
1

Češi a mobilní data 
2016



Úvod
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Většina dnešních uživatelů nejspíš nemá tušení o podobě 
a existenci světa mobilních dat před osmi lety, o tehdejších 
komunikátorech PDA nebo ještě starším WAP protokolu. 
Zásadní zlom znamenal až červen  2008, kdy Steve Jobs 
světu představil revoluční iPhone 3G. Inovace a  změna, 
kterou Jobs přinesl, nespočívala pouze v  na svou dobu 
technicky precizním zařízení, ale hlavně v tom, jak úspěšně 
dokázal Apple lidi přesvědčit, že mobilní telefon připojený 
k  internetu změní jejich život k  lepšímu. Stejně jako kdysi 
Jobs označil počítače za bicykl pro lidský mozek, můžeme 
chytrý telefon označit za bicykl pro celý život. O správnosti 
tehdejšího Jobsova přesvědčení dnes pravděpodobně  
nikdo nepochybuje. Mobilní internet a chytrá zařízení změ-
nily svět.

Pro každého uživatele však tento „bicykl“ znamená něco 
jiného a  každý má svůj názor na správnost jeho využí-
vání. Co opravdu stojí za tímto trendem? Je to pohodlnost,  
sociální sítě, aplikace, sdílení fotografií a  videí nebo rychlý 
přístup k  informacím? Jinými slovy, jaká je pro různé seg-
menty populace hodnota dat? A jak se tato hodnota liší geo-
graficky? Jak se změnily mezilidské vztahy a komunikace?

Ondřej Holek
Senior Manager 
odpovídající za služby pro sektor telekomunikací
KPMG Česká republika

Výsledky průzkumu provedeného společností KPMG Česká 
republika na vzorku 1 850 respondentů v ČR v březnu 2016 
dáváme do souvislosti s daty ze zahraničí. Ohlížíme se také 
do historie a odpovídáme tak na řadu zajímavých otázek.

Ve studii „Češi a mobilní data 2016“ nezapomínáme ani na 
druhou stranu, tedy operátory. Zvýšená poptávka po datech 
představuje více zatížené přenosové sítě a větší investice do 
infrastruktury a licencí. Jak odhadnout, kolik se ještě vyplatí 
investovat, aby na tomto trendu operátoři neprodělali?
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Mladí vedou v používání 
internetu v mobilu
Internet v mobilu častěji používají muži než ženy.
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Pokud operátoři nepoleví v podporování prodeje chyt-
rých telefonů ani ve výstavbě rychlé datové sítě, lze 
očekávat pokračování rostoucího trendu počtu uživa-
telů mobilního internetu. Narůstající počet uživatelů in-
ternetu je také podpořen nastupující mladou generací, 
která je již od svých útlých let zvyklá na mobilní zařízení 
a konektivitu a tyto zvyky si s sebou nese i do dospělosti.

Podle průzkumu mezi respondenty ve věku 18 až 64 let 55 % 
lidí v  ČR používá internet v  mobilním telefonu. To předsta-
vuje nárůst o 10 procentních bodů od roku 2012.

Za rychlým rozvojem mobilního internetu stojí rychlé budo-
vání datové sítě LTE, marketingové strategie operátorů 
a  prudký  technologický vývoj a  snížení cen chytrých tele-
fonů. Podle odhadů z roku 2015 tvořily prodeje chytrých te-
lefonů v ČR až 85 % z celku.

Internet v  telefonu používají více muži (60 % mužů oproti 
50 % žen). Obliba mobilního internetu zpravidla roste s veli-
kostí obce, stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání a také 
s výší příjmů.

Mobilní internet je oblíbený především u mladších generací. 
Téměř 70 % lidí ve věku 18–34 let používá internet ve svém 
telefonu. Ve věku 45–54 let je to přitom méně než polovina, 
ve skupině 55–64 let dokonce již jen třetina. Zajímavé je také 
zjištění, že v kategorii 18–24 let platí data do 200 MB z větší 
části sami respondenti, zatímco od 201 do 500 MB převa-
žuje placení někým jiným (patrně rodiči).

„Ukázkovým“ uživatelem dat v  telefonu je muž ve věku do 
44 let bydlící v obci nad 100 tisíc obyvatel s minimálně stře-
doškolským vzděláním a alespoň průměrnou mzdou.
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Proč naopak nechceme 
internet v telefonu?
Dvě třetiny respondentů bez mobilního internetu 
uvedly jako důvod jeho nevyužívání skutečnost, 
že na internet chodí primárně přes počítač.
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Zvyk je železná košile. Ovšem s tím, jak naučit lidi pou-
žívat technologické novinky a zvyknout si na ně, bojuje 
téměř každá inovace. Lze se domnívat, že postupem 
času se procento lidí, kteří tvrdí, že pro ně internet v tele-
fonu nemá hodnotu, bude snižovat.

Co brání ještě většímu rozšíření internetu v  telefonu? Dvě 
třetiny respondentů bez mobilního internetu uvedly jako 
důvod jeho nevyužívání skutečnost, že na internet chodí 
primárně přes počítač a přístup přes mobilní telefon pro ně 
není důležitý.

Přibližně třetina těch, kteří nemají internet v telefonu, uvedla, 
že jim nevyhovuje cena a že jim celkově nevyhovuje přístup 
na internet přes mobil. Přibližně 7 % respondentů uvedlo, že 
internet jako takový nepotřebují. Důvody nevyužívání inter-
netu se mezi muži a ženami významně neliší.

Jaké jsou důvody, proč nevyužíváte internet v mobilu?
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Kolik dat v mobilu průměrně 
spotřebujeme?
Zhruba 60 % lidí si měsíčně vystačí s 500 MB mobilních dat.

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



9

Ve srovnání s EU Češi spotřebují výrazně nižší objem mobil-
ních dat. Průměrná spotřeba je u nás přibližně 593 MB na 
SIM kartu s aktivním datovým tarifem. Při přepočtu na SIM 
kartu včetně těch bez aktivního datového tarifu je spotřeba 
v ČR přibližně 320 MB, zatímco průměr v západní Evropě 
činil 740 MB a v severských zemích byl dokonce v řádu jed-
notek GB. I přesto, že se spotřeba dat na uživatele od roku 
2011 zvýšila, z našeho průzkumu vyplývá, že 60 % uživa-
telů s aktivním datovým tarifem spotřebuje měsíčně pouze  
do 500 MB.

Z průzkumu vychází, že muži mají mírně vyšší spotřebu dat než 
ženy. Spotřeba dat je u virtuálních operátorů výrazně nižší než 
u klasických operátorů, zřejmě kvůli omezené nabídce. Více než 
polovina zákazníků alternativních operátorů mobilní data nevy-
užívá vůbec. Podle odpovědí není výrazný rozdíl ve spotřebě dat 
u soukromých a pracovních telefonů.

Jaká je Vaše průměrná měsíční spotřeba mobilních dat 
v telefonu?

Využívání mobilního internetu klesá s rostoucím věkem. V kate-
gorii 18–44 let ho používá více než 60 % lidí, ve věku 45–54 let 47 
% a konečně ve věku 55–64 let už jen 34 %. Spotřeba dat u mlad-
ších lidí dosahuje vyšších hodnot. Přibližně každý pátý respon-
dent ve věku 18–44 let spotřebuje více než 1 GB mobilních dat 
měsíčně, u respondentů nad 54 let jde pouze o každého devá-
tého. Zároveň podle průzkumů Hansecom Media and Commu-
nication* z roku 2014 cca 80 % spotřeby dat v mobilním telefonu 
jde přes WiFi a jen cca 20 % přes služby mobilních operátorů.

Uživatelé podle výzkumů tráví aktivitami s mobilním telefonem 
denně až několik hodin. Z našeho průzkumu lze vyčíst, že mladí 
lidé ve věku 18–24 let výrazně častěji na mobilu sledují celé epi-
zody TV seriálů, jejich úryvky, hudební videoklipy nebo ukázky 
z filmů. I přes využívání těchto datově náročných služeb má tato 
skupina jedno z nejvyšších zastoupení spotřeby těch nejnižších 
tarifů mobilních dat do 200 MB měsíčně. Lze tak usuzovat, že 
mladí využívají především připojení přes WiFi.

Tablet vygeneruje 2,8krát více spotřeby než smartphone 
a laptop 2,9krát více (dle Cisco** z 2015).

* Hansecom Media and Communication [online]. Dostupné také z: www.hansecom.net.

** Cisco [online]. Dostupné také z: www.cisco.com.
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Na co používáme internet v telefonu?
Komunikace na sociálních sítích a přehrávání videa se 
na celkové spotřebě dat dohromady podílejí až ze 70 %.
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V  roce 2014 se technologická firma Ericsson ve svém 
průzkumu ptala Čechů, proč si kupují chytré telefony. 
Srovnání výsledků firmy Ericsson a aktuálního průzkumu 
KPMG, který zjišťoval konkrétní využití internetu v telefonu, 
ukazuje, že lidé využívají telefon na aktivity, kvůli kterým 
deklarovali, že si ho kupují.*

Přes dvě třetiny respondentů označily komunikaci, surfo-
vání na internetu, hledání informací, mapy a sociální sítě jako 
hlavní aktivity, které na internetu vykonávají.

S rostoucím věkem klesá počet aktivit, které respondenti na 
internetu v  mobilu dělají. Z  průzkumu je patrný vztah mezi 
nejvyšším dosaženým vzděláním a vykonávanými aktivitami, 
kdy lidé s  vyšším dosaženým vzděláním využívají internet 
v mobilu spíše ke komunikaci (e-mail, instant messaging), vyhle-
dávání informací a správě financí než k zábavě a pobytu na 
sociálních sítích.

Sledování videa uvádí o něco více než 30 % respondentů, nic-
méně vzhledem k datové náročnosti této aktivity tvoří sledo-
vání videa spolu s komunikací až 70 % celkové spotřeby dat.

* Ericsson [online]. Dostupné také z: www.ericsson.com 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Komunikace (e-mail, WhatsApp Messenger apod.) 79,8 %

Získávání informací (zprávy, novinky apod.) 76,6 %

Brouzdání po internetu / vyhledávání 75,6 %

Mapy/navigace 75,3 %

Sociální sítě (Facebook, Instagram apod.) 66,5 %

Zábava (hry apod.) 36,5 %

Správa �nancí 34,7 %

Sledování videa 31,2 %

Nakupování online 29,9 %

Poslech hudby 29,8 %

Pro jaké aktivity využíváte internet v mobilu?
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Vývoj kvality internetu 
v mobilu
Tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že za poslední 
tři roky se kvalita internetu v mobilu zlepšila.
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Češi jsou v porovnání se západní Evropou více informo-
vaní, co se týče aktuální nabídky a vývoje datových slu-
žeb. Např. ve Velké Británii si až 40 % lidí myslí, že cena 
dat v posledních třech letech vzrostla, ačkoliv jejich cena 
každoročně klesá. Pryč jsou doby, kdy čeští zákazníci  
nebyli informovaní, neměli porovnání se zahraničím a byli 
ochotní za telekomunikační služby platit vysoké účty.

Tři čtvrtiny respondentů v České republice se domnívají, že 
za poslední tři roky se kvalita internetu v mobilu zlepšila. Za 
nejvýraznější zlepšení považují jeho rychlost. Muži hodnotí 
nabídku datových služeb pozitivněji než ženy, které se čas-
těji kloní k názoru, že se nabídka nezměnila. Nejpozitivnější 
vnímání datových služeb mají lidé mezi 25 a 34 lety, starší 
lidé nabídku hodnotí hůře.

Co se podle uživatelů v posledních letech zlepšilo?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Šíře pokrytí signálem 74 %

Celkové hodnocení datového připojení 73 %

Cena za data 61 %

Rychlost datového připojení 79 %
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Spokojenost 
s datovými službami
Sedm z deseti lidí uvádí, že jsou spokojeni s mobilním 
datovým připojením od svého operátora.
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Spokojenost napříč klasickými operátory je velmi podobná. 
Nižší spokojenost je patrná pouze u  virtuálních operá-
torů. Rozdíl spokojenosti u klasických a virtuálních ope-
rátorů není tak markantní, jak by se dalo vzhledem k je-
jich omezené nabídce očekávat. Důvodem jsou zřejmě 
nižší očekávání zákazníků – za méně peněz neočekávají 
tak vysokou úroveň služeb jako u klasických operátorů.

Celkem 7 z 10 lidí uvádí, že jsou spokojeni s mobilním dato-
vým připojením od svého operátora. Spokojenost zákazníků 
v roce 2016 dosahuje podobných hodnot, jakých bylo dosa-
ženo v  obdobném průzkumu v  roce 2013. Češi patří mezi  
nejspokojenější zákazníky v Evropě.

Celkem 6 z  10 lidí je spokojeno s  cenou datových služeb 
a  pouze necelá pětina s  ní spokojena není. Vysokou míru 
spokojenosti s  nabídkou telekomunikačních služeb lze vy-
světlit přiměřeným očekáváním ze strany zákazníků. To v dů-
sledku může vést k pozitivnějšímu hodnocení, než jaké vidíme 
u  méně informovaných zahraničních zákazníků, kteří mají 
mnohdy nereálná očekávání.

Spokojenost s nabídkou operátorů
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Celkové hodnocení datového připojení 69,3 %

Cena za data 58,2 %

Rychlost datového připojení 68,4 %

Šíře pokrytí signálem 74,5 %
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Jeden, nebo více poskytovatelů 
telekomunikačních služeb?
Cca 16 % lidí plánuje převést alespoň jednu službu.
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Dvě třetiny respondentů neplánují v příštích 12 měsících 
měnit poskytovatele telekomunikačních služeb. Takto 
vysoké číslo na jedné straně potvrzuje spokojenost lidí 
s  aktuální nabídkou služeb, na druhou stranu však tito 
lidé nedosáhnou na slevy spojené s  nabídkou větších 
balíčků služeb.

Celkem 18 % respondentů uvádí, že všechny telekomu-
nikační služby má zřízené u  jednoho operátora, a 16 % re-
spondentů plánuje převést k jednomu poskytovateli více než 
jednu službu  – nikoliv však všechny. Slučování více služeb 
u jednoho operátora, tzv. quadruple play, je na telekomuni-
kačním trhu často diskutované téma. Operátoři díky němu
dosáhnou vyšších tržeb na jednoho zákazníka, zákazníci pak 
získají nižší cenu balíčku služeb a výrazně se jim zjednoduší
fakturace.

Z průzkumu vyplynulo, že muži a ženy jsou přibližně stejně 
ochotní si převést více služeb k  jednomu operátorovi a  že 
ochota převádět služby k jednomu poskytovateli se de facto 
neliší podle věku. Zde se lišíme od západní Evropy, zejména 
Velké Británie, kde o převod služeb pod jednoho poskytova-
tele mají zájem převážně mladí lidé.
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Nejdůležitější faktory 
při sledování videa v mobilu
Celých 96 % lidí ve věku 18–24 let sleduje video i v mobilu.
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Proč nyní sledujeme videa na mobilním telefonu, když 
jsme ještě před 5 lety tuto potřebu téměř neměli? Dů-
vodem je zejména rychle se rozšiřující počet chytrých 
telefonů, které nabízejí podobný divácký zážitek jako 
tablety či počítače, všudypřítomnost videa v  online 
světě (reklamy, sociální sítě, zprávy apod.) a  výstavba 
rychlé datové sítě LTE a její dostupnost na většině míst 
republiky.

Nejdůležitějším faktorem pro Čechy je dostatečná rychlost 
internetového připojení, dostatečně kvalitní obraz a  video-
obsah zdarma. Naopak lidé při sledování videa v  telefonu 
nevyžadují HD kvalitu obrazu a ani kvalita zvuku pro ně není 
klíčová. V preferencích sledování videa se téměř shodujeme 
se západním světem.

Podle průzkumu marketingové agentury IAB z roku 2015 88 
% respondentů v Evropě sleduje videa na mobilním telefonu 
doma a „pouze“ 51 % mimo domov.* Toto zjištění poukazuje 
na dva závěry:

1. Lidé sledují videa na mobilním telefonu doma, přestože
zpravidla mají kvalitnější alternativu ve formě TV.

2. Zhruba polovina respondentů si krátí čas při čekání nebo
cestování sledováním videí v telefonu.

* Internet Advertising Bureau [online]. Dostupné také z: www.iabeurope.eu.

Zajímavostí je, že respondenti s  vyšším dosaženým stup-
něm vzděláním sledují video v mobilním telefonu méně než 
ostatní respondenti. Překvapivé je také zjištění, že respon-
denti ve věku 18–24 let nehledí tolik na důvěryhodnost zdroje 
a naopak více preferují HD kvalitu obrazu.

Jaké jsou podle uživatelů nejdůležitější faktory při sledo-
vání videa v mobilu?

Jiné

Zda je video v HD a vyšší kvalitě

Zda je video z důvěryhodného zdroje

Dobrá kvalita zvuku

Abych byl/a připojen/a přes Wi-Fi, a ne přes mobilního operátora

Zda se při přehrávání nezobrazují reklamy

Zda je video zdarma

Dostatečně kvalitní obraz

Dostatečně rychlý streaming

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

66 %

38,1 %

33,7 %

32,2 %

30,8 %

23,6 %

23,1 %

8,8 %

0,3 %
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Menší obrazovka nevadí
Celkem 16 % respondentů, převážně lidí do 24 let, 
uvedlo, že v telefonu sleduje dlouhá videa.
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Jiné

Reklamní spoty

TV seriály (úryvky z epizod)

TV seriály (celé epizody)

Celé �lmy/dokumenty

Sportovní tematika (sportovní přenosy, videa o sportovcích apod.)

Instruktážní videa

Trailery (ukázky z �lmu)

Zprávy

Hudební videoklipy

Zábavná krátká videa / virální videa
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58,5 %

53,6 %

42,8 %

27,7 %

22,3 %

19,3 %

16,1 %

16 %

8,9 %

8,3 %

2,8 %

V  ČR, obdobně jako jinde ve světě, zaznamenáváme 
prudký nárůst popularity sledování videa v  mobilním 
telefonu, kdy lidé nejvíce sledují krátká zábavná videa 
a videoklipy (v ČR více než polovina respondentů). Češi 
se v porovnání se zahraničím výrazněji zajímají o dění 
kolem sebe, když o  polovinu více než v  zahraničí sle-
dují zprávy, a naopak méně vyhledávají reklamní video-
spoty.

Celkem 16 % respondentů uvedlo, že v  telefonu sleduje 
dlouhá videa (celé filmy a celé epizody seriálů), což je nepa-
trně méně než v zahraničí. Ve věkové skupině 18–24 let je to 
dokonce 24 %. Lze se domnívat, že právě tato skupina lidí 
v důsledku sledování videa na telefonu přestává sledovat TV.

Zatím se ale nezdá, že by televize zanikla a  lidé sledovali 
videa pouze na mobilních zařízeních. Aktuálně lidé sledují 
videa na telefonu o  průměrné délce čtyř minut, což stále 
nemůže ohrozit TV jako celek. Nejblíže k tomu mají obyva-
telé Japonska, kteří sledují v průměru desetiminutová videa. 
Nejen že roste délka sledovaných videí, ale roste i četnost 
sledování. Podle průzkumu marketingové agentury IAB 58 % 
lidí sleduje denně krátká videa a 36 % dlouhá videa. Zpravi-
dla se jedná o muže do 35 let.* 

* Internet Advertising Bureau [online]. Dostupné také z: www.iabeurope.eu.

Jaké typy videí uživatelé v posledních 3 měsících sledovali:
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Jak internet v telefonu 
proměnil uživatele?
Každý šestý respondent uvedl, že se díky mobilnímu 
internetu snadněji seznamuje s novými přáteli či partnery.
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Polovina respondentů uvedla, že v  důsledku možnosti 
být neustále připojeni k  nekonečnému zdroji informací 
přestávají plánovat budoucnost a  nastalou situaci řeší 
pomocí telefonu až s jejím příchodem.

Příchod internetu do domovů a  zaměstnání po roce 2000 
změnil Čechům život ve všech oblastech. Jak nás ale promě-
nil mobilní internet jako relativně nová technologie? Z prů-
zkumu vyplynulo, že většina uživatelů se začala více informo-
vat o aktuálním dění a cestování se pro ně stalo pohodlnější 
díky rozšířené možnosti zábavy a využívání online navigace.

Zřejmě nejvíce šokující je skutečnost, že každý šestý respon-
dent se přiznal, že v důsledku internetu v mobilním telefonu 
omezuje osobní komunikaci s přáteli a raději využívá online 
komunikaci. Každý šestý respondent také uvedl, že se díky 
mobilnímu internetu snadněji seznamuje s novými přáteli či 
partnery.

O opravdové změně v našem chování napříč populací svědčí 
i to, že z výsledků průzkumu není patrný vliv velikosti obce na 
odpovědi respondentů, a změnu chování tak lze považovat 
víceméně za plošnou.

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



25
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NevystihujeAni vystihuje, ani nevystihujeVystihuje (součet rozhodně a spíše)

Jsem ochotnější platit za videoobsah (za zhlédnutí 
zpoplatněných �lmů, seriálů atd.)

Méně se scházím s přáteli osobně, více komunikujeme online

Snadněji se seznamuji s přáteli či partnery

Sleduji méně televizi a více sleduji videa v mobilním telefonu

Více času věnuji sebevzdělávání

Více poslouchám hudbu z internetu

Své �nance řídím více z mobilního telefonu

Více se spoléhám na okamžitou dostupnost dat a méně plánuji

Cestování se pro mě stalo příjemnějším

Častěji sleduji předpověď počasí

Více používám navigaci v telefonu

Více čtu online zprávy a aktuality71 % 17,5 % 11,5 %

63,2 % 17,4 % 19,4 %

64,3 % 17,8 % 17,9 %

61,3 % 23,7 % 15 %

51 % 25,8 % 23,2 %

30,7 % 17,4 % 51,9 %

30 % 23,7 % 46,3 %

34,5 % 35,1 % 30,4 %

19,5 % 21,6 % 58,9 %

17 % 28,1 % 54,9 %

16,1 % 28,7 % 55,2 %

7 % 13,5 % 79,5 %

Až 66 % respondentů ve věku 18–24 let se spoléhá na okamžitou dostupnost dat a méně plánuje.
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Aplikace, nebo prohlížeč?
Přehrávání videa přes aplikace preferuje pouze 28 % 
respondentů, což je méně než polovina v porovnání 
se zahraničím.
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Aplikace mají dvojí úlohu – maximálně zjednodušit a zpří-
jemnit danou internetovou aktivitu a zároveň přinést uživa-
teli takové služby, které ho „nepustí od obrazovky“ a pove-
dou k vyššímu využívání internetu.

Přestože v  jiných oblastech se Češi příliš neodlišovali od 
evropského nebo světového průměru, ve využívání aplikací 
jsme podle průzkumu doslova na opačném pólu.

Ve Velké Británii, podle agentury Comscore*, která analyzuje 
chování lidí na internetu, využívá aplikace více než 80 % uži-
vatelů a pouze necelá pětina preferuje prohlížeč. V ČR je toto 
procento výrazně nižší. V přístupu přes aplikace v ČR domi-
nují navigace, mapy a  sociální sítě (54–65 %). Přehrávání  
videa přes aplikace preferuje pouze 28 % respondentů, což 
je méně než polovina v porovnání se zahraničím. Překvapivé 
je také malé procento (36 %) respondentů, kteří pro přístup 
do svého bankovnictví využívají aplikaci.

Nehledě na přístup přes aplikaci či prohlížeč, z výsledků je 
patrné, jak se Češi naučili „datovat“. Alespoň dvě třetiny lidí 
u každé aktivity odpověděly, že ji na svém telefonu využívají.
Co se aplikací týče, ty využívají spíše muži než ženy a spíše 
mladí než starší.

* Comscore [online]. Dostupné z: www.comscore.com.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Službu na mobilním telefonu nevyužívám vůbec
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Využívání aplikací a prohlížeče pro jednotlivé činnosti
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Náklady na provoz LTE sítí
Náklady na LTE frekvence českých mobilních 
operátorů se pohybují nad průměrnými hodnotami.
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Nákladová stránka operátorů, která významně ovlivňuje 
cenotvorbu mobilních dat, se skládá primárně z nákladů na 
výstavbu sítě (např. nové věže, instalace nových technologií), 
nákladů na provoz (např. údržba, elektrická energie, IT vyba-
vení) a nákladů na klientské služby (např. marketing, provoz 
call centra). Významnou položku zároveň představují pořizo-
vací a provozní náklady frekvenčních licencí, skrze které jsou 
data šířena.

Náklady na výstavbu a provoz sítí jsou operátory vnímány jako 
významné, ti proto vyvíjí velké úsilí k jejich minimalizaci. Pře-
chod na technologii LTE otevírá nové možnosti, ale za cenu 
velkých investičních a  provozních nákladů. Pořízení těchto 
frekvencí zároveň reflektuje závazek operátorů vycházející 
z licenčních pravidel a jejich očekávání ve smyslu budoucích 
výnosů ze služeb a návratnosti jejich současné investice.

Graf zobrazuje mezinárodní srovnání nákladů spojených 
s LTE frekvencemi v jednotkách EUR na MHz na obyvatele 
(EUR/MHz/obyvatel). Výsledná hodnota ukazatele je ovliv-
něna vyvolávací cenou stanovenou regulátorem, mírou kon-
kurence na trhu a nezbytností vlastnictví frekvencí pro posky-
tování služeb. Konečná cena proto ukazuje, jak hodně vsází 
operátoři na budoucí pozitivní vývoj.

Náklady na LTE frekvence českých mobilních operátorů se 
pohybují nad průměrnými hodnotami, přičemž jejich prů-

měrný výnos na uživatele se stále drží pod hranicí EU prů-
měru. Ochota operátorů zaplatit vyšší ceny frekvencí je 
pravděpodobně dána očekáváním značných změn v chování 
klientů, kterého chtějí docílit pomocí překvapující nabídky 
služeb. A to je určitě dobrá zpráva.

Srovnání nákladů LTE frekvencí

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
EUR/MHz/obyvatel

Belgie 0,85

Česká republika 0,51

Dánsko 0,31

Francie 0,77

Chorvatsko 0,24

Německo 0,23

Polsko 0,12 

Rumunsko 0,5

Slovensko 0,46

Švédsko 0,82

Velká Británie 0,5

Bulharsko 0,13 

Zdroj: Evropská komise, výpočty KPMG
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Závěr
Jakou hodnotu mají pro Čechy mobilní data?
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Každý šestý respondent našeho průzkumu uvedl, že se díky 
mobilnímu internetu lépe seznamuje. To je důkazem, že data 
jsou pro lidi pomyslným „bicyklem“ a  mají pro ně vysokou 
hodnotu. Pokud dokáže mobilní internet ovlivnit tak zásadní 
stránky lidského života, je zřejmé, že se ho lidé snadno nevzdají. 
Mladší generace již mobilní internet vnímá jako zcela přiro-
zenou součást života. Stejně pevně se zabydluje i v návycích 
starších uživatelů, kterým usnadňuje navigaci, umožňuje 
okamžitě získávat informace a návody a zpřístupňuje jim zá-
bavu. Každá věková skupina postupně mění chování, zvyká 
si na pravidelné využívání mobilních dat a tím zvyšuje jejich 
hodnotu.

Zákazníci dnes od svých operátorů nepožadují pouze pří-
stup k internetu. Chtějí mít vysoce kvalitní služby k dispozici 
kdykoli a  kdekoli a  možnost využívat velké objemy mobil-
ních dat. Zatímco dříve zákazníci na internet „přišli“, vyřídili, 
co potřebovali, a zase „odešli“, dnes na informace a služby  
online spoléhají prakticky pořád. Být online vždy a všude se 
stalo fenoménem dnešní doby.

Celkově je spotřeba mobilních dat ještě v  počáteční fázi. 
Prostor pro její růst u uživatelů starších 24 let, kteří repre-
zentují produktivní generaci s největším vlivem na chod spo-
lečnosti, je velký. Česká republika má spotřebu dat ve srov-
nání s průměrem EU nižší, ale kvalitu sítí vnímají lidé velmi 
pozitivně. Nevidíme proto důvod, proč by česká spotřeba dat 
v budoucnu neměla růst s tím, jak se mladí uživatelé s pozi-
tivním vztahem k mobilním datům budou přesouvat do pro-
duktivní skupiny uživatelů.

Ondřej Holek
Senior Manager 
odpovídající za služby  
pro sektor telekomunikací
oholek@kpmg.cz
KPMG Česká republika
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Pokud není uvedeno jinak, pochází data z průzkumu KPMG Česká republika, který pro účely studie „Češi a mobilní data 2016“ 
provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line v březnu 2016 mezi 1 850 respondenty  
v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Průzkum oslovil pouze aktivní uživatele datových služeb v mobilním zařízení.
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member firms affiliated with KPMG International Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.
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