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• Konkurenční nabídky konektivity - velkoobchod
• Integrace a personalizace služeb
• Business založený na transakcích
• Obchodování s obsahem
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• Informační systémy veřejné správy
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Širokopásmová
revoluce

Nové obchodní
modely

na nových
technologiích

- nové služby
- nové investice
- noví hráči
- nová kultura
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Regulace

• Otevřený přístup na trh
• Asymetrická regulace dominantních operátorů

- fixní operátoři
- mobilní operátoři
- virtuální operátoři

• Cenová regulace
• Nové modely: od odvětvové k antimonopolní regulaci
• Nadnárodní regulační rámec
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Vývoj výnosů dominantního operátora

PSTN

Data+IP+...

Podíl na
nových
službách

1998 - 2000 2003 - 2006?
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růst tažený

hlasem

Saturace +
konkurence

Růst tažený
novými businessy
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DĚKUJI ZA POZORNOST


