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PŘEDSTAVENÍ 
SPOLEČNOSTI 

Společnost Dial Telecom, a. s., je celonárodní telekomunikační operátor, 

který poskytuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, 

datových, internetových a hostingových služeb. 

Společnost byla založena v roce 2000. V roce 2005 uskutečnila první 

úspěšnou akvizici společnosti InWay. V následujících letech 

provedla akvizice dalších telekomunikačních operátorů na českém 

trhu, např. společnosti net4net, Telekom Austria Czech Republic, 

velkoprodejní divize společnosti Master Internet či společnosti 

STAR 21 Networks. 

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifi kátů ISO 9001:2009 se zaměřením 

na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního 

managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, 

tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

V současné době má Dial Telecom, a. s., významné a stabilní postavení 

jak na českém, tak zahraničním trhu a řadí se mezi top společnosti 

dlouhodobě působící v telekomunikační oblasti.
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SLOVO PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, akcionáři,

dovolte, abychom Vám předložili zprávu o hospodaření společnosti Dial Telecom, a. s., 

a seznámili Vás s fi nančními výsledky a s klíčovými událostmi fungování společnosti 

v roce 2012.

Společnost Dial Telecom, a. s., dosáhla v roce 2012 nejlepší provozní výkonnosti 

od svého založení.

V návaznosti na tuto skutečnost byly předčasně splaceny všechny úvěry čerpané 

v souvislosti s předchozími akvizicemi a významným způsobem vzrostly volné

fi nanční prostředky. 

Společnost Dial Telecom, a. s., schválila a realizovala projekt sloučení s částí podniku 

Volný, a. s., a na počátku roku 2012 se stala vlastníkem poskytovatele služeb FWA, 

společnosti STAR 21 Networks, a. s.

V září 2012 dále došlo k odkoupení části podniku ETT Energetika, a. s., 

a Immoenergetika, a. s., společností ET Telekomunikace, s. r. o., 

která je ve vlastnictví Dial Telecomu.

Působíme na zmenšujícím se telekomunikačním trhu, tlak mobilních operátorů sílí, 

dynamicky se mění potřeby zákazníků směrem k mobilitě. 

Věřím, že se nám v roce 2013 podaří uskutečnit zajímavé akvizice naší konkurence, 

a doufám, že regulátor umožní vstup naší společnosti do segmentu mobilních služeb, 

abychom rozšířili portfolio služeb ke spokojenosti našich zákazníků.

Děkuji našim zaměstnancům za jejich práci odvedenou v roce 2012, zákazníkům 

za dlouhodobou důvěru a akcionářům společnosti za jejich podporu.

Zdeněk Sivek
Předseda představenstva 
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V roce 2012 došlo ke sloučení části společnosti Volný, a. s., se společností Dial 

Telecom, a. s. Dial Telecom, a. s., převzal odpovědnost za poskytování a podporu

telekomunikačních služeb u zákazníků, kteří v rámci sloučení přešli pod společnost 

Dial Telecom, a. s.

Dial Telecom, a. s., se stal stoprocentním vlastníkem akcií společnosti STAR 21 

Networks, a. s., která se specializuje na poskytování služeb na bezdrátové 

technologii na frekvenci 26 GHz. 

Společnost ET Telekomunikace, s. r. o., vlastněná Dial Telecomem, a. s., odkoupila 

část podniku ETT Energetika, a. s., a Immoenergetika, a. s. 

V rámci samostatných výběrových řízení vyhrál Dial Telecom, a. s., významné veřejné 

zakázky pro státní instituce. Příkladem jsou služby pro Ministerstvo fi nancí ČR, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových či Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Dial Telecom v roce 2012 zahájil poskytování telefonních linek se zvýšeným tarifem 

na území Slovenska. Využití této služby je vhodným doplňkem ATX linek v České 

republice.

Dial Telecom zavedl novou službu, Virtuální hlasový operátor, která získala ocenění 

IT produkt roku 2012. Služba umožňuje s nízkými počátečními investicemi stát 

se plnohodnotným hlasovým operátorem s plným pokrytím služeb, zejména 

pak přenos telefonních čísel do vlastní sítě. 
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HLAVNÍ 
UDÁLOSTI ROKU 
 2012



v tis. Kč 2010 2011 2012

Výnosy z prodeje služeb a zboží 850 692 806 026 854 280

EBITDA (Provozní zisk + odpisy) 161 267 151 639 181 423

Míra investic (CAPEX/tržby) 7,3 % 8,8 % 8,3 %

Zisk před zdaněním 35 809 43 125 65 304

Hotovost k 31. 12. 145 433 218 047 203 225

Počet zaměstnanců 129 122 125
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Zdeněk Sivek

předseda představenstva

Aleš Zeman

místopředseda představenstva

Tomáš Strašák

člen představenstva

TOP MANAGEMENT

Ingrid Ledererová

technická ředitelka

Ivo Stach

fi nanční ředitel

Tomáš Strašák 

obchodní ředitel

DOZORČÍ RADA
Radek Brňák

předseda dozorčí rady

David Bečvář

člen dozorčí rady

Pavel Kvíčala

člen dozorčí rady
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO



Telekomunikační trh v České republice v roce 2012 nijak nezměnil trend z minulých 

let. Nejpodstatnější změna, která se měla odehrát kolem výběru dalšího mobilního 

operátora a aukcí spektra mimo jiné i pro sítě LTE, skončila fi askem a Český 

telekomunikační úřad (ČTÚ) tak opět potvrdil svoji pověst jednoho z nejhorších

regulátorů v Evropě. Narovnání pokřiveného stavu, kdy mobilním operátorům 

je přirozeně umožněno působit i na trhu fi xních telekomunikací, ale fi xním 

operátorům je mobilní sektor nedostupný, se také nezlepšilo. ČTÚ tak opětovně

selhal i ve vytvoření prostředí pro tzv. virtuální mobilní operátory (VMO). První VMO, 

kteří se na trhu objevili, nejsou de facto žádnými VMO, ale přeprodejci služeb 

a marketingový tah. Skuteční VMO tak zřejmě přijdou až v roce 2013, ale bez zásahu 

regulace se bude jednat jen o hru v rukách současných mobilních operátorů.

Z pohledu společnosti Dial Telecom je nejvýznamnější trh datových služeb, ze kterého 

pochází více než polovina tržeb společnosti. I v roce 2012 pokračoval trh datových 

služeb v konsolidaci a také ve významném snižování cen. Ten se v různých segmentech 

trhu pohybuje již stabilně několik let v rozmezí 10 až 20 procent. Nejmarkantněji 

je tento pokles vidět na cenách připojení k internetu. 

Velká konkurence na trhu poskytování datových služeb způsobuje, že klienti dostávají 

každý rok větší kapacitu za nižší ceny, a tento trend je také patrný téměř ve všech 

zemích světa, kde fungují tržní principy.

I když je sektor fi xních a mobilních tržeb technologicky oddělený, v obchodní 

sféře už toto neplatí. Snaha mobilních operátorů pronikat i do fi xních sítí je silná, 

protože komerční nabídka spojených mobilních i fi xních služeb je marketingově 

zajímavá. Mobilní operátoři však pochopili, že bez zkušeností a vlastnictví fi xních 

sítí je penetrace na tento trh nemožná, a tak je patrná jejich snaha kupovat služby 

optických sítí nebo rovnou optická vlákna samotná. Pro společnost Dial Telecom je 

tento trend i příležitostí, protože jako vlastník tranzitních optických sítí napříč Českou 

republikou a propojujících okolní státy je pro mobilní operátory přirozeným partnerem.

OBCHODNÍ 
ČÁST 

OBCHODNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI
SITUACE NA TRHU
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Pro trh hlasových služeb v České republice bylo nejdůležitější změnou snížení 

propojovacích poplatků do mobilních sítí. Cena se dále snížila z 1,08 Kč na 0,55 Kč 

za minutu. Ani tento pokles však nic nemění na faktu, jak je místní trh pod taktovkou 

regulátora ČTÚ pokřivený. Propojovací poplatky do pevných sítí se totiž pohybují 

na mnohem nižších úrovních. 

Skupina Dial Telecom pokračovala také v konsolidaci telekomunikačního trhu v České 

republice. Na přelomu let 2011 a 2012 do skupiny přibyl operátor STAR 21 Networks, 

který se specializuje na poskytování služeb na bezdrátové technologii na frekvenci 

26 GHz. Tato akvizice byla spojena se snahou Dial Telecomu proniknout do státních 

zakázek a kontrolovat také větší část své sítě. 

Stejně tak, jak stát selhává na poli regulace, selhává i při nákupu služeb. 

V roce 2012 byl opět neúspěšný, co se týká dokončení tendru na nákup služeb, 

a několikaletý nezdar tak prodražuje státu nákup telekomunikačních potřeb, protože 

je zajišťují stále tytéž fi rmy s podobnými cenami, navíc často několikanásobně 

vyššími, než jsou ceny obvyklé na trhu. Několik státních úřadů se rozhodlo opustit 

KIVS a provedly svůj vlastní tendr, aby se pokusily tento stav napravit a v konečné fázi 

významným způsobem zlevnit nákup svých služeb. Zde Dial Telecom také uspěl

a dodává své služby státu.
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ZÁKAZNÍCI SPOLEČNOSTI 
DIAL TELECOM

Trh fi remních zákazníků

Velkoobchodní trh

46,5 %

52,6 %

0,9 %
Ostatní 

Rozložení prodeje v prosinci 2012

Společnost Dial Telecom si na trhu upevnila postavení v oblasti poskytování 

služeb pro velkoobchodní i fi remní zákazníky. Celkové tržby z prodeje služeb 

stouply o 6 % na 854 mil. Kč také díky konsolidaci výnosů se společností Volný. 

Pokles celého telekomunikačního trhu v roce 2012 se odhaduje opět na 5–10 %. 

Co se týká počtu zákazníků, měla jich společnost Dial Telecom k 31. 12. 2012 celkem 

2758, z toho 2481 korporátních (fi remní i státní sféra) a 277 velkoobchodních. 

Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. 

Ten v prosinci 2012 činil 46,5 % výnosů z prodeje služeb korporátním klientům 

a 52,6 % velkoobchodním. Zbytek, tedy 0,9 % výnosů, připadá na ostatní prodeje 

společnosti. Tento nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou 

zakázky na velkoprodejním trhu oproti trhu maloobchodnímu.

VÝNOSY MALOOBCHOD, VELKOOBCHOD
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V některých kategoriích výnosů došlo díky zmíněné konsolidaci zákazníků společnosti 

Volný k nárůstu výnosů v řádu procent. Trvalým trendem je jinak pokles výnosů 

z hlasových služeb a internetu a koncentrace na datové služby. Tento trend ve výnosech 

je v České republice patrný u všech fi xních operátorů. Zvlášť pozitivní je úspěch Dial 

Telecomu v připojování fi rem v České republice pro mezinárodní operátory.

 Výnosy z prodeje služeb a jednorázových případů v letech 2006 až 2012

Výnosy z prodeje datových a hlasových služeb dosáhly celkem 854,3 mil. Kč, z toho 

datové služby a internet 475,7 mil. Kč, hlasové služby 335,4 mil. Kč a ostatní obchodní 

případy 43,2 mil. Kč. Oproti roku 2011, kdy Dial Telecom realizoval srovnatelné výnosy ze 

služeb ve výši 806,0 mil. Kč, jde o růst o 48,3 mil. Kč, tedy o 6,0 %.

Rozložení výnosů ze služeb v roce 2012

VÝVOJ TRŽEB ZE SLUŽEB 
V ROCE  2012

Internet a Datové služby 

Hlasové služby

55,7 %
(475,7 mil. Kč) 

39,2 %
(335,4 mil. Kč)

5,1 %
(43,2 mil. Kč)

Ostatní služby

2006 212,6 mil. Kč

2007  379,1 mil. Kč

2008   415,9 mil. Kč

2009   431,5 mil. Kč       

2010    850,7 mil. Kč

2011   806,0 mil. Kč

2012   854,3 mil. Kč
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Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2012 celkem 335,4 mil. Kč, a šlo tak 

o růst o 69,4 mil. Kč oproti roku 2011, kdy tržby dosáhly 266 mil. Kč. Tento růst 

je zapříčiněn především konsolidací zákazníků společnosti Volný, zejména trhu 

residenčních zákazníků. Vlastní hlasové služby pro korporátní sektor pokračovaly 

v poklesu, což byl očekávaný trend. Stejně tak služby ATX, které byly poznamenány 

legislativní změnou a omezením těchto služeb.

DATOVÉ SLUŽBY A INTERNET
Situace na datovém trhu byla v roce 2012 opět ve znamení poklesu cen. Díky dalším 

velkým investicím do přenosových technologií jak na metropolitní síti v Praze, tak 

na národní síti v České republice byl Dial Telecom schopen realizovat zakázky 

na optické síti na nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále 

na národní síti v České republice. 

Dial Telecom se v roce 2012 opět zaměřil na rozvoj svých služeb především na bázi 

IP. Firemní klientela, ale i mezinárodní telekomunikační operátoři (síťová řešení 

a připojení svých klientů) tyto služby poptávají v čím dál větší míře a tradiční 

řešení na bázi SDH jsou dnes preferována minoritně.

Společnost také pokračovala v instalaci kabelů do své optické sítě na trase Brno – Český 

Těšín a podél nového plynovodu Gazela v Severních a Západních Čechách. Jde 

o pokračování zaměření společnosti na nejmodernější kabely, které společnost každý 

rok instaluje do své národní sítě. Proto je vnímána zahraničními i domácími telekomu-

nikačními společnostmi jako lídr v poskytování právě služeb páteřních sítí, ať už jako 

služby pronájmu okruhu nebo pronájmu optického vlákna. Dial Telecom je tak zřejmě 

jedinou společností v České republice, která má ve svém portfoliu jak prodej služeb, 

tak i pronájem vláken a prodej chrániček optického kabelu propojující okolní země. 

Skupina Dial Telecom dále posilovala svoje postavení jako preferovaný partner 

pro mnoho mezinárodních telekomunikačních fi rem, které potřebují v České republice 

nebo na Slovensku připojit pobočky mezinárodních korporací. Toho společnost dosáhla 

především nejlepším řešením služeb na bázi IP. Dokáže nabídnout celé portfolio 

těchto řešení, ať už Ethernet L2, Ethernet over SDH, MPLS, L3VPN nebo další. 

Výnosy z datových služeb vzrostly z 233,8 mil. Kč na 245,1 mil. Kč a výnosy 

z internetových služeb poklesly na 230,5 mil. Kč.  

Právě oblast internetu je z těchto služeb zasažena nejvíc, protože na trhu ISP došlo 

k velké konsolidaci a úbytku klientů.

HLASOVÉ SLUŽBY
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  Dial Telecom se stává preferovaným partnerem dalších operátorů a fi rem

Přestože byl i rok 2012 zejména ve znamení konsolidace obchodních aktivit Dial 

Telecomu a společnosti Volný, podařilo se uskutečnit některé zajímavé obchodní 

spolupráce, z nichž uvádíme například:

 Dial Telecom získal zakázku v tendru Správa WAN sítě v celkové hodnotě 82 mil. Kč 

 pro společnost NET4GAS. Dial Telecom se tak stal na příštích 5 let výhradním 

 dodavatelem servisu sítě společnosti, která je provozovatelem přepravní plynárenské  

 soustavy v České republice.

 Dial Telecom na přelomu března a dubna tohoto roku spustil pro svého významného  

 zákazníka doposud nejvzdálenější přímé datové propojení dvou poboček. Datový  

 okruh propojuje více než 8000 km vzdálená města Brno a Wuhan v čínské provincii  

 Chu-pei. Moderní spoj nahradil technicky zastaralé propojení VPN tunelem, které  

 pro danou vzdálenost vykazovalo nestabilitu a vysokou latenci.

 Známý celosvětový poskytovatel internetové telefonie odebírá od roku 2012 

 internetovou konektivitu v České republice od Dial Telecomu. 

 Skupina Vienna Insurance Group, do které patří mimo jiné pojišťovna Kooperativa,  

 má své nové sídlo v Praze-Karlíně propojeno do Pardubic a Brna prostřednictvím  

 WDM technologie od Dial Telecomu. Kapacita spojení je 2 x 1 Gbps do Pardubic 

 a 1 x 1 Gbps do Brna.

 Datový okruh od Dial Telecomu s kapacitou 100 Mbps propojuje od října 2012 

 brněnskou a pražskou pobočku inovativní bankovní instituce. 

 V rámci JŘBÚ (jednacího řízení bez uveřejnění), které následovalo po dalším krachu  

 projektu KIVS, přizvalo Ministerstvo fi nancí ČR do veřejné zakázky i několik nových  

 poskytovatelů. Dial Telecom získal 16 MPLS přípojek v celkové hodnotě 130 800 Kč  

 měsíčně. Dále vyhrál i výběrové řízení na poskytování služeb pro Úřad pro zastupo- 

 vání státu ve věcech majetkových. 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo druhou výjimkou a nařízené JŘBÚ pojalo formou  

 otevřené soutěže. Dial Telecom poskytl nejnižší cenu, a získal tak 8 přípojek 

 do internetu v hodnotě 63 000 Kč měsíčně.

 Čím dál důležitějším segmentem je pro Dial Telecom také poskytování tzv. posled-

 ních mílí pro mezinárodní operátory. V minulosti na tomto trhu hrála společnost 

 zanedbatelnou roli, ale rozvojem optických sítí po České republice, a především  

 metropolitních sítí získala na tomto segmentu významné postavení. Dial Telecom  

 připojuje pro velkoobchodní zákazníky jejich koncové zákazníky, a tím dále posiluje  

 své metropolitní sítě.
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Rozložení výnosů z prodeje služeb ukazuje následující graf. Zobrazuje podíl služeb 

na výnosech v roce 2012 bez prodeje majetku.

STRUKTURA VÝNOSŮ 
DLE SLUŽEB

Celkové rozložení výnosů do jednotlivých skupin služeb za rok 2012 (v tis. Kč)

Struktura výnosů ze služeb a prodeje zboží 

Internet

Hlasové služby

Housing

Fiber

225 839

99 826

37 213

65 090

Ostatní služby

CPS

47 762

77 832

115 789

38 536

140 954

Interconnect 

ATX

Pronájem datových okruhů

 2011 2011 2012 2012

 tis. Kč % tis. Kč %

Hlasové služby 265 989 33 % 335 398 39 %

Datové služby 233 748 29 % 245 115 29 %

Internet 298 230 37 % 230 535 27 %

Ostatní 8 060 1 % 43 232 5 %

CELKEM tržby ze služeb a prodeje zboží 806 026 100 % 854 280 100 %
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PŘEHLED SLUŽEB
PŘÍMÝ PRODEJ

INTERNET

Nosnými produkty Dial Telecomu jsou dlouhodobě internetové služby. Vlastní páteřní 

a metropolitní optická síť umožňuje zřídit přístupové linky s maximální možnou 

kvalitou, a zejména u vysokých kapacit s velmi zajímavou cenou. Internetová služba 

je poskytována jako komplexní; zahrnuje vybudování trasy k zákazníkovi, koncová 

zařízení a garantovaný přístup k internetu.

DATA

Datové služby, ať už na vrstvě L2 či prostřednictvím technologie MPLS na vrstvě L3, 

patří ke službám, které hojně využívají společnosti s více než jednou geografi ckou 

pobočkou. Topologie sítě může být uspořádána buď do hvězdice s centrálním přístupo-

vým bodem, nebo jako „full mash“, kde všechny body sítě komunikují vzájemně. Stále 

populárnější jsou přitom mezinárodní VPN, kdy Dial Telecom spravuje jednotnou 

MPLS síť i pro pobočky českých fi rem v zahraničí.

HLAS

V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom mezi tradiční 

poskytovatele. Stabilní a stále využívaná digitální služba na platformě ISDN 

je v nabídce již standardně doplněna o nabídku VoIP služeb s širokou škálou 

nabízených funkcionalit. Virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu na platformě 

VoIP patří mezi vyhledávaná řešení, zejména u odborníků na tuto technologii.
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PŘEHLED SLUŽEB 
VELKOOBCHOD

INTERNETOVÉ SLUŽBY

Tyto služby jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní 

optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Liší se především 

v poskytované šířce pásma, možností nastavení poměru mezi domácí a zahraniční 

IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb. 

Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů 

Dial Telecomu a především vlastní konektivity do největších evropských 

a světových peeringových uzlů. 

HLASOVÉ SLUŽBY

Dial Telecom patří k největším hlasovým velkoobchodním operátorům v České 

republice. Je propojen s většinou fi xních a mobilních národních sítí a spolupracuje 

s mnoha zahraničními operátory. Významnou částí velkoobchodních služeb je posky-

tování služeb pro menší velkoobchodní partnery (ISP) včetně přenositelnosti čísel 

a nezávislé administrace hlasových služeb pro jejich zákazníky a zpracování billingo-

vých informací prostřednictvím www rozhraní. Všechny velkoobchodní služby 

jsou poskytovány na technologii TDM i na VoIP. 

Pro menší operátory hlasových služeb je poskytována služba Virtuální hlasový 

operátor, která umožňuje s nízkými počátečními investicemi stát se plnohodnotným 

hlasovým operátorem, a zejména umožňuje přenos telefonních čísel do vlastní sítě. 

DATA

Pronájem digitálních telekomunikačních okruhů  je realizován jak na protokolech 

Ethernet, tak i SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 Gbps.

Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím 

DWDM technologie. Tato platforma umožňuje datové přenosy až do výše x 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 Frankfurt, 

Bratislavu, Varšavu a Vídeň.

PŘEHLED SLUŽEB 
VELKOOBCHOD

RNETOVÉ SLLLUUUUUŽŽŽŽŽŽŽBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYY
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PRONÁJEM OPTICKÝCH VLÁKEN A CHRÁNIČEK

Dial Telecom je největším poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední 

Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasvícených 

optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, 

případně i pronájem HDPE trubek.
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TECHNICKÁ
ČÁST
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TECHNICKÝ ROZVOJ V ROCE 2012

V roce 2012 pokračoval Dial Telecom v rozvoji svých sítí a služeb. Velká pozornost byla, 

s ohledem na nižší růst trhu v České republice a proběhnuté akvizice, věnována opti-

malizaci sítí a systémů, rozvoji a nasazení perspektivních síťových technologií, imple-

mentaci nových produktů a zvýšení komfortu uživatelů. I přes nepříznivé 

prognózy trhu došlo k plošnému růstu počtu zřízených zákaznických služeb, jejich ka-

pacit a páteřní infrastruktury jako celku.

INFRASTRUKTURA 

Během roku 2012 došlo k rozšíření základních částí sítě: metropolitní optické sítě 

v Praze, dálkové optické sítě v České republice i v zahraničí a propojů v mezinárodních 

peeringových centrech. Z klíčových technologií byl rozvoj zaměřen na optické sítě, 

WDM technologie, rádiové spoje typu bod-bod, MPLS sítě v oblasti IP a VoIP 

v hlasových službách. 

DÁLKOVÁ OPTICKÁ SÍŤ

V roce 2010 společnost Dial Telecom zahájila rozsáhlou výstavbu tras na Moravě, která 

stále pokračuje. V roce 2010 byla zahájena stavba Libhošť – Žukov. V roce 2011 byla 

stavba dokončena a byl dostavěn kolokační technologický objekt v Libhošti. V závěru 

roku 2011 byla zahájena a dokončena stavba DOK72 Mladotice – Rozvadov. Na tyto 

akce navázala příprava stavby DOK Těchlovice – Stříbro a další stavby na Moravě, včetně 

kolokačního prostoru v Olomouci. Vlastní stavba kolokačního prostoru byla dokončena 

na jaře 2013. Byla zahájena výstavba tras Brno POP – Olomouc o délce 91 km a Olomouc

– Libhošť o délce 90 km. Tyto trasy budou předány do užívání na jaře 2013. V rámci 

republikové sítě se rovněž stavěly kratší úseky pro připojení zákazníků. V roce 2012 

byla dálková síť rozšiřována o celkem 270 km. Celkový rozsah optických tras v rámci 

dálkové republikové sítě, včetně pronájmů, k 31. 12. 2012 činil 4747 km kabelu 

a 117 941 km optických vláken.
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METROPOLITNÍ SÍŤ 

V metropolitní optické síti pokračovalo zvyšování efektivity současných tras, stavba 

nových tras, a zejména odboček pro připojení zákazníků. Z kvantitativního pohledu 

byla síť zvětšena o 1460 km vláken (přírůstek asi 25 km), pokračovalo i mikrotrubič-

kování v části sítě. Délka vlastních kabelů v metropolitní síti je 210 km, délka vláken 

13 500 km. V průběhu roku 2012 se připojilo dalších 40 objektů. Významnými stav-

bami bylo například připojení oblasti Chodova na vlastní optickou sít, připojení BC 

Polygon, Štětkova 6, Karla Engliše, Antala Staška 34, BC V Parku. V rámci mikrotrubič-

kování se posílily zhruba 4 km páteřní trasy Gestin – Blanická. Pokračuje zvyšování 

kapacity metropolitní sítě postupným vybavováním této sítě WDM technologiemi.

RÁDIOVÁ SÍT

Rozvoj rádiové sítě doplňuje pokrytí do oblastí bez optické infrastruktury. Ve spolu-

práci s dodavateli a servisními fi rmami jsme instalovali stovky spojů v kapacitách od 

jednotek Mbps do 1 Gbps. Pokračovala optimalizace vysílacích bodů sítí Volný a Dial 

Telecom a sjednocování používaných technologií.

HOUSING

Dial Telecom poskytuje možnost umístění technologie svých zákazníků ve všech 

podstatných kolokačních a propojovacích centrech v Praze. Umístění zákaznické 

technologie je možné zajistit na mnohých místech České republiky. V roce 2012 byla 

zvětšena kapacita propojení mezi centry v Praze. Dial Telecom provozuje vlastní 

kolokační centra v Praze v Karlíně (Corso) a u Nákladového nádraží (Nagano). 

V těchto centrech provedl v roce 2011 zásadní technologickou renovaci v oblasti 

dohledu, klimatizací, přístupů a stabilního hasicího zařízení. 
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PŘENOSOVÉ TECHNOLOGIE WDM

V roce 2012 Dial Telecom dále rozvíjel 40G přenosy ve své DWDM síti. Zároveň 

se připravovalo testování nasazení 100G technologie na páteři Frankfurt 

n. Mohanem – Praha – Brno – Ostrava – Český Těšín (hranice CZ/PL). V roce 2013 

bude možné zákazníkům kromě kapacity až n x 40 G nabízet i kapacity 100 G.

Základní topologie DWDM sítě je Frankfurt n. Mohanem – Praha – Brno – Ostrava 

– Český Těšín (hranice CZ/PL), dále Praha – Ústí n. Labem – Liberec – Hradec Králové 

– Ostrava, Praha – Jihlava – České Budějovice – Písek a Praha – Břeclav – Zlín 

– Bratislava. Celková délka DWDM tras je více než 2800 km.
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SDH 

Pokračovala optimalizace republikové SDH sítě a došlo k rozšíření SDH o páteřní 

boxy v lokalitě CE Colo i v rámci SDH ringu pražské sítě. Tím došlo k dalšímu zvýšení 

kapacity sítě pro poskytování synchronních a E1 okruhů pro hlasové služby. Zároveň 

se v průběhu roku 2012 zdvojnásobil počet vysokokapacitních SDH trunků propojují-

cích síť Dial Telecomu s ostatními operátory synchronních služeb. 

Dial Telecom nyní disponuje rozsáhlou vlastní přenosovou infrastrukturou pro pos-

kytování služeb, a to ve škále pronájmu optických vláken, pronájmu DWDM lambd, 

pronájmu synchronních okruhů, pronájmu ethernetových spojů, a zároveň tyto kapa-

city používá pro vyšší vrstvy sítě (IP, MPLS, hlas) pro komplexní nabídku služeb. 

IP INFRASTRUKTURA MPLS

Rozvoj páteře pro poskytování IP služeb byl zaměřen na využití a rozšíření perspektiv-

ní technologie MPLS, zvýšení kapacit páteřních linek a rozšíření propojovacích bodů. 

Je využívána plná redundance jádra sítě a byla dále posílena páteřní konektivita. IP 

MPLS infrastruktura je navržena tak, že slouží nejen pro tradiční přístup k internetu, 

ale zejména pro poskytování zákaznických transparentních dvou- a vícebodových 

ethernetových VPN. 

PROPOJENÍ S JINÝMI OPERÁTORY

Dial Telecom byl v roce 2012 aktivní i v oblasti propojení. Nyní má síť Dial Telecomu 

přímé propojení (peering) s více než 900 autonomními systémy, a to v kapacitách 

20 Gbps NIX ČR, 30 Gbps přímé propoje v České republice, 50 Gbps přímá zahraniční 

propojení a více než 20Gbps propojení do tranzitních zahraničních sítí.
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HLASOVÉ SLUŽBY

V roce 2012 pokračovalo posilování a konsolidace hlasové infrastruktury spojovaných 

sítí Dial Telecomu a Volný. Úspěšně probíhá projekt obnovy a rozšíření kapacity 

centrálního hlasového switche a související hlasové infrastruktury s cílem zvýšení 

stability služeb, rozvoje a zavedení nových služeb a optimalizace nákladů. 

V roce 2012 proběhla migrace velké části současných služeb. 

Hlasová infrastruktura nyní podporuje klasický TDM přenos hlasu, VoIPové služby 

a nadstavbové služby (skupiny volání, přesměrování, call centra atd.), 

a to v modelu pro koncové zákazníky i pro velkoobchodní partnery.

SYSTÉMY

Podpůrné systémy Dial Telecomu byly a jsou dále rozvíjeny. Jedna z nových funkcí 

systémů Dial Telecomu umožňuje využívat přenositelnost čísel i jiným operátorům 

v rámci jejich vlastního OPID.
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FINANČNÍ 
ČÁST

ROZVAHA
(v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2012

                         Netto Netto  

AKTIVA CELKEM 1 321 558 1 399 407

Dlouhodobý majetek 812 614 834 978

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 827 2 678

Dlouhodobý hmotný majetek 809 747 790 885

Dlouhodobý fi nanční majetek 40 41 415

Oběžná aktiva 490 967 534 058

Zásoby  42 859 38 619

Dlouhodobé pohledávky 36 390 29 951

Krátkodobé pohledávky 193 671 262 263

Krátkodobý fi nanční majetek 218 047 203 225

Časové rozlišení 17 977 30 371

PASIVA CELKEM 1 321 558 1 399 407

Vlastní kapitál 446 772 425 768

Základní kapitál a kapitálové fondy 265 605 277 647

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 000 4 000

Výsledek hospodaření minulých let 150 788 102 168

Výsledek hospodaření běžného účetního období 26 379 41 953

Cizí zdroje 753 765 790 844

Rezervy  3 111 885

Dlouhodobé závazky 509 203 525 098

Krátkodobé závazky 184 682 264 861

Bankovní úvěry 56 769 0

Časové rozlišení 121 021 182 795
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
(v tis. Kč)                31. 12. 2011 31. 12. 2012

Tržby za prodej zboží 44 5 439

Náklady na prodané zboží 35 2 197

Obchodní marže 9 3 242

Výkony  808 341 849 608

Výkonová spotřeba 494 421 498 076

Přidaná hodnota 313 929 354 774

Osobní náklady 107 392 123 619

Daně a poplatky 9 408 8 446

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 71 913 75 293

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 626 3 895

Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 170 502

Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provoz. oblasti a komplex. nákladů PO 43 075 41 171

Ostatní provozní výnosy 2 380 3 811

Ostatní provozní náklady 5 251 7 319

Provozní výsledek hospodaření 79 726 106 130

Výnosové úroky 958 1 556

Nákladové úroky 39 067 38 314

Ostatní fi nanční výnosy 11 248 6 452

Ostatní fi nanční náklady 9 740 10 520

Finanční výsledek hospodaření -36 601 -40 826

Daň z příjmů za běžnou činnost 16 746 23 351

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 26 379 41 953

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 26 379 41 953

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 43 125 65 304
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍM VÝSLEDKŮM

Oproti roku 2011 společnost zvýšila jak tržby, tak provozní výsledek hospodaření.

Výkony vzrostly z 808,3 mil. Kč v roce 2011 na 849,6 mil. Kč v roce 2012, tj. o 5,1 %, 

provozní výsledek hospodaření vzrostl ze 79,7 mil. Kč na 106,1 mil. Kč v roce 2012, 

tj. o 33 %.

Tento výsledek je důsledkem vnitřní optimalizace nákladů a realizace řady synergií 

a úspor po sloučení s odštěpenou částí společnosti Volný, a. s., proběhnuté 

s rozhodným datem 1. 1. 2012 (produktová skupina CPS).

V dubnu 2012 byly splaceny všechny akviziční úvěry, Dial Telecom, a. s., 

využíval v roce 2012 nadále provozního fi nancování formou spotřebitelských úvěrů, 

a to zejména od Československé obchodní banky, a. s.

V souladu s dlouhodobou investiční strategií společnost pokračovala v investicích 

zejména do optické infrastruktury, v roce 2012 došlo také k obnově hlasového 

switche.

V souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části 

jmění společnosti Volný, a. s., a jeho sloučení se společností Dial Telecom, a. s. 

Rozhodným dnem odštěpení sloučením byl 1. 1. 2012, do obchodního rejstříku 

byla tato skutečnost zapsána 30. 11. 2012.
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Berlín
Amsterdam

Mnichov
Norimberk

Internetová konektivita

NĚMECKO

Vídeň

RAKOUSKO

NĚMECKO

Mezinárodní

10xGbps Telia

10xGbps Tiscali

10xGbps DE-CIX

NxGbps ECIX

10xGbps AMS-IX

NxGbps LINX

10x Gbps SIX.SK

Národní

20x Gbps NIX.CZ



LEGENDA

Budapešť

MAĎARSKO

Varšava
(s partnery)

POLSKO

SLOVENSKO

POPs

WDM technologie

Metropolitní síť

Optická síť

Přístupové body

MAPA PÁTEŘNÍ SÍTĚ
 Společnost Dial Telecom 

je vlastníkem rozsáhlé národní optické sítě v České republice a na Slovensku, 

dále pak metropolitních sítí v Praze a Brně. Síť společnosti Dial Telecom má centrální 

dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků jsou 

v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Varšava
(s (( partnery)

POLSKO

NÍ SÍTĚ

ní optické sítě v České republice a na Slovensku, 

Praze a Brně. Síť společnosti Dial Telecom má centrální 

nitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků jsou 

denně, 7 dní v týdnu. 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ     
 2012

OBSAH:

Představení společnosti  1

Slovo předsedy představenstva 1

Hlavní události roku 2012   5

Hlavní ukazatele 2010 – 2012 6

Vrcholové orgány společnosti 9

Obchodní výsledky společnosti 10

Přehled služeb přímého prodeje 17

Přehled služeb velkoobchodu  18

Technický rozvoj v roce 2012  21

Finanční hospodaření v roce 2012  26

Rozvaha 26

Výkaz zisků a ztrát  27

Komentář k fi nančním výsledkům 28


