
 
 

 

MATERNA Communications, a.s. - Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3 
Pobočka tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové 2 

IČO: 259 49 098     DIČ: C Z25949098 
Tel.: +420 234 493 141    Fax: +420 910 303 145 

Profil společnosti MATERNA Communications, a.s. 

MATERNA Communications a.s. je vedoucí nezávislý poskytovatel telekomunikačních služeb. Nabízí 

široké spektrum produktů – od mobilního obsahu, přes služby přenosu zpráv (messaging services) až po 

moderní mobilní služby prodeje s využitím mobilního telefonu.  

Materna GmbH 

Společnost MATERNA Communications a.s. (MC) byla 

založena v roce 2000 jako joint venture s německou 

firmou Materna GmbH, vedoucí evropskou společností na 

poli mobilních telekomunikačních služeb. Kromě sídla 

vedení v Dortmundu má společnost Materna GmbH kolem 

1400 zaměstnanců a zastoupení po celém Německu, ve 

Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, USA, Kanadě, 

Švýcarsku, Dánsku, Finsku, Švédsku a Norsku. MC 

působí na trzích střední, východní a jižní Evropy a na 

těchto trzích zastupuje mateřskou společnost. 

Materna GmbH je také spoluvlastníkem společnosti 

Telogic, která je prvním mobilním virtuálním operátorem 

(MVNE/MVNO) v Německu. 

Služby přenosu zpráv (messaging services) 

Materna a MC jsou největším světovým poskytovatelem služeb Fixed SMS, tj. SMS v pevných sítích. 

Provozujeme vlastní Fixed SMS centra v Německu, Polsku, České republice. Naši technologii pak 

používají i vedoucí světoví operátoři, jako jsou British Telecom, Swisscom a další. Dále poskytujeme 

připojení na Premium SMS služby mobilních i fixních operátorů na trzích, kde působíme včetně tvorby a 

provozu aplikací na míru. Rovněž zabezpečujeme rozesílání SMS do mobilních i pevných sítí a také 

aplikace na bázi hlasových SMS a video SMS. 

Mobilní služby 

Poskytujeme kompletní služby pro mobilní 

zábavu – hry, vyzvánění a melodie, tapety, 

video SMS a další aplikace na bázi SMS a 

MMS. Provozujeme i mobilní mikroplatební 

služby – „Plať mobilem“. 

Hlasové služby 

Pod značkou MATERNA Call nabízíme cenově 

velmi výhodné volání prostřednictvím internetu. 

Naši zákazníci a partneři 

Společnost své služby poskytuje jako “white 

labelled“ (brandované zákazníkem) pro mobilní 

i fixní telekomunikační operátory, internet 

service providery, portály, mediální společnosti, 

poskytovatele obsahu, společnosti vyvíjející 

softwarové aplikace a další firmy, které 

provozují služby využívající messagingovou či 

hlasovou komunikaci 


