
 

 
OD:    VELVYSLANECTVÍ ŠPANĚLSKA - EKONOMICKÁ A OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

 

KOMU:   potenciálním partnerům v ČR 

 

Věc:  poptávka na realizaci projektu španělské firmy VERNE v Německu. 

 

Vážení:  

 

Ekonomická a obchodní kancelář Španělského velvyslanectví v Praze poskytuje 

informační podporu španělským firmám v jejich obchodní činnosti v České republiky. 

Prostřednictvím tohoto emailu si dovolujeme Vám představit španělskou společnost 

VERNE Technology Group (http://www.vernegroup.com/), která v současné době 

hledá partnery v České republice, kteří by se podíleli na realizaci telekomunikačních 

projektů v Německu. 

Kdo je VERNE? 

VERNE je trvale rostoucí firma působící v telekomunikačním sektoru s nepřetržitým 

růstem (+ 300% ročně) se sídlem ve Španělsku a přítomností v Německu a Maroku, s 

více než 40 letou zkušeností a obratem 140 mil. EUR (2019), která nabízí služby pro 

hlavní síťové operátory (Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Glasfaser, ZTE, 

Ericsson, Nokia, Cellnex, MasMovil atd.). Její hlavní činností je realizace projektů E2E v 

následujících pracovních oblastech: pevné sítě, mobilní sítě, instalace, údržba a PMO 

(project management office) technická kancelář. 

Co VERNE hledá v ČR ? 

Firma VERNE by chtěla uzavřít partnerství s společnostmi v ČR v oblasti stavebních 

prací a zavádění telekomunikační infrastruktury, aby se tak mohli zapojit do různých 

fází projektů pokládky optických vláken, které jí v Německu zadaly společnosti 

Telefónica-O2, Deutsche Glasfaser a Nokia. 

Požadavky na účast Vaší firmy v projektech VERNE v Německu: 

• Navázat dlouhodobý obchodní vztah se společností VERNE (očekávání: minimálně 2 

roky). 

• Finanční solventnost  a zkušenosti se stavebními pracemi (zejména výkop, 

hloubení). 

• Vlastnit dceřinnou firmu v Německu nebo ji nově založit. 

• Schopnost komunikovat a vyjednávat s VERNE v angličtině. 

Co je VERNE PROJECT v Německu? 

Současný projekt pokládky optických vláken v Německu pro společnost Telefónica-O2 

má rozpočet 100 milionů EUR – z toho 60 milionů EUR na rok 2021 a 40 milionů EUR na 

rok 2022, včetně následujících aktivit: 

-Hlavně: 

• Stavební práce (výkop, hloubení) [Civil Works (Trenching)] 

-Dále: 

• Inženýrské sítě Ftth  [Ftth Network Engineering] 

• Instalace sítě  Ftth [Installation of Ftth Networks] 

• Instalace u konečného zákazníka [Final Customer Installation] 

http://www.vernegroup.com/


 

Co VERNE nabízí? 

Nabízí vám možnost zapojit se do dlouhodobých projektů se solventními klienty za 

účelem společného růstu, rozšiřování Vašeho podnikání a působnosti na německém 

území. 

VERNE povede projekt a poskytne stavební materiály, vedení a instalaci kabelů (ducts). 

Vaše společnost by měla kromě prováděcích prací na starosti sběr a skladování na 

místech určených společností Verne. 

Kromě toho VERNE nabízí svým novým partnerům následující výhody: 

• Finanční podpora 

• Plán pronájmu strojů s možností nákupu  

• Podpora při přemístění pracovníků: ubytování, nájemné bydlení. 

• Právní podpora při zakládání dceřinné společnosti v Německu 

• Dobré platební podmínky 

Více informací o projektu najdete v přiloženém dokumentech „Poptávka po zdrojích – 

Německo 2020/2021“ v češtině a „Demand for resources – Germany 2020/2021“ v 

angličtině. Dále více informací o společnosti VERNE najdete na její webové adrese 

http://www.vernegroup.com/. 

 

Máte zájem o účast? 

Ocenili bychom, kdybyste nám mohli odpovědět na tento e-mail a uvedli, zda máte 

zájem o prvotní kontakt se společností VERNE, abyste se mohli vzájemně poznat  a 

zvážit možnou spolupráci. Pokud ano, žádáme Vás o poskytnutí kontaktu na 

odpovědnou osobu. 

Budeme vás telefonicky kontaktovat, abychom se ujistili, zda jste náš e-mail obdrželi, a 

abychom se ujistili o Vašem zájmu.  

 

Děkujeme Vám předem. Se srdečným pozdravem, 

 

 

Isidro Moyano 
Analytik 
VELVYSLANECTVÍ  ŠPANĚLSKA  
EKONOMICKÁ  A  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Štěpánská 10 
120 00  Praha 2 
Tel.: (+420) 224 941 255 - 60 
E-mail: imoyano@comercio.mineco.es 
Web:  www.icex.es   
           www.spainbusiness.com  
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