
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008



Dne 1. 12. 2008 koupila telekomunikační skupina 
Dial Telecom od rakouských společností Telekom Austria 
TA Aktiengesellschaft a Telekom Austria Beteiligungen GmbH
100 % akcií společnosti Telekom Austria Czech Republic, 
která poskytuje služby pod značkou VOLNÝ, a 100% podíl 
ve společnosti eTel Slovensko. 

Dial Telecom tímto krokem výrazně posílil postavení 
na telekomunikačním trhu a rozšířil portfolio poskytovaných
služeb i do třetího, rezidentního segmentu.

2006 2007 2008
Výnosy z prodeje služeb a zboží 212 636 379 116 415 939
EBITDA (provozní zisk + odpisy) 48 624 79 272 80 272
Míra investic (CAPEX/tržby) 8,5 % 6,8 % 4,9 %
Zisk před zdaněním 23 287 17 837 47 531
Hotovost k 31. 12. N.A. 30 069 62 570
Počet zaměstnanců 65 86 85

Hlavní ukazatele 2006-2008 (v tis. Kč)
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Dial Telecom, a.s. připojil napřímo největší peeringová centra
v Evropě, frankfurtský DE-CIX a KleyerEx, amsterdamský 
AMS-IX, londýnský LINX a ECIX v Düsseldorfu. Samozřejmostí
je připojení do českého NIX.CZ a slovenského SIX.SK. V roce
2008 bylo uzavřeno již 630 peeringových propojovacích dohod.



Divadlo Archa využívá od roku 2008 datové technologie
společnosti Dial Telecomu. Literární kabaret EKG, který patří
k oblíbeným a vyhledávaným představením Divadla Archa,
můžeme nyní díky přímým přenosům zprostředkovat širšímu
a mimo jiné i mimopražskému publiku. 

EVA HRUBEŠOVÁ, ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY
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Váženi akcionáři, vážení obchodní partneři, zaměstnanci,

dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s výsledky společnosti Dial Telecom, a.s., za rok 2008.

Růst obratu, udržení vysoké míry ziskovosti a rozvoj optické sítě byly klíčovými cíli loňského roku. Tyto cíle jsme splnili.

Pokračovali jsme v naší orientaci na poskytování telekomunikačních služeb sektoru firemní klientely a jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů velkoprodej-
ních služeb mezinárodním providerům a lokálním ISP v České republice. Výstavba více než 100 km optických tras, zahušťování vlastní DWDM a MPLS sítě a propo-
jení do okolních zemí nám přineslo – a v příštích letech zajistí – významné obchodní případy. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujícím roce 2009.

Ke splnění firemních cílů vede cesta skrze spokojené obchodní partnery a zákazníky, proto jsme celý loňský rok pracovali na zkvalitnění technické podpory našich
partnerů a na zpřehlednění produktového portfolia.

Bez motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců bychom těchto cílů nedosáhli a patří jim poděkování celého představenstva.

Dial Telecom, a.s., je silná a stabilní firma s vizí, s vlastní infrastrukturou, kvalitním vedením, motivovanými zaměstnanci a velkým obchodním potenciálem, který
byl potvrzen ke konci roku akvizicí společnosti Telekom Austria Czech Republic – nyní VOLNÝ, a.s. Do skupiny Dial Telecom tak byla začleněna společnost s roč-
ním obratem více než 870 mil. Kč. Pozitivní synergické efekty očekáváme už v roce 2009. 

Jsem přesvědčen, že i nadále existují na telekomunikačním trhu v České republice příležitosti, které nám umožní dále růst nejen organickou cestou, ale i skokově,
a i v následujících letech budeme pokračovat v trajektorii růstu tržeb a ziskovosti.

Zdeněk Sivek
předseda představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva
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Stejně jako v předchozích letech se v klíčových oblastech
soustředila hlavní činnost managementu a zaměstnanců
společnosti na růst obratu, udržení ziskovosti, zvyšování
efektivity v pracovních procesech a další zkvalitňování
podpory zákazníkům společnosti.

Zdeněk Sivek, předseda představenstva společnosti Dial Telecom
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Zdeněk Sivek
předseda představenstva

Po dokončení Univerzity J. E. Purkyně pracoval
na kapitálovém trhu, podílel se na založení společ-
nosti GLOBIX, s.r.o., později ETEL, s.r.o., kde praco-
val na pozici obchodního ředitele. Založil společnost
Dial Telecom v České republice. V současnosti pů-
sobí jako předseda představenstva společnosti Dial
Telecom, a.s., a místopředseda představenstva spo-
lečnosti VOLNÝ, a.s.

Aleš Zeman
místopředseda představenstva

Vystudoval obor podnikové hospodářství na Univer-
sity of New York in Prague. V letech 1995 až 1998
působil jako manažer oddělení platebních karet
v bankovních domech eBanka a GE Money. V letech
1999 až 2000 pracoval jako manažer velkoprodeje
ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. V současnosti
působí jako předseda představenstva společnosti
VOLNÝ, a.s., a místopředseda představenstva spo-
lečnosti Dial Telecom, a.s.

Tomáš Strašák
člen představenstva

Vystudoval obor mezinárodní obchod a evropská 
integrace na VŠE a Staffordshire University v Anglii.
V letech 2000 až 2004 vedl tým mezinárodního dato-
vého prodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.,
a v roce 2004 se stal členem představenstva společ-
nosti Transgasnet, a.s., zodpovědným za business
development (pozdějí net4net, a.s.), kterou získal
jako svou akvizici Dial Telecom, a.s., v roce 2006.

Vrcholové orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO
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TOP MANAGEMENT

Ingrid Ledererová
technická ředitelka

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologic-
kou v Praze. Pracovala na ČVUT ve výpočetním cen-
tru jako vedoucí oddělení systémových
programátorů a vedoucí oddělení síťových služeb,
které se v roce 1996 transformovalo do sdružení
CESNET. Od roku 1997 se stala členkou dozorčí
rady InWay, a.s., ve které pracovala na pozici ve-
doucí oddělení síťových služeb, resp. technická ředi-
telka. Od akvizice společností Dial Telecom v roce
2005 je technickou ředitelkou.

Ivo Stach
finanční  ředitel

Vystudoval na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, auto-
matizované systémy řízení, v letech 1995 až 1996
působil jako investiční manažer (Investment Officer)
v Czech American Enterprise Fund, který byl prvním
fondem s rizikovým kapitálem (venture – capital)
působícím v ČR. Od roku 1997 byl angažován jako fi-
nanční ředitel v podnicích primárně orientovaných
na služby, od roku 2000 v oboru telekomunikací
(InWay, a.s., po fúzi Dial Telecom, a.s.). Od prosince
roku 2008 je členem představenstva společnosti
VOLNÝ, a.s.

Tomáš Strašák
obchodní  ředitel

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce 
člena představenstva.
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DOZORČÍ RADA

Radek Brňák
předseda dozorčí  rady

Profesní kariéru začal ve společnosti Deloitte, ná-
sledně pracoval na kapitálovém trhu pro Raiffeisen-
bank. V roce 1997 založil telekomunikační
společnost Globix,s.r.o., kterou v roce 2000 prodal.
V současnosti působí jako soukromý investor.

David Bečvář
člen dozorčí  rady

Vystudoval ekonomii na Western Illiois University
a Anglo-American College. Od roku 1998 pracoval
v obchodním oddělení telekomunikační společnosti
Globix, s.r.o. Od roku 2000 je generálním ředitelem
slovenské pobočky Dial Telecom, a.s., kterou ve
stejném roce založil. O rok později stál u zrodu
české pobočky Dial Telecom, a.s., kde působí v do-
zorčí radě.

Marek Šťastný
člen dozorčí  rady

Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor
elektronické počítače. Pracoval na ČVUT ve výpočet-
ním centru jako technik, po jeho transformaci pře-
šel v roce 1996 do sdružení CESNET jako vedoucí
oddělení plánování a rozvoje sítě. Od roku 1998 pra-
coval ve společnosti InWay, a.s., ve funkci vedoucího
oddělení výstavby a plánování sítě. Po akvizici spo-
lečnosti InWay, a.s., firmou Dial Telecom v roce
2005 ve shodné funkci pokračuje. Členem dozorčí
rady Dial Telecom, a.s., je od roku 2008.
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Obchodní výsledky společnosti

Výnosy z prodeje služeb maloobchodním
a velkoobchodním klientům

Rozložení prodeje v prosinci 2008

1 Maloobchodní trh 46 %
2 Velkoobchodní trh 54 %

SITUACE NA TRHU
Rok 2008 nebyl z hlediska vývoje cen na trhu výjimečný, nadále klesaly ceny datových i hlasových služeb. Cenový pokles však byl oproti předchozím rokům menší.
V meziročním srovnání se ceny datových služeb snížily v průměru o 10 %, tento pokles byl navíc patrný až v samotném závěru roku. V dalších letech se úroveň
poklesu cen pravděpodobně udrží kvůli silnému konkurenčnímu tlaku, nasazování technologií umožňujících přenosy o vysoké rychlosti (2,5 Gbps a 10 Gbps) a vý-
voji nových technologií. Především masové nasazování rychlostí 1 Gbps, 2,5 Gbps a 10 Gbps bude určovat tržní ceny nižších rychlostí. 

Ceny hlasových služeb jsou determinovány propojovacími poplatky, a protože se v roce 2008 nic mimořádného v regulaci cen hlasových služeb neodehrálo, ceny
zůstaly po celý rok na stabilní úrovni. Pokračoval však trend snižování počtu provolaných minut v pevných sítích ve prospěch mobilních.

Na trhu také pokračovaly konsolidace a akvizice v telekomunikačním sektoru. Největší událostí roku byly akvizice společností Telekom Austria Czech Republic
(pod obchodní značkou VOLNÝ) a eTel Slovakia, které koupila společnost Dial Telecom.

KLIENTELA SPOLEČNOSTI DIAL TELECOM
Společnost Dial Telecom, a.s., má na trhu velké renomé v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i korporátní klientelu. Celkové tržby vzrostly také díky
dalším mimořádným a jednorázovým obchodním případům, především prodejům optických vláken.

Z těchto celkových tržeb je však pro život společnosti důležitý obrat z opakujících se služeb – prodeje datových a hlasových služeb, který dosáhl v roce 2008 ná-
růstu 9,7 %. To je velmi pozitivní číslo vzhledem k avizovaným podobným statistikám konkurenčních firem, které počítají spíše se stagnací.

Co se týká počtu klientů, měla společnost Dial Telecom k 31. prosinci 2008 celkem 1 894 klientů, z toho 1 718 maloobchodních zákazníků a 276 velkoobchodních.
Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. Ten v prosinci 2008 činil 46 % výnosů z prodeje služeb maloobchodním klientům a 54 % velkoobchodním. Tento
nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou zakázky na velkoprodejním trhu oproti maloobchodnímu.

1

2
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VÝVOJ TRŽEB ZE SLUŽEB V ROCE 2008
Souhrnné tržby společnosti Dial Telecom, a.s., dosáhly v roce 2008 celkem 437 mil. Kč. Tuto částku lze rozdělit na tři skupiny:
1. Výnosy z prodeje služeb (399,8 mil. Kč);
2. Ostatní výnosy související s telekomunikačními službami (16,1 mil. Kč);
3. Výnosy z jednorázových obchodů telekomunikačního charakteru, které souvisejí s prodejem majetku a práv k tomuto majetku (21,1 mil. Kč).

Výnosy z prodeje datových a hlasových služeb dosáhly celkem 415,9 mil. Kč, z toho datové služby a internet 341,7 mil. Kč, hlasové služby 58,1 mil. Kč. 
Oproti roku 2007, kdy Dial Telecom realizoval výnosy ze služeb ve výši 379,1 mil. Kč, jde o navýšení o 36,8 mil. Kč, tedy o 9,7 %.

HLASOVÉ SLUŽBY
Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2008 celkem 58,1 mil. Kč, a šlo tak o nárůst 18,3 % oproti roku 2007, kdy tržby dosáhly 49,1 mil. Kč. Tento nárůst je uni-
kátní, protože v současnosti tržby telekomunikačních společností spíše stagnují.

DATOVÉ SLUŽBY A INTERNET
Situace na datovém trhu byla pro Dial Telecom v roce 2008 velice příznivá. Díky velkým investicím do přenosových technologií jak na metropolitní síti v Praze, tak
na národní síti v ČR byl Dial Telecom schopen realizovat zakázky na optické síti v nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále na národní síti v ČR. 

Výnosy ze služeb poskytování datových služeb a internetu dosáhly 341,7 mil. Kč, což představuje nárůst o 8,1 % oproti roku 2007, kdy výnosy dosáhly 
316,0 mil. Kč. 

DIAL TELECOM SE STAL TVŮRCEM TRHU V ČR
Na konci roku 2007 se také zahájilo budování DWDM sítě do Frankfurtu a Bratislavy, čímž společnost vytvořila dokonalé spojení nejfrekventovanějších telekomu-
nikačních tras na vlastní infrastruktuře a dokázala na těchto trasách získat objem zakázek, které překonaly očekávání firmy. To umožnilo v obchodní strategii na-
bízet zcela nové služby a kvalitu některých stávajících služeb dostat na absolutní špičku v ČR. Například zpoždění na IP síti mezi Prahou a Frankurtem, kde je
jeden z největších telekomunikačních uzlů v Evropě, DE-CIX, dosahuje jen 9 ms, což je v ČR unikátní. Dial Telecom také připojil londýnský LINX, amsterdamský
AMS-IX, düsseldorfský ECIX a frankfurtský KleyerEx. 

Díky tomuto rozsáhlému řešení peeringových propojení nabídl Dial Telecom na trhu jako první telekomunikační společnost dedikované spojení do těchto 
peeringových uzlů. Až se zpožděním následovaly některé velké mezinárodní skupiny.

Rozložení výnosů v datových službách ukazuje následující graf. Ten zobrazuje podíl jednotlivých služeb na výnosech z celkových datových služeb v prosinci 2008.
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1

Rozložení výnosů ze služeb 
v roce 2008 

1 Datové služby 
a internet 78,2 % (341,7 mil. Kč)

2 Hlasové služby 13,3 % (58,1 mil. Kč)
3 Ostatní služby 3,7 % (16,1 mil. Kč)
4 Jednorázové 

obchodní případy 4,8 % (21,1 mil. Kč)

Výnosy z prodeje služeb a jednorázových
případů v letech 2006 až 2008 (v mil. Kč)

Celkové rozložení výnosů do jednotlivých
skupin služeb v prosinci 2008 (v %)

1 Internet 37,2 %
2 Hlasové služby  12,5 %
3 Housing 4,0 %
4 Webmail 0,5 %
5 Ostatní 0,1 %
6 X.400 0,8 %
7 Pronájem vláken 14,0 %
8 Datové okruhy 30,9 %
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Pro společnost Vltava–Labe–Press jsme zrealizovali 
řešení virtuální privátní sítě na technologii MPLS. Hlavním 
přínosem nové služby je efektivní komunikace všech poboček 
a úspora nákladů.

JIŘÍ KUTÍLEK, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ RETAILOVÝCH SLUŽEB
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Přehled služeb – retail

Dial Telecom působí na retailovém telekomunikačním trhu od roku 1997. V současné době má přes 1 600 zákazníků a patří mezi přední poskytovatele interneto-
vých a hlasových služeb.

INTERNET
V oblasti internetových služeb nabízí Dial Telecom řešení pro malé, střední i velké a nadnárodní společnosti. Díky vlastní optické páteřní síti splňují internetové
služby nejvyšší nároky na rychlost, kvalitu a dostupnost. Komplexní služba zahrnuje instalaci, přístupovou linku, koncová zařízení a přístup do internetu. Různé
typy služeb se liší zejména šířkou pásma, respektive kapacitou linky. V poskytování internetu s kapacitou v řádech desítek megabitů je Dial Telecom renomova-
nými odborníky považován za absolutní špičku na trhu.

HLAS
V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom mezi tradiční poskytovatele. Nabídka historicky standardních digitálních služeb na platformě
euroISDN PRI je nyní rozšířena o „Voice over IP“ služby s rozsáhlou škálou nabízených funkcionalit. VoIP virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu patří mezi
bestsellery hlasových řešení v České republice. Doplňkové hlasové služby, jako jsou Telekonference, Carrier Preselection či barevné linky, jsou samozřejmou
součástí nabídky.

DATA
Nová služba MPLS L3VPN poskytuje vždy „full mesh“ topologii, a umožní tedy snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jedné privátní sítě. Službu
je možné využít pro přenos datové, hlasové, video- i internetové komunikace.

Pronájem datových okruhů je stále oblíbenější službou u českých i mezinárodních zákazníků. Vysoká spolehlivost a rychlost přenosu je zabezpečena díky nejmo-
dernějším technologiím použitým v transportní síti (DWDM, SDH, GigabitEthernet). V průběhu přenosu jsou data dokonale zabezpečena i prostřednictvím záloho-
vacích mechanismů. 

HOUSING
Služba vhodná pro všechny firmy, které provozují centralizované aplikace nebo vlastní web server, pro e-shopy i pro další formy podnikání prostřednictvím inter-
netu. Rychlý a kvalitní přístup díky připojení přímo na páteřní síť Dial Telecomu a dokonalé zabezpečení serveru zaručují maximální kvalitu této služby.
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Přehled služeb – wholesale

Vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie, pronájem vlastních optických vláken páteřních a metropolitních sítí, pronájem HDPE trubek
a unikátní připojení do 8 světových peeringových center řadí Dial Telecom mezi absolutní špičku na českém i středoevropském wholesalovém trhu. 

INTERNETOVÉ SLUŽBY
Internetové služby pro velkoobchodní zákazníky jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě
v Praze a Bratislavě. Jednotlivé služby se liší především v poskytované šířce pásma (přenosové rychlosti od řádu megabitů do stovek megabitů), možností nasta-
vení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb v závislosti na SLA dle přání zákazníka. 

Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu a především vlastní konektivity do největších evropských a světových
peeringových uzlů ve Frankfurtu nad Mohanem (DE-CIX, KleyReX), Amsterdamu (AMSIX), Londýně (LINX) a Düsseldorfu (ECIX). Samozřejmostí je připojení
do tradičních peeringových uzlů NIX.CZ a SIX.SK.

DATA
Jedná se o pronájem digitálních telekomunikačních okruhů, které umožňují propojit dva a více bodů zákazníka/partnera datovými toky o požadované přenosové
rychlosti. Služba je poskytována jak na protokolech Ethernet, tak SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 Gbps.

Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Tato technologická platforma umožňuje datové pře-
nosy až do výše n-násobku 10 Gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom specializuje nejen na pokrytí českých měst, ale i na zahraniční
destinace, a to především na Frankfurt, Bratislavu, Varšavu a Vídeň.

PRONÁJEM OPTICKÝCH VLÁKEN A CHRÁNIČEK
Dial Telecom je největším poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasvíce-
ných optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek.

HLASOVÉ SLUŽBY
Dial Telecom provozuje hlasové služby na dvou technologických platformách, které se v zásadě liší podle typu zákazníka, resp. partnera. První varianta hlasových
služeb je založena na mezioperátorských dohodách o propojení telekomunikačních sítí a přístupu do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích
svazků o kapacitách n x E1. Druhá varianta hlasových služeb je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba
umožňuje partnerovi především samostatnou a nezávislou administraci hlasových služeb pro jeho zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím
www rozhraní. 

IPTV
Komplexní řešení IPTV a služeb Video on Demand je zaměřeno zejména na jednoduchost nasazení a integraci multimediálních služeb pro koncové zákazníky.
Služba je určena lokálním operátorům a ISP pro distribuci televize šířené po IP protokolu koncovým uživatelům prostřednictvím vlastní lokální infrastruktury.
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Technický rozvoj v roce 2008

V roce 2008 se Dial Telecom zaměřil na dokončení technologického a procesního spojování společností net4net a Dial Telecom. Došlo ke sjednocení procesů re-
alizace zakázek v rámci technického oddělení i v procesech a způsobu komunikace mezi obchodním a technickým oddělením. 

INFRASTRUKTURA 
Základní páteřní technologií sítě Dial Telecom je vlastní metropolitní, republiková a mezinárodní optická síť. Během roku 2008 došlo k jejímu podstatnému rozší-
ření.

V mezinárodní a národní oblasti byla dokončena stavba přípojky Bratislava (Lanžhot – Bratislava v délce 87 km) a H. Žukov – Cieszyn PL – Chotěbuz (délka 6 km),
která slouží především pro posílení a zkvalitnění komunikace ČR – PL a ČR – SK. 

Metropolitní síť v Praze byla rozšířena o cca 70 nových přípojných bodů, zejména pro zákaznické služby. Bylo zafouknuto 6,5 km optických kabelů a položeny 4 km
HDPE. Ve vytížených úsecích byl zahájen projekt mikrotrubičkování, který obvyklou optickou kapacitu cca 100 vláken v kabelu v HDPE trubce několikanásobně
zvětší. Nyní má pražská síť rozsah cca 160 km vlastních a 230 km pronajatých tras. Samostatnou oblastí rozvoje bylo vytvoření kapacitního propojení mezi praž-
skými telehousy a klíčovými předávacími body s ostatními operátory. V současné době má Dial Telecom dostatek kapacit ve všech podstatných lokalitách v Praze
i mimo ni. Na optickou síť navazuje a rozšiřuje její akční rádius kapacitní rádiová síť. V roce 2008 bylo vybudováno několik set nových rádiových spojů.

PŘENOSOVÁ TECHNOLOGIE
V průběhu roku 2008 pokračovala optimalizace využívání stávajících vlastních nebo pronajatých vláken používáním technologie DWDM a CWDM. Technologie
DWDM se navíc dostala do pozice základní přenosové technologie pro mezinárodní a republikovou páteř, což podpořil obrovský zájem o služby „lambda“. Došlo
k zásadnímu rozšíření páteřní trasy Praha – Frankfurt nad Mohanem. Byla dokončena stavba severní trasy DWDM o přenosové kapacitě 40 x 10 Gbps mezi 
Prahou, Hospozínem, Bylany, Ústím nad Labem, Libercem, Českou Lípou, Robousy a Hradcem Králové. 

Tranzitní a vysokokapacitní přenosové služby zaznamenaly v roce 2008 velký růst, bylo postaveno několik desítek zákaznických lambd okruhů v ČR i mimo ni.

IP SLUŽBY
Po stránce technologické byla zvýšena kapacita sítě na páteři její restrukturalizací a přepojením na úrovni IP 10 Gbps v Praze, Brně a Hradci Králové. Na páteři
sítě je využíván MPLS (multiprotocol label switching) protokol. Síť má dva nezávislé 10 Gbps propoje do uzlů NIX a dvě nezávislá připojení na tranzitní IP provozo-
vatele, rovněž o kapacitě 10 Gbps. Síť Dial Telecomu využívá výhod přímého propojení do zahraničních peeringových center:
– Six v Bratislavě s kapacitou propojení 4 Gbps,
– Decix ve Frankfurtu nad Mohanem s kapacitou propojení 4 Gbps,
– Amsix v Amsterdamu,
– Linx v Londýně.

Zvyšování kapacit a počtů přímých propojení v zahraničí výrazně zefektivňuje přístup do sítí dalších operátorů. Ke konci roku 2008 bylo uzavřeno již 630 peeringo-
vých propojovacích dohod. Aktivní účast v peeringových vztazích mezi operátory nám umožnila rozvinout produkt IP Tranzit i na velkoobchodní bázi. 



Nejvýznamnějším produktem wholesalových služeb se v roce
2008 stal prodej lambd (vlnových délek). Díky této službě
mohou naši velkoobchodní zákazníci přenášet vysoké datové
kapacity (až 10 Gbps) na velké vzdálenosti. Dial Telecom 
se stal tvůrcem trhu v nabídce přímého připojení do světových
peeringových center.

JAKUB VALENTA, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ WHOLESALE



Dial Telecom, a.s., Slovensko

Společnost Dial Telecom, a.s., byla založena v roce 2000 v Bratislavě.  Vznikem skupiny Dial Telecom je dnes slovenský Dial Telecom 4. největším alternativním
operátorem na slovenském telekomunikačním trhu s více než 4500 zákazníky a řadí se mezi absolutní špičku v poskytování hlasových služeb. 

Dial Telecom vlastní metropolitní optickou síť v Bratislavě o celkové délce 170 km, která pokrývá všechny významné body, jako jsou business centra, telehousy,
peeringová centra apod. Dial Telecom SK je významným partnerem globálních operátorů a provozuje jedno z nejlepších housingovych center na Slovensku, které
je svým rozsahem a kvalitou naprosto bezkonkurenční. 

PŘEHLED SLUŽEB – RETAIL  

INTERNET
Pevné připojení k internetu prostřednictvím sítě Dial Telecomu nabízí zákazníkům vysokou variabilitu technických řešení individuálně podle potřeb a možností
každého klienta. Ve všech variantách (s výjimkou ADSL) garantujeme výhradní přenosovou rychlost a neomezený přenos dat. Samozřejmostí je celoroční nepřetr-
žitá technická podpora ze strany Dial Telecomu. 

HLAS
Díky vlastní optické síti a optimální variabilitě využití globálních telekomunikačních operátorů může Dial Telecom poskytovat klientům komplexní hlasové 
a datové služby v nejvyšší kvalitě a v nejvýhodnějším poměru mezi kvalitou a cenou. Mimo standardní hlasové služby se i na Slovensku zavedla služba 
„Voice over IP“, která si postupně získává stále více klientů. 

DATA
Pronájem národních a mezinárodních telekomunikačních datových okruhů zabezpečuje komunikaci mezi společnostmi, jejich pobočkami a zákazníky. Díky nej-
modernějším technologiím je zabezpečena vysoká spolehlivost a rychlost přenosu dat.

HOUSING
Housingové služby jsou poskytované prostřednictvím housingového centra Dial Telecomu s přímým napojením na vlastní páteřní přenosovou a IP síť. Jedná se
o nejmodernější zařízení svého druhu na Slovensku.

PŘEHLED SLUŽEB – WHOLESALE   

V oblasti wholesových služeb je Dial Telecom významným partnerem globálních i lokálních telekomunikačních operátorů, provozovatelů optických sítí i poskyto-
vatelů internetu. Pro tyto klienty zabezpečuje pronájem optických tras a poskytuje hlasové, datové a internetové služby vysoké kvality. Mezi nejžádanější služby
patří jednoznačně housing a hlasové služby, které dostaly Dial Telecom na vrchol telekomunikačního trhu. Vzhledem k rostoucí poptávce po housingových služ-
bách plánuje společnost vybudovat v pořadí již třetí serverhousingové centrum.
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Finanční hospodaření v roce 2008

V roce 2008 prošly výrazným rozvojem především datové služby – návazně na rozšiřování infrastruktury. Celkový meziroční růst obratu z prodeje služeb a zboží
dosáhl hodnoty 9,7 %.

V uvedeném období byla jediným akcionářem posílena kapitálová struktura formou příplatku mimo základní kapitál ve výši 33,004 mil. Kč.

Struktura výnosů ze služeb a prodeje zboží 

2007 2007 2008 2008
tis. Kč % tis. Kč %

Hlasové služby 49 069 13 % 58 079 14 %

Datové služby 112 938 30 % 166 423 40 %

Internet 203 123 54 % 167 158 40 %

Ostatní 13 986 3 % 24 280 6 %

Celkem tržby ze služeb a prodeje zboží 379 116 100 % 415 939 100 %
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Rozvaha

tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2008
Netto Netto

AKTIVA CELKEM 992 875 934 573

B Dlouhodobý majetek 667 266 618 310

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 964 1 550

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 662 302 616 761

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

C Oběžná aktiva 316 985 308 941

C.I. Zásoby 74 573 84 860

C.II. Dlouhodobé pohledávky 62 738 53 862

C.III. Krátkodobé pohledávky 149 605 107 649

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 30 069 62 570

D.I. Časové rozlišení 8 624 7 321

PASIVA CELKEM 992 876 934 573

A Vlastní kapitál -33 128 53 975

A.I. Základní kapitál a kapitálové fondy 2 000 34 608

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku -37 730 -37 881

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 2 602

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 602 54 646

B Cizí zdroje 940 634 801 462

B.I. Rezervy 15 150 20 908

B.II. Dlouhodobé závazky 612 782 548 101

B.III. Krátkodobé závazky 119 011 75 991

B.IV. Bankovní úvěry 193 691 156 462

C.I. Časové rozlišení 85 369 79 137



21

Výkaz zisků a ztrát

tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2008

I. Tržby za prodej zboží 3 842 1 629

A Náklady na prodané zboží 3 452 1 377

+ Obchodní marže 390 252

II. Výkony 375 274 414 310

B Výkonová spotřeba 217 977 236 939

+ Přidaná hodnota 157 687 177 623

C Osobní náklady 65 230 67 160

D Daně a poplatky 4 722 2 495

E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 45 356 29 300

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 85 503 21 110

F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 63 549 13 699

G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákladů PO 27 804 19 412

IV. Ostatní provozní výnosy 302 1 120

H Ostatní provozní náklady 2 915 16 816

* Provozní výsledek hospodaření 33 916 50 972

X. Výnosové úroky 990 1 167

N Nákladové úroky 16 435 46 014

XI. Ostatní finanční výnosy 2 640 49 821

O Ostatní finanční náklady 3 274 45 131

* Finanční výsledek hospodaření -16 079 -40 158

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 15 235 -7 115

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 602 17 930

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2 602 54 646

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 17 837 47 531



22

Kontakty

Centrála Česká republika – Praha 
Dial Telecom, a.s.
Corso Karlín
Křižíkova 36a/237
186 00 Praha 8

IČO: 28175492
DIČ: CZ28175492
tel.: +420 226 204 111
fax: +420 226 204 197
e-mail: info@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Přímé obchodní zastoupení Morava
Dial Telecom, a.s.
Cejl 20
602 00 Brno

tel.: +420 530 505 305-6
fax: +420 530 505 309
e-mail: morava@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Centrála Slovenská republika – Bratislava
Dial Telecom, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

IČO: 36853429
DIČ: 2022486554
tel.: +421 2 2060 2111
fax: +421 2 2060 2300
e-mail: info@dial.sk
www.dial.sk
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