MB za měsíc. Po provolání volných minut stojí minuta 4,99 Kč a 

SMS 1,5 Kč.  

Tento operátor účtuje hovor od počátku po vteřinách, což vidím jako velkou výhodu.  

Mobilní operátor Vodafone je jediný operátor na našem trhu, který poskytuje své tarify 

absolutně bez závazků a navíc jako jediný operátor na českém trhu zavedl tarifikaci 1+1, tedy 

účtování provolaných jednotek po sekundách, která je pro potřeby zákazníka naprosto ideální, 

nepřichází tak o své volné jednotky. Zákazníci platí pouze reálný provolaný čas a mohou volné 

jednotky využít i do zahraničí.  Dle mého názoru je volání do zahraničí v rámci tarifu velmi zajímavé 

pro firemní zákazníky tohoto operátora, kteří v našem regionu velmi často úzce spolupracují se 

zahraničními obchodními partnery. Vodafone má také velmi výhodné ceny SMS. 

 Přehledně zpracováno srovnání  předplacených karet jednotlivých operátorů  je v tabulce č. 

3.9. 

 

Tab. č. 3.9: Srovnání předplacených karet mobilních operátorů 

Srovnání předplacených karet 

Operátor Cena volání za minutu Cena SMS Internet v mobilu  

O2 Nadlouho 6 2 40 Kč/týden (FUP 37,5 MB) 

O2 Nahlas 5,50 2,60 40 Kč/týden (FUP 37,5 MB) 

O2 Karta zdarma 3,50 1,50 40 Kč/týden (FUP 37,5 MB) 

T-Mobile Twist Našim 5,90 1,90 24 Kč/den (FUP 25 MB) 

Vodafone Karta na míru 6,50 1,50 25 Kč/den (FUP 25 MB) 

Vodafone Divoká karta 7,20 (3 Kč do Vodafone) 2,40 25 Kč/den (FUP 25 MB) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů dostupných z interních zdrojů Vodafone 

 

Telefónica O2 – Nadlouho, Nahlas, Karta zdarma 

Telefónica O2 nabízí předplacenou kartu s Tarifem Nadlouho, se kterým je možné volat za 6 

Kč za minutu a jedna SMS vyjde na 2 Kč. Po druhé minutě hovoru do sítě O2 zákazníci volají bez 

poplatku.  

Druhá předplacená karta obsahuje tarif Nahlas, se kterým minuta stojí 5,50 Kč a SMS 2,60 Kč. 

Po jakémkoli dobití zákazníci také získají 4 víkendy volání a SMS do sítě O2 bez poplatku. U obou 

karet je účtování hovoru po minutě. 
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Kromě toho O2 odměňuje standardně za každé dobití. Za méně než 400 Kč například zákazník 

získá 10 volných minut do sítě O2 platných 24 hodin nebo neomezený internet v mobilu na 3 dny 

nebo 20 volných SMS do sítě O2 platných 24 hodin. Za dobití částky převyšující 400 Kč zase získají 

například neomezené volání do O2 pro příštích 24 hodin, neomezený internet v mobilu na 7 dní nebo 

SMS do sítě O2 bez poplatku. 

V nabídce má O2 také tzv. Předplacenou kartu zdarma se kterou stojí volání 3,5 Kč za minutu 

a SMS 1,5 Kč.  

S předplacenou kartou je možné využít i internet v mobilu. Týdenní balíček s FUP 37,5 MB 

vyjde na 40 Kč, s FUP 125 MB pak na 75 Kč. Za měsíční balíček s FUP 2 GB zákazníci zaplatí 500 

Kč měsíčně. 

T-Mobile – Twist Našim 

T-Mobile nabízí předplacenou kartu Twist Našim, se kterou je možné volat za 5,90 Kč za 

minutu a jedna SMS vyjde na 1,90 Kč. Operátor účtuje po minutách. 

Aby to nebylo tak jednoduché, první tři měsíce mohou zákazníci využít buď bezplatné volání 

od 19 do 7 hodin v síti T-Mobile zdarma, nebo internet v mobilu bez poplatku s FUP 25 MB na týden. 

Za každé další dobití kreditu je možné využít jednu ze tří výhod po dobu jednoho nebo čtyř 

týdnů podle výše dobití. Pokud si zákazník dobije kredit do hodnoty 300 Kč, získá výhodu na jeden 

týden, pokud si nabije za více než 300 Kč, získá výhodu na 4 týdny.  

Využitelnou výhodou je buď volání od 19 do 7 hodin v síti T-Mobile bez poplatku, každá 2. 

SMS do všech sítí v ČR bez poplatku nebo internet v mobilu s daty 25 MB na týden. 

Pokud nezvolí výhodu internetu, může si zaplatit internet do mobilu na jeden den za 24 Kč s 

FUP 25 MB nebo na týden za 39 Kč s FUP 40 MB.  

Vodafone – Karta na míru, Divoká karta 

Vodafone nabízí Kartu na míru, se kterou voláte za 6,50 Kč za minutu a za SMS zaplatíte 1,50 

Kč. Pokud od pondělí do pátku zákazník provolá alespoň 5 minut, získá jedno víkendové volání do 

sítě Vodafone zdarma. Pokud od pondělí do pátku pošle alespoň 5 SMS, získá jeden víkend, kdy 

můžete bezplatně do sítě Vodafone posílat SMS. Pokud od pondělí do pátku pošle alespoň 5 SMS a 

provolá alespoň 5 minut, získá jeden víkend s voláním i SMS. 

Dále má Vodafone v nabídce Divokou kartu, se kterou majitelé těchto karet volají za 7,2 Kč na 

čísla ostatních operátorů a za 3 Kč za minutu do sítě Vodafone. Za SMS zaplatí 2,4 Kč. U této karty je 

možné si nastavit také program Dvojka, kdy na 2 čísla v síti Vodafone lze volat za 2,38 Kč za minutu. 

Operátor účtuje první minutu celou a další po vteřinách. 

U obou karet je možné využívat internetu v mobilu. Denní surfování vyjde na 25 Kč s FUP 25 

MB, týdenní stojí 49 Kč s FUP 60 MB a měsíční pak 177 Kč s FUP 150 MB.  
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Pokud by se mělo rozhodnout o tom, který z operátorů poskytuje nejvýhodnější nebo nejlepší 

paušální tarify či předplacené karty, není možné tuto skutečnost jednoznačně určit. Záleží na 

potřebách a preferencích jednotlivých zákazníků, jejich osobních zkušenostech s různými mobilními 

operátory a požadavcích např. na pokrytí v dané lokalitě, rodinných příslušnících nebo 

informovanosti. 
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4. Shrnutí, návrhy a doporučení  

Z provedených analýz zcela jasně plyne, že situace pro operátory v České republice, kteří 

výhradně nabízeli hlasové služby a SMS, je tristní. Všichni tři mobilní operátoři v České republice 

mají 14,245 milionu aktivních SIM karet. Na jednoho člověka tak připadá 1,36 telefonního čísla. 

Podle GSM Asociace v roce 2012 překročil počet mobilních telefonních čísel hranici šesti 

miliard. Na Zemi přitom žije přes sedm miliard obyvatel. 

Výsledkem této situace je, že trh se již nemůže rozšiřovat. Pokud se chtějí naši operátoři udržet 

na telekomunikačním trhu a nadále plnit požadavky svých akcionářů, je potřeba, aby se oprostili od 

svých stálých služeb a vymyslely nový způsob příjmů. 

Na základě provedené analýzy na stranách 18 – 66 navrhuji tato doporučení: 

 Na základě PEST analýzy společnosti Vodafone prováděné na stranách 19 – 25  vyplynulo, že 

hlavní zaměření tohoto operátora by se z nabídky hlasových služeb a SMS mělo přesunout na datové 

služby, jako výstavba sítě LTE, rozšíření 3G sítě nebo ADSL.  

Směr je naprosto logický, protože s nástupem nových technologií (smartphone, tablet aj.), 

vznikly i nové požadavky ze strany zákazníka. Vše se zrychlilo, lidé potřebují mít u sebe neustále 

přísun nových informací, to jim zajistí nové telefony (tablety), v kterých mohou využívat internet, e-

mail aj.  

Proto na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 1: 

Zákazníci jsou stále náročnější, plyne to z jejich informovanosti a požadavků na individuální 

řešení, proto navrhuji formou jednotného řešení, spojení hlasových služeb, SMS, mobilních i pevných 

dat. Zákazníci tak ocení pohodlí v podobě všech služeb na jednom místě. V čemž spatřuji hlavní 

nedostatky společnosti Vodafone. Jedním z hlavních nedostatků této společnosti jsou aktuálně 

nabízené služby a její konkurence. Ze srovnání jasně vyplývá, že společnost Vodafone nemůže 

uspokojit všechny potřeby zákazníka, protože mu není schopen pokrýt všechny oblasti potřeb svými 

službami díky absenci konkurenceschopných služeb ve své nabídce. V konečném důsledku nedostatky 

v nabídce Vodafone služeb omezují zisk nových zákazníků. Počet zákazníků určuje pozici mobilních 

operátorů na trhu. Nabídka nových služeb by měla představovat pouto potenciálních zákazníků k 

Vodafone. Spojením všech výše uvedených aspektů by měl Vodafonu pomoci k vyšší 

konkurenceschopnosti.  

Na základě benchmarkingu prováděného na stranách 61 – 66 vyplynulo, že společnosti 

Vodafone chybí hlavně nabídka služeb pevného připojení. 

V dnešní době drží první místo v nabídce pevných linek O2. Hlavní důvod je, že pouze O2 je 

poskytovatel pevných linek mezi mobilními operátory.  
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Proto na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 2:  

Jedinou možností, jak se Vodafone mohl stát dalším poskytovatelem ADSL připojení, bylo 

pronajmout si od O2 pevné linky. Na tomto principu funguje ADSL připojení i u T-Mobile. 

Samozřejmě, že je to na jednu stranu značně omezující, protože cena služby se skládá z ceny za 

pronájem pevné linky a marže, kterou na ni má Vodafone stejně jako T-Mobile, kteří si ji nemohli 

sami nastavit. V tuto chvíli je to jediná možnost, protože náklady na výstavbu sítě pevných linek by 

byly mnohonásobně vyšší.  

Na základě benchmarkingu prováděné na stranách 61 – 66 vyplynulo, že digitální TV je jednou 

z dalších služeb, kterou Vodafone ve své nabídce postrádá. První tuto službu nabízelo O2 a ve vánoční 

nabídce v roce 2010 spustil tuto nabídku i T-Mobile.  

Proto na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 3:  

Zahrnout TV do nabídky služeb, jako jeden ze strategických kroků, které by měl Vodafone 

zrealizovat. 

Potřeba nabídky TV neznamená pouze stát se konkurenceschopný vůči ostatním operátorům, 

především jde o uspokojení zákaznických požadavků. Zákazník dnešní doby žádá komplexní řešení 

služeb, tedy spojení hlasových služeb, SMS, internetu v mobilu, mobilního i pevného připojení a TV. 

Tímto způsobem by byl splněn hlavní požadavek zákazníků, kteří chtějí mít všechny služby u jednoho 

operátora. Představuje to pro ně snazší řešení problémů, změny služeb aj. 

Na základě benchmarkingu prováděného na stranách 61 - 66 vyplynulo, že Vodafone má 

nejméně zákazníků a zaostává za O2 v počtu prodejních míst. Většina prodejen Vodafone má spíše 

pod správou svých partnerských společností než vlastních, čímž se snaží výrazně snížit finanční 

náklady. Za riziko však pokládám možnosti kontroly kvality v těchto partnerských prodejnách a 

úroveň poskytovaných služeb zákazníkům. 

Proto na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 4: 

Na rozšíření prodejních míst by měl Vodafone intenzivně zapracovat. Konečný počet prodejen 

by se dle mého názoru měl pohybovat kolem 170.  

Zároveň navrhuji se více zabývat individuální přístup prodejců a kvalitu jejich práce. U 

značkových prodejen Vodafonu jsou skutečně vynikající prodejci, kteří pobírají skutečně vysoké 

odměny a individuální ocenění, kteří se na základě této motivace snaží velmi výrazně uspokojit 

veškerá přání a potřeby zákazníků. Je nutné se zaměřit na partnerské prodejny,  které nabízejí svým 

zaměstnancům výrazně nižší mzdy a proto jsou tyto prodejny spíše zaměřeny na poskytování 

primárních služeb, zatímco  v péči o stávající klientelu značně pokulhávají. 

Toto doporučení by mohlo mít dobrý vliv ke zvýšení tržeb a počtu zákazníků v segmentu 

nefiremních zákazníků, což Vodafone jednoznačně potřebuje. 
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Na základě analýzy provedené na stranách 25 – 35 vyplynulo, že se Vodafone zapojil do boje 

proti hlasitým televizním reklamám, či odstranění svých billboardů okolo silnic a dálnic, což svědčí o 

značné společenské zodpovědnosti. Televizní reklamy tohoto operátora se zdají být dle mého názoru 

vtipné, jasné a přehledné, nematou tak potenciální spotřebitele. Snaží se zákazníkům sdělit všechny 

potřebné informace k rozhodování o svém budoucím poskytovateli telekomunikačních služeb a získat 

si tak jejich důvěru.  

Na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 5: 

Je důležité si tento postoj zachovat, jelikož je to jen otázka času, kdy právě tato kritéria i 

zákazníci začnou hodnotit. Hlavní a velmi úspěšné odlišení Vodafonu od ostatních operátorů 

jednoznačně vidím v jeho kreativním marketingu, který tvoří pevné základy společnosti. Kreativní 

marketingové kampaně, které neustále lákají a  přitahují ke společnosti stále nové  a nové zákazníky a 

přinášejí  tím i vyšší výnosy. V základě jsou totiž ceny a služby operátorů velmi podobné, zákazník se 

mnohdy rozhoduje na základě osobních sympatií konzultantů nebo celkové atmosféry značkových 

prodejen. Mnohdy si kupuje vstřícný přístup a ochotu pracovníků. Jelikož i já jsem zaměstnancem 

Vodafonu, na základě zkušeností se zákazníky, mohu toto tvrzení jen potvrdit. V této společnosti se 

velmi striktně dbá na profesionalitu a vystupování svých zaměstnanců. Mnohdy tito zákazníci 

shledávají vystupování zaměstnanců a obchodních zástupců této společnosti za nejprofesionálnější 

v porovnání s O2 či T-Mobile. 

Na základě analýzy provedené na stranách 25 – 35 vyplynulo, že svým zákazníkům dává 

Vodafone jistotu, péči a kvalitní služby na velmi vysoké úrovni, což dokazuje prostřednictvím 

poskytovaných produktů, komunikace  a postoje k zákazníkům. Taktéž celou svou  firemní kulturou, 

způsobem přistupování k zaměstnancům a stejně tak i k zákazníkům, která si zakládá na loajalitě, 

porozumění a kladném přístupu k zákazníkovi a jeho zkušenostem.  

Na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 6: 

Je velmi důležité, aby společnost nepolevovala ve školení svých zaměstnanců, nesnažila se 

s jejich výsledky spokojit a vytvářela pro ně stále nové a lepší podmínky, zdokonalování jejich 

dovedností a znalostí.  

Inovujícím řešením pevného a datového připojení se společnosti také naskýtá možnost zvýšení 

svého postoje na telekomunikačním trhu. Pokud by se podařilo společnosti např. najít nový způsob 

placení útraty v obchodech či benzínkách za použití mobilních telefonů, nebo jak monitorovat a 

ovládat dům a jeho příslušenství ze zákaznických telefonů či notebooků, mohlo by to kladně ovlivnit 

zájem potenciálních zákazníků. 

Na základě analýzy provedené na stranách 25 – 35 vyplynulo, že již před dvěmi lety začal 

Vodafone spolupracovat s Raiffeisen bankou a podařilo se jim  propojit mobilních a finanční služby. 

Tyto dvě společnosti vytvořily partnerskou kreditní kartu, do některých vybraných poboček 
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Raiffeisenbank se umístily prodejní stánky Vodafone. V současné době tito partneři i nadále 

spolupracují na rozšíření propojování mobilních a bankovních služeb.  

Na základě těchto výsledků navrhuji doporučení číslo 7: 

Aby i nadále využívala spolupráce v této oblasti i s jinými bankovními institucemi, např. 

Komerční Banka.Tímto krokem se společnost Vodafone dostala i do podvědomí v bankovní sféře, což 

se jí velmi zdárně podařilo. Důvodem je, že tato společnost má mnoho poboček se zastoupením 

v každém městě, čímž by se Vodafonu podařilo získat nové zkušenosti a hlavně zvýšit své dosavadní 

zisky. Ve skutečnosti to vypadá tak, že Vodafone začne některé své prodejny zaměřovat nejen na 

telekomunikační, ale i bankovní služby Raiffeisenbank, Komerční Banky nebo jiné bankovní 

instituce,  nabízet např. stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny pod názvem „Vodafone 

Banka od Raiffeisenbank“. Zákazníci tak budou moci přehledně kontrolovat své bankovní, ale i 

spořící účty prostřednictvím SMS, případně další služby díky této spolupráci.  

Na základě analýzy provedené na stranách 25 – 35 vyplynulo, že podnikatelské subjekty jsou 

obecně vnímáni jako rentabilnější zákazníci, proto jsou pro Vodafone velkou příležitostí. 

Podnikatelský trh Vodafonu je rozdělován, dle počtu využívaných telefonních čísel, na živnostníky, 

kteří využívají maximálně 10 telefonních čísel, zákazníky, kteří mají do 250 telefonních čísel, řadíme 

do skupiny OneNet a korporace s celkových počtem telefonních čísel nad 250.   

Na základě výsledků této analýzy navrhuji doporučení číslo 8: 

Počet korporací využívající služeb Vodafonu zatím není příliš vysoký, je tedy nutné se na tento 

segment zákazníků do budoucna více zaměřit. Není však lehké oslovit tyto zákazníky, nabídnout jim 

oproti konkurenci rozdílné tarify a služby, které by je natolik zaujaly, že by se počet zákazníků 

v oblasti korporací výrazně navýšil. Zejména jde o velice časově náročnou přípravu, shromáždění 

požadavků a přizpůsobení poskytovaných produktů na míru tomuto zákazníkovi.  

Velkým potenciálem Vodafonu jsou dle mého názoru velké korporace, které mohou přinášet 

společnosti nemalé zisky. Korporace sice vyžadují náročnější a propojenější služby, ale není to nic, co 

by Vodafonu bránilo v obhospodařování této klientely.  

Na základě analýzy prováděné na stranách 25 – 35 vyplynulo, že společnost Vodafone 

významně ovlivňuje formulaci strategií informačních společností v České republice a přispívá tak ke 

stabilnějšímu zvýšení konkurenceschopnosti  naší země. Společnost totiž vstoupila do ICT Unie, kde 

se hodlá aktivně angažovat. Členství v ICT Unii je pro společnost platformou pro výměnu informací a 

zkušeností a prostorem pro nová partnerství. ICT Unii vnímá, jako významného hráče ovlivňujícího 

oblast ICT v České republice s možností rozhodující měrou přispět ke zvyšování významu ICT 

platformy a posilování konkurenceschopnosti ČR.  

Na základě výsledků této analýzy navrhuji doporučení číslo 9: 
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Věřím, že toto členství přinese užitek oboustranný, protože společnost Vodafone je připravena 

aktivně se zapojit do aktivit ICT Unie a podporovat její záměry, jelikož se domnívám, že se Vodafone 

vyznačuje odborností ve velmi perspektivních oblastech. Toto členství Vodafonu velmi doporučuji, 

může totiž pozitivně ovlivnit a upevnit jeho pozici na trhu. 

Svou spolupráci s ICT Unií Vodafone zahájil již v dřívějším době, kdy přispíval tvorbou 

předpisů a procedur potřebných k přenositelnosti telefonních čísel od jednoho operátora ke druhému. 

To, že se společnost stala členem ICT Unie bylo proto logickým krokem, Vodafone  se již delší dobu 

zaměřuje nejen na telekomunikační služby, ale zprostředkovává svým klientům i služby z ICT oblasti.  

Za příklad konvergovaného komunikačního řešení můžeme uvést Vodafone OneNet, Vodafone 

Reklama online nebo Vodafone Firma online, jejichž součástí je zřizování webových prezentací 

podnikatelů.   

Vodafone jako jeden z prvních firem začal hledat inovace, tam kde se zatím konkurence 

neodvážila, a to v prohlubování přístupu k zákazníkovi, samoobslužným systémům, smluvním 

podmínkám atd. Na základě velmi vysoké penetrace mobilního trhu, bych chtěla v budoucnu 

Vodafonu doporučit, aby se snažil hledat nové agresivní cesty, změnit tak současné konkurenční 

podmínky, tím i celé odvětví a co nejlepší formou využil svůj potenciál.  

Realizace veškerých výše popsaných doporučení by měla být uskutečněna v průběhu letošního 

roku. Tímto způsobem by Vodafone mohl rozšířit portfolio svých zákazníků a upevnit tak pozici na 

telekomunikačním trhu, což by mu jistě v dnešní době vyznačující se rychlými změnami a reakcemi 

na konkurenční chování velice pomohlo. 

Náklady na zrealizování těchto doporučení je nutné podrobněji propočítat, jelikož se jedná o 

vysoké investice, není možné tyto náklady jednoduše odhadnout.  
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5. Závěr 

V České republice poskytují mobilní telefonní služby tři nejvýznamnější mobilní operátoři 

jimiž je Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Každý z těchto operátorů je zaměřen na určité 

specifické služby, taktéž cena hovoru se počítá za provolané minuty a je u každého operátora jiná. 

Není proto úplně jednoduché tyto služby mezi sebou vzájemně porovnat a zhodnotit  na základě 

daných kritérií. Pokrytí signálem jednotlivých mobilních operátorů se se svou kvalitou liší, záleží totiž 

dosti významně na investování a inovování moderních technologií. Celkový počet zákazníků 

využívajících služeb toho či onoho operátora je různý, zatím co cílem každého podniku mít co největší 

portfolio těchto zákazníků a maximalizovat tak své výnosy. Pro zhodnocení naplnění těchto cílů, 

musíme provést analýzu a následné vyhodnocení. 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy zhodnotit konkurenční pozici mobilního 

operátora Vodafone na trhu telekomunikačních služeb, odkrýt zdroje případného neúspěchu tohoto 

operátora a navrhnout možnosti zlepšení, které by do budoucna pomohly ke zvýšení konkurenční 

pozice a získání určité konkurenční výhody Vodafonu. Tohoto cíle bylo dosaženo realizovanými 

analýzami a navrženými doporučeními, kterých je uvedeno celkem 9. 

Nejdůležitější částí této práce byla příprava, shromažďování materiálu a následně 

vyhodnocení, na základě kterých byli konkurenčně srovnávání mobilní operátoři Vodafone Czech 

Republic a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s.  

Posouzení konkurenční pozice mobilních operátorů bylo provedeno na základě analýz 

makroprostředí mobilních operátorů, konkurenčního modelu Harryho Pollaka a metodou 

benchmarkingu. Použitím a porovnáním těchto výsledků analýz se dospělo k požadovaným výstupům. 

Výsledky analýz ukázaly, že nejvíce konkurenceschopných faktorů má společnost Telefónica 

O2, druhou úspěšnou společností je T-Mobile a třetí Vodafone. Mezi těmito vybranými faktory bylo 

srovnání pokrytí, počet prodejních míst, počet zákazníků, průměrný výnos ze zákazníka (ARPU) a 

zhodnocení produktů jednotlivých operátorů na základě nabídky služeb. 

Bylo zjištěno, že T-Mobile disponuje nejsilnějším pokrytím 3G sítě a největším počtem 

zákazníků využívajících služby tohoto operátora. Naopak největší počet prodejních míst má 

Telefónica O2, zatím co nejvyšší měsíční výnosnost ze zákazníka má Vodafone.  

V závěru práce byla navržena doporučení společnosti Vodafone, která by měla tomuto 

operátoru pomoci k lepší pozici na telekomunikačním trhu a získání větší konkurenceschopnosti. 

Mezi tato doporučení patřilo zaměřit se na rozvoj LTE sítě, rozšířit 3G síť a službu ADSL a 

zabezpečit tak kvalitnější přenos dat. 
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Dalšími doporučeními bylo rozšířit nabídku služeb o pevné linky a digitální TV, což zákazníci 

u Vodafone velmi postrádají. Následně rozšířit počet prodejních míst i do menších měst, na která se 

mohou zákazníci obracet s dotazy a potřebami. 

Navázat spolupráci s bankovními institucemi a zapracovat na produktech spojující bankovní a 

mobilní sféru je také jeden z návrhů pro společnost Vodafone, jakož i zaměřit své služby na 

korporace. 

Posledním doporučením navrženým Vodafone je pokračovat i nadále v aktivním členství v 

ICT Unie, což může velmi pozitivně ovlivnit fungování celého telekomunikačního trhu v ČR. 

Pevně věřím, že zjištěné poznatky, jež jsou uvedeny v této diplomové práci, budou pro 

společnost Vodafone Czech Republic a.s. přínosné. 
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Seznam zkratek 

 

 

aj.               a jiné 

apod.          a podobně 

ARPU        Průměrný výnos se zákazníka 

atd.             a tak dále 

č.                číslo 

ČR             Česká republika 

ČSÚ           Český statistický úřad 

DPH           Daň z přidané hodnoty 

EU              Evropská Unie 

FUP            Omezení služby 

IT                Informační technologie 

ICT             Informační a komunikační technologie 

Kč               Korun čekých 

mil.              milionu 

mld.             Miliard 

např.            například 

Obr.             obrázek 

Sb.               Sbírka 

SIM              účastnická identifikační karta 

SMS             krátké textové zprávy 

Tab.              tabulka 

TV                televize 

tzv.               takzvaně 

tzn.               to znamená 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


