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   Praha 4. dubna 2012 
j. TÚ-122 185/2011-609 

 
eský telekomunika ní ú ad (dále jen „Ú ad“) jako p íslušný správní orgán podle 

§ 108 odst. 1 písm. b) zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „Zákon“) a zákona . 500/2004 Sb., správní ád, na základ  výsledk  
ve ejné konzultace uskute n né podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady eského 
telekomunika ního ú adu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 52 odst. 1 
Zákona vydává  

 
 

opat ení obecné povahy . OOP/1/04.2012-4, 
kterým se m ní opat ení obecné povahy . OOP/1/02.2008-2, 

kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, v etn  kritérií 
pro hodnocení významné tržní síly. 

 
 

lánek 1 
 

V lánku 2 opat ení obecné povahy . OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní 
trhy v oboru elektronických komunikací, v etn  kritérií pro hodnocení významné tržní síly, 
odstavec 2 zní: 

„(2) Relevantními trhy se rozum jí 

a) relevantní trhy služeb elektronických komunikací pro koncové uživatele 
(maloobchodní úrove ): 

trh . 1 p ístup k ve ejné telefonní síti v pevném míst , 

b) relevantní trhy služeb elektronických komunikací pro podnikatele zajiš ující ve ejn  
dostupné sít  nebo poskytující ve ejn  dostupné služby elektronických komunikací 
(velkoobchodní úrove ): 

trh . 2  p vod volání (originace) ve ve ejné telefonní síti v pevném míst , 

trh . 3 ukon ení volání (terminace) v jednotlivých ve ejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném míst , 

trh . 4 velkoobchodní (fyzický) p ístup k infrastruktu e sít  (v etn  sdíleného nebo 
plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst , 
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trh . 5  velkoobchodní širokopásmový p ístup v sítích elektronických komunikací, 

trh . 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruh  bez ohledu na 
technologii použitou k zajišt ní pronajaté nebo vyhrazené kapacity,  

trh . 7 ukon ení hlasového volání (terminace) v jednotlivých ve ejných mobilních 
telefonních sítích, 

trh . 8 p ístup a p vod volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích.“. 

 
lánek 2 

Ú innost 
Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem ode dne jeho 

uve ejn ní v Telekomunika ním v stníku. 
 

Od vodn ní 

Správní orgán vydává k provedení § 52 odst. 2 Zákona opat ení obecné povahy 
. OOP/1/04.2012-4, kterým vymezuje nový relevantní trh . 8 – p ístup a p vod volání 

(originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích (dále jen „RT 8“). 

Na základ  poznání, že na ur itém segmentu trhu dochází nebo m že docházet 
k negativnímu vývoji hospodá ské sout že, je Ú ad v souladu s § 52 odst. 2 Zákona 
oprávn n vymezit další relevantní trhy, na nichž lze uplatnit regulaci ex ante. 

K vymezení nového relevantního trhu p istupuje Ú ad na základ  výsledk  hodnocení 
situace na maloobchodním trhu hlasových volání ve ve ejných mobilních telefonních sítích 
(poskytování ve ejn  dostupné telefonní služby) a za ú elem podpory rozvoje konkurence 
a prosp chu koncových uživatel  služeb na tomto trhu v souladu s požadavky evropského 
regula ního rámce a Zákona. 

Na základ  vymezení maloobchodního trhu Ú ad odvodil související velkoobchodní 
trhy a jejich vliv na rozvoj konkurence na dot eném maloobchodním trhu. V rámci tohoto 
kroku vymezil i velkoobchodní trh p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných 
mobilních telefonních sítích.  Aby mohl být takový trh ozna en jako trh relevantní, musí splnit 
podle lánku 3 stávajícího OOP/1/02.2008-2 test t í kritérií. Proto Ú ad provedl test t í kritérií 
a vymezený velkoobchodní trh podrobil zkoumání z pohledu všech t í kritérií, která byla 
kumulativn  napln na.  

 

1. Maloobchodní trh hlasových volání ve ve ejné mobilní telefonní síti – vývoj 
a sou asný stav 

I p esto, že Ú ad své regula ní zásahy za ú elem podpory rozvoje efektivn  
konkuren ního prost edí a ve prosp ch koncových uživatel  uplat uje primárn  na 
velkoobchodní úrovni, vychází p i vymezování velkoobchodních trh  ze situace na 
navazujícím maloobchodním trhu. Velkoobchodní trhy sestávají ze služeb p edstavujících 
velkoobchodní vstupy pro realizaci vlastních maloobchodních služeb.  
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Na základ  výsledk  pr b žného sledování vývoje na maloobchodním trhu hlasových 
volání ve ve ejných mobilních telefonních sítích dosp l Ú ad k záv ru, že práv  na tomto 
trhu postupn  dochází zejména od r. 2009 ke stagnaci vývoje hospodá ské sout že, a proto 
na základ  níže uvedených skute ností p istoupil k vymezení nového velkoobchodního 
relevantního trhu – RT 8. Protože p edm tný maloobchodní trh související s RT 8 je 
vymezen stejným zp sobem a je prakticky shodný jako výchozí maloobchodní trh pro 
vymezení relevantního trhu . 7 – ukon ení hlasového volání (terminace) v jednotlivých 
ve ejných mobilních telefonních sítích (dále jen „RT 7“) a sou asn  je prakticky shodný 
s maloobchodním trhem v analýze bývalého relevantního trhu . 15 – p ístup a p vod volání 
(originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích z roku 2006 – viz OOP 
. OOP/15/06.2006-23 (dále jen „RT 15“), vzal Ú ad v úvahu skute nosti zjišt né na základ  

pravidelného sb ru dat od subjekt  evidovaných jako poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací v eské republice, p ípadn  na základ  dožádání dat od mobilních operátor , 
a tržní situaci z období hodnoceného v analýzách uvedených trh  v etn  p edpoklad  
dalšího vývoje v nich uvedených. K termínu zpracování tohoto opat ení m l Ú ad k dispozici 
data z pravidelného sb ru dat do 31. 12. 2010 a sou asn  využil i p edb žná data za rok 
2011. Pokud jsou využita data a grafy z jiných zdroj , je toto vždy uvedeno.  

 

1.1 Rozdíly ve vymezení maloobchodního trhu hlasových volání ve ve ejných 
mobilních telefonních sítích ve srovnání s RT 7 a bývalým RT 15 

K vymezení maloobchodního trhu pro ú ely provád ného hodnocení p istoupil Ú ad 
ve stejné logice jako u RT 7 a u bývalého RT 15. Výchozí maloobchodní trh pro ú ely 
vymezení souvisejících velkoobchodních trh  (trh p ístupu a p vodu (originace) volání ve 
ve ejných mobilních telefonních sítích a trh ukon ení hlasového volání (terminace) 
v jednotlivých ve ejných mobilních telefonních sítích) byl vymezen jako trh hlasových volání 
ve ve ejných mobilních telefonních sítích, který tvo í v obecné rovin  segment trhu ve ejn  
dostupných služeb elektronických komunikací poskytovaných ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích. Ú ad zohlednil technologický vývoj v souvislosti s poskytováním služeb na 
tomto trhu. Dále vzal v úvahu identifikovaný negativní vývoj p sobení tržního prost edí 
v neprosp ch koncových uživatel  a konkrétní problémy vyhodnotil p i vymezování trhu.  

V cné vymezení maloobchodního trhu pro RT 15 zahrnovalo volání ve ve ejných 
mobilních telefonních sítích poskytované koncovým uživatel m v mobilních telefonních sítích 
využívajících GSM. Zahrnuta byla veškerá volání v rámci eské republiky i do zahrani í 
originovaná ú astníky mobilních operátor .  

Od roku 2005 došlo k technologickému vývoji zejména v oblasti sítí UMTS, který byl 
zohledn n již p i analýze RT 7. Rozvoj UMTS sítí nastal až po dokon ení analýzy bývalého 
RT 15. Vlastníci sítí UMTS a poskytovatelé služeb t chto sítí jsou shodní jako v p ípad  sítí 
GSM, jedná se o spole nosti Telefónica Czech Republic, a. s. (dále jen „Telefónica“), 
T-Mobile Czech Republic a. s. (dále jen „T-Mobile“) a Vodafone Czech Republic a. s. (dále 
jen „Vodafone“). K zásadnímu rozvoji t chto sítí došlo výstavbou od roku 2009. Tyto sít  jsou 
dále budovány, protože jejich pokrytí není celoplošné. Sít  UMTS pokrývaly k 31. 12. 2011 
p ibližn  60 až 80 % obyvatelstva a 11 až 44 % území. Z pohledu ú astníka neexistují na 
trhu odd lené nabídky služeb volání pro sít  GSM a UMTS. Operáto i využívají oba typy sít  
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pro poskytování služeb „soub žn “, jsou tak do ur ité míry vzájemn  zastupitelné p i 
poskytování služeb. I když v pr b hu roku 2011 pokra ovala intenzivní výstavba UMTS sítí 
všech t í operátor  a bylo rozší eno pokrytí jak území, tak i obyvatelstva, nemá to vliv na 
zásadní kvalitativní zm nu využívání t chto sítí pro poskytování služeb hlasových volání ve 
ve ejných mobilních telefonních sítích, tj. operáto i nadále využívají sít  GSM i UMTS pro 
poskytování služeb „soub žn “.  

Poskytování služeb prost ednictvím sít  CDMA bylo vyhodnoceno jako sou ást RT 7 
na základ  vymezení trhu maloobchodního. Ú ad provedl pro ú ely vymezení tohoto 
maloobchodního trhu další zkoumání, zda lze považovat za vzájemn  zam nitelné nebo 
nahraditelné služby poskytované v sítích GSM, UMTS a CDMA na základ  jejich vlastností, 
ceny a užití, a to z hlediska koncového uživatele. 

Mobilní hlasové služby poskytované prost ednictvím sít  CDMA (CDMA2000 
1xRTT:S-2000) poskytuje pouze spole nost MobilKom, a. s., a to v programu Telefon do 
kapsy (nov  „Unifon“). Princip poskytovaných hlasových služeb v mobilní síti na uvedené 
technologii je obdobný s poskytováním hlasových služeb v sítích GSM. Jedná se o rádiové 
terminály, jež p enášejí hlas a SMS prost ednictvím rádiového spoje k nejbližší základnové 
stanici, odkud je dále distribuován do termina ní sít . 

Využití t chto služeb je však podmín no používáním specifického koncového 
za ízení (terminálu, mobilního telefonu), který nelze použít v mobilních GSM nebo UMTS 
sítích. Nemožnost využití široké nabídky mobilních telefon  GSM/UMTS pro služby této sít  
p edstavuje i bariéru p echodu mezi poskytovateli služeb. Dalším zásadním omezením je 
z pohledu koncového uživatele i nemožnost využití služeb v zahrani í (roaming). Po et 
ú astník  hlasových služeb v síti CDMA k 31. 12. 2011 dosáhl 21,9 tisíce, jeho vývoj má od 
roku 2009 výrazn  klesající trend. Ú ad vzhledem k výše uvedeným skute nostem vylou il 
z posuzování maloobchodního trhu poskytování služby hlasových volání prost ednictvím sítí 
CDMA.  

Jako výchozí maloobchodní trh pro ur ení souvisejícího velkoobchodního trhu 
p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích Ú ad vymezil 
v podmínkách eské republiky maloobchodní trh hlasových volání ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích GSM a UMTS. Ú ad si je v dom skute nosti, že na maloobchodním trhu 
neexistuje nabídka vertikáln  integrovaného operátora na samostatné poskytování služeb 
p ístupu jen pro volání. Služba p ístupu byla a je nabízena jako p ístup ke službám volání 
a SMS (pop . další služby). Zejména z pohledu služeb hlasového volání a SMS není p ístup 
poptáván jednotliv , ale v kombinaci. Tuto skute nost považuje Ú ad z hlediska definování 
velkoobchodního trhu za rozhodující.  

 

1.2 Hodnocení vývoje na maloobchodním trhu  

Vývoj po tu ú astník  

Jedním ze základních parametr  pro hodnocení vývoje tržní situace je vývoj po tu 
ú astník  vyjád ený v po tu aktivních SIM karet. Celkový po et SIM karet v rozd lení podle 
jejich typu je uveden v následujícím grafu. Byla vyhodnocena data o po tu aktivních SIM 
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karet získaná podle p vodní metodiky Ú adu (tj. za aktivní pre-paid SIM karty jsou 
považovány ty, u nichž od posledního dobití kreditu neub hlo období delší než 13 m síc ) 
tak, aby bylo možno provést objektivní vyhodnocení vývoje v asové ad  od r. 2005.   

 

 

 

Zatímco od po átku sledovaného období do roku 2008 docházelo k pom rn  
dynamickému r stu po tu ú astník , v roce 2009 se dynamika r stu výrazn  snížila 
a v uplynulých dvou letech dochází vícemén  k jeho stagnaci. Takový vývoj sv d í 
o postupném nasycení poptávky a nelze proto o ekávat další významný nár st po tu 
ú astník .  

 

Graf . 1: Vývoj po tu aktivních SIM karet v mobilních sítích 
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Graf . 2: Vývoj penetrace aktivních SIM karet v mobilních sítích  

 
 

Zatímco penetrace v letech 2008–2009 rostla v pr m ru o 4 %, od roku 2009 tempo 
jejího r stu významn  klesalo. Ke konci roku 2011 penetrace po tu aktivních SIM karet 
poprvé zaznamenala meziro ní pokles a dosáhla 135,4 %. Ú ad považuje uvedený vývoj 
penetrace za d kaz vysoké nasycenosti trhu.  

Pro ú ely hodnocení konkuren ního prost edí je zásadní vývoj po tu ú astník  
jednotlivých poskytovatel  služeb. Tento vývoj je pro všechny t i poskytovatele služeb, 
spole nosti Telefónica, T-Mobile a Vodafone, zachycen v následujících grafech. 
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Graf . 3: Vývoj po tu aktivních SIM karet v letech 2001–2011 

 

 

Graf . 4: Tržní podíl jednotlivých GSM operátor  na celkovém po tu aktivních SIM karet 

 

 

Vzhledem k tomu, že celkový po et ú astník  prakticky stagnuje, dochází p edevším 
k p esunu ú astník  navzájem mezi jednotlivými poskytovateli služeb. P echod mezi 
jednotlivými poskytovateli je pro ú astníka dostupný a možnost ponechat si p i zm n  
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poskytovatele telefonní íslo je velmi ú inným prost edkem podporujícím konkurenci. P esto 
ve sledovaném období dochází, oproti o ekávání Ú adu, k postupnému zafixování tržních 
podíl  jednotlivých operátor  vyjád ených v po tu aktivních SIM karet.   

 

Graf . 5: Vývoj po tu p enesených ísel v mobilních sítích 

 

Pozn.: Údaje za rok 2011 jsou p edb žné. 

 

Uvedené po ty p enesených ísel dokumentují, že je služba p enositelnosti 
využívána. Vztaženo k po tu aktivních SIM karet bylo p eneseno v roce 2011 íslo tém  
každého dvaa ty icátého uživatele služeb. Celkový po et p enesených ísel v tomto roce 
inil 336 214. Od zavedení p enositelnosti v roce 2006 bylo p eneseno již celkem 1 339 526 

mobilních ísel. 

Vzhledem k vysoké penetraci a snížené dynamice r stu tohoto trhu provedl Ú ad 
dopl ující analýzu týkající se celkového meziro ního nár stu po tu aktivních SIM karet 
v jednotlivých ve ejných mobilních telefonních sítích. Ú ad analyzoval vývoj p enesení ísel 
do jednotlivých mobilních telefonních sítí (graf . 6) a o istil tak celkový nár st po tu 
aktivních SIM karet (graf . 7). 
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Graf . 6: Vývoj po tu p enesených ísel do jednotlivých ve ejných mobilních telefonních 
sítí 

 

 

Graf . 7: Vývoj meziro ních p ír stk  SIM karet podle jednotlivých operátor  (netto 
hodnota po ode tu zm ny po tu aktivních SIM karet v d sledku p enosu ísla) 
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(7) Pro komunikaci na plavidle jsou ur eny kmito ty 156,75 MHz (kanál . 15 dle 
dodatku ádu23) a 156,85 MHz (kanál . 17 dle dodatku ádu23) s maximálním e.r.p. 1 W. 

 
(8) Pro využití v rámci systému í ních informa ních služeb RIS27) jsou v souladu 

s dodatkem ádu23) a rozhodnutím CEPT28) ur eny kmito ty 161,975 MHz (AIS 1) 
a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro p enos AIS nesmí p ekro it 25 W. 

 
(9) Kmito et 156,525 MHz (kanál . 70 dle dodatku ádu23) je podle poznámky 

ádu26) ur en pro námo ní pohyblivou službu výhradn  pro mód DSC29) p i tís ové, pilnostní 
a bezpe nostní komunikaci nebo p i volání. Podmínky využívání tohoto kmito tu jsou 
p edepsány v ádu30). P i využívání tohoto kmito tu v eské republice se k tomuto statutu 
musí p ihlížet. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kmito et 
156,525 MHz se m že v souladu s poznámkou ádu31) a postupy pro zemské 
radiokomunika ní služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických 
plavidel s posádkou. 

 
(10) Plavidla, jimž byl v souladu s úmluvou RAINWAT9) p id len kód ATIS32), musí p i 

vysílání používat identifikaci tímto kódem podle úmluvy RAINWAT. 
 

lánek 10 
Informace týkající se budoucího vývoje v námo ní pohyblivé služb  

a v radiokomunikacích na vnitrozemských vodních cestách 
 

(1) Uvoln ní dalších kmito t  pro ú ely komunikace na vnitrozemských vodních 
cestách, a to zejména kmito t  ur ených pro plavební informace, se o ekává po aktualizaci 
zvláštního právního p edpisu24). 

 
(2) V námo ní pohyblivé služb  se p edpokládá rozvoj systém  í ních informa ních 

služeb RIS27). 
 
(3) Konference WRC-1233) rozhodla o nových kmito tových p id leních pro provoz 

bezpe nostních systém  pro lod . Pásma 156,7625–156,7875 MHz, 156,8125–
156,8375 MHz, 161,9625–161,9875 MHz a 162,0125–162,0375 MHz jsou s platností od 
nového vydání Radiokomunika ního ádu34) p id lena podružn  družicové pohyblivé služb  
s omezením na vysílání automatických identifika ních systém  AIS a za podmínek 
uvedených v souvisejících poznámkách a Dodatku 18 nového vydání ádu. 

 
 
 

                                                           

 27)  Zkratka RIS ozna uje systém í ních informa ních služeb, anglicky River Information System. 
 28)  Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)17 – Rozhodnutí ERC z 1. ervna 1999 o kanálech pro univerzální automatický 

identifika ní lodní systém v námo ním pásmu VKV [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne 
Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].  

 29) Zkratka DSC ozna uje druh provozu p i tísni, bezpe nostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital 
Selective Calling. 

 30) lánek 31 a Dodatek 18 ádu. 
 31) Poznámka 5.111 ádu. 
 32) Automatická informa ní služba koncového za ízení, anglicky Automatic Terminal Information Service. 
 33) World Radiocommunication Conference 2012 – Sv tová radiokomunika ní konference 2012. 
 34) 1. leden 2013. 
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Jak je uvedeno v p edchozím textu, vývoj zachycený v grafu . 7 sv d í o ur ité 
nasycenosti trhu. Je z n ho patrné, že pokud se jedná o „nové“ ú astníky mobilních sítí, tato 
hodnota se u všech t í spole ností snižuje. Meziro n  2010/2011 bylo u spole nosti 
Telefónica a T-Mobile dokonce dosaženo záporné hodnoty. Jediným operátorem, který na 
trhu získal v pr b hu roku „nové“ ú astníky, tak byla pouze spole nost Vodafone.  

 

Vývoj originovaného provozu  

Dalším parametrem, který je pro posouzení tržní situace nutné sledovat, je vývoj 
objemu originovaného provozu, tj. volání zapo atého v mobilních sítích. Ten je 
dokumentován v následujících grafech.  

 

Graf . 8: Vývoj provozu originovaného ú astníky v mobilních sítích 

 

 

Celkový provoz originovaný ú astníky mobilních sítí v roce 2011 meziro n  vzrostl 
o 3,7 % na 15,656 mld. reálných minut. Z hlediska struktury volání tvo ilo p evážnou ást 
(63,3 %) volání do vlastní mobilní sít , které meziro n  vzrostlo o 5,5 % na 9,91 mld. 
reálných minut. Za ním následovalo volání do ostatních národních mobilních sítí, které se 
meziro n  tém  nezm nilo (r st o 0,19 %) a jeho hodnota v roce 2011 inila 4,5 mld. 
reálných minut; na celkovém objemu reáln  provolaných minut se volání do ostatních 
národních mobilních sítí podílelo 28,8 %. Volání do národních pevných sítí se meziro n  
také tém  nezm nilo (mírný pokles o 0,3 %) a po et 776 mil. reálných minut p edstavoval 
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podíl na celkovém objemu reáln  provolaných minut ve výši necelých 5 %. Mezinárodní 
volání v etn  outbound roamingu, které se na celkovém objemu volání podílelo necelými 
3 %, se meziro n  zvýšilo o 7,1 % na 465,8 mil. reálných minut. 

Graf . 9: Rozd lení provozu originovaného v mobilních sítích podle sm ru volání 
v roce 2011 

 

 

Z výše uvedených graf  je tedy z ejmé, že nejv tší r st, a to absolutn  i relativn , je 
zaznamenán u volání do vlastní mobilní sít .   
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Graf . 10: Vývoj originovaného hlasového provozu (reálné minuty) 

 

 

Výše uvedený graf dokumentuje vysoké tržní podíly spole ností Telefónica 
a T-Mobile, které byly b hem sledovaného období tém  stabilní. Vzhledem k tomu, že 
spole nost T-Mobile ozna ila data p edaná Ú adu jako obchodní tajemství, nelze u grafu 
uplatnit úplný popis p i jeho zve ejn ní. Ú ad neshledal žádné indikátory zm ny, považuje 
tedy za pravd podobné, že se situace na trhu významn  nezm ní, naopak vysoký podíl 
volání v rámci vlastní sít  operátora a jeho posilování tento trend do budoucna z ejm  posílí. 
 

Vývoj tržeb za originovaný provoz 

Aby bylo hodnocení komplexní, je nutné sledovat i vývoj tržeb od koncových uživatel  
za poskytování služeb volání. 
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Graf . 11: Vývoj tržeb za provoz originovaný ú astníky v mobilních sítích 

 

 

Celkové tržby od ú astník  za provoz originovaný v mobilních sítích se po poklesu 
o 9,1 % z roku 2009 v roce 2010 meziro n  zvýšily o 1,9 % (na hodnotu 45,2 mld. K  bez 
DPH). V roce 2011 však došlo oproti roku 2010 op t k výraznému poklesu, celkové tržby t í 
hlavních operátor  p sobících na trhu poklesly o 12,2 % na hodnotu 39,7 mld. K . Na 
snížení se nejvíce podílely tržby za volání do vlastní mobilní sít , které se však, i p es tém  
19% pokles oproti roku 2010 (na hodnotu 18,7 mld. K ), podílí 47 % i na celkových tržbách. 
Tržby za volání do ostatních národních mobilních sítí zaznamenaly pokles o 5,1 % na 
14,9 mld. K . Tržby za mezinárodní volání v etn  outbound roamingu klesly ve sledovaném 
období o 6,7 % na 3,9 mld. K . Tržby za volání do národních pevných sítí se na poklesu 
celkových tržeb podílely nejmén , poklesly o 4,3 % na hodnotu 2,2 mld. K . Rozd lení tržeb 
za provoz volání originovaný ú astníky v roce 2011 je uvedeno v následujícím grafu. 
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Graf . 12: Rozd lení tržeb za provoz volání originovaný ú astníky v roce 2011 

 

 

Graf . 13: Vývoj tržeb za hlasový provoz  

 

Vzhledem k tomu, že spole nost T-Mobile ozna ila data p edaná Ú adu jako 
obchodní tajemství, nelze u grafu uplatnit úplný popis p i jeho zve ejn ní. 

Porovnání výše uvedených graf  ukazuje, že vývoj tržeb není shodný s vývojem 
po tu ú astník  a originovaného provozu. V roce 2011 se po et ú astník  (aktivních SIM 
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karet) meziro n  snížil o 1,18 %, provoz volání se meziro n  zvýšil o 3,7 %, z toho provoz 
volání v rámci vlastní sít  vzrostl o 5,5 %. Tržby se v roce 2011 snížily o 12,2 % (oproti 
nár stu o 1,9 % v roce 2009), p i emž nejv tší podíl na poklesu m lo cca 19% snížení tržeb 
u volání v rámci vlastní sít . 

  

Vývoj cen 

 Ú ad zkoumal vývoj pr m rné ceny za minutu volání (dále též „pr m rný výnos na 
minutu“), která zohled uje veškeré nabídky v etn  ak ních nabídek. Pr m rná cena 
p edstavuje podíl tržeb za hlasová volání a po tu minut vykázaných mobilními operátory ke 
konci roku za období 2005–2011. Obecn  je mezinárodním trendem pokles cen za mobilní 
služby na maloobchodní úrovni. Tato tendence se projevuje také v eské republice. 

  

Graf . 14: Vývoj pr m rné maloobchodní ceny za minutu volání 

 

 

 Od roku 2007 dochází k postupnému poklesu pr m rné maloobchodní ceny za 
minutu volání (výpo et pr m rné maloobchodní ceny vychází z p edb žných údaj ). V roce 
2011 došlo oproti p edchozímu roku k dalšímu meziro nímu poklesu pr m rné ceny volání, 
a to o 18,13 %. Pr m rná maloobchodní cena za minutu volání v mobilní síti v roce 2011 
inila 2,45 K  a v porovnání s p edchozím obdobím zaznamenala nejv tší pokles od roku 

2005.   
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Graf . 15: Vývoj pr m rných cen za reálnou minutu národního volání u jednotlivých 
mobilních operátor  v období 2006–2011 (bez zahrnutí mezinárodního volání 
a outbound roamingu) 

 

Pozn.: Údaje za rok 2011 jsou p edb žné. 

 

 Ú ad hodnotil vývoj pr m rné ceny za minutu volání u jednotlivých operátor . 
Agregovaná pr m rná maloobchodní cena je uvedena v tabulce . 1, resp. v tabulce . 2 (viz 
str. 21 a 22). Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, pr m rná cena za reálnou minutu volání 
se u jednotlivých mobilních operátor  vyvíjela diferencovan , v poslední dob  se však 
ustálila na obdobné cenové úrovni. Pr m rné ceny v grafu . 15 zahrnují provoz a výnosy 
z volání ve vlastní mobilní síti, volání do ostatních národních mobilních a pevných sítí.  

 Na základ  disponibilních dat z elektronického sb ru dat provedl Ú ad analýzu vývoje 
jednotkových pr m rných cen za originovaná volání i podle jednotlivých sm r  (volání ve 
vlastní síti, do ostatních mobilních sítí a do pevných sítí).  

 



èástka 5/2012 Telekomunikaèní vìstník strana 82

 

 17/46

Graf . 16: Vývoj pr m rné ceny za reálnou minutu volání podle jednotlivých sm r  celkem  

 

 

 Ú ad dále zkoumal pr m rné ceny za reálnou minutu volání originovaného 
právnickými osobami a nepodnikajícími osobami. Z údaj , které si vyžádal od operátor  
ad hoc za rok 2010 a první polovinu roku 2011, zjistil, že rozdíly mezi pr m rnou cenou 
uplat ovanou u služeb volání pro právnickou osobu a pro nepodnikající osobu se pohybují 
v ádu 15–20 %. V prvním pololetí 2011 došlo oproti roku 2010 ke snížení cen jak pro 
právnické osoby, tak i nepodnikající osoby. Pro ob  skupiny zákazník  inilo snížení kolem 
10 %.  
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Graf . 17: Vývoj pr m rného ro ního výnosu za hlasový provoz na uživatele (ARPU) 

 

 

 V roce 2007 bylo ve sledovaném období (2005–2011) dosaženo nejvyššího 
pr m rného ro ního výnosu za hlasový mobilní provoz na uživatele (ARPU), a to více jak 
4 200 K . Od roku 2008 dochází k poklesu ukazatele ARPU za hlasové služby. V roce 2010 
došlo už jen k mírnému meziro nímu poklesu ARPU za hlasový provoz. Meziro ní pokles byl 
pouze o 0,1 % na hodnotu 3 154 K  na uživatele, p i emž provoz na uživatele p edstavoval 
meziro ní nár st o 8,15 %. P i o išt ní od vlivu roamingu v roce 2010 meziro n  mírn  
vzrostlo ARPU ze sledovaných hlasových služeb na hodnotu 2 989 K , tj. o cca 0,4 %.  
Výrazné snížení tržeb za volání v rámci vlastní sít  v roce 2011 se odrazilo i v poklesu 

ARPU, a to o 11,15 % oproti roku 2010. Hodnota ARPU za hlasový mobilní provoz dosáhla 
v roce 2011 výše 2 790 K  na uživatele (výpo et proveden z p edb žných dat). 
 

Ostatní faktory ovliv ující vývoj trhu 

Od zpracování analýzy RT 15 došlo k významné zm n  trhu elektronických 
komunikací, za kterou lze považovat slou ení p vodn  samostatných spole ností EUROTEL 
a eský Telecom (nyní Telefónica), ímž došlo ke vzniku reálného, pln  konvergovaného 
operátora, který je zárove  stanoven jako podnik s významnou tržní silou na všech 
7 relevantních trzích. Toto p isp lo i k rozvoji nabídky balí k  konvergovaných služeb na 
maloobchodním trhu, která byla následn  rozší ena i dalšími mobilními operátory, kte í 
zam ili své aktivity do služeb poskytovaných v pevném míst , p edevším služeb p ístupu 
k síti Internet. Vytvo ení obdobných konvergovaných balí k  služeb operátory pevných sítí 
však situace na sledovaném trhu neumož uje.   
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Záv r k hodnocení maloobchodního trhu 

 Ú ad vymezil maloobchodní trh jako maloobchodní trh hlasových volání ve ve ejných 
mobilních telefonních sítích GSM a UMTS. 

 Z výše uvedených zjišt ní je z ejmé, že v posledních letech došlo ke zpomalení 
dynamiky trhu a prakticky k zafixování tržních podíl  jednotlivých poskytovatel  služeb. 
Podle názoru Ú adu lze zpomalení rozvoje maloobchodního trhu hodnotit jako d sledek 
nasycenosti trhu s ohledem na vysokou penetraci. Faktory, které by mohly dynamiku trhu 
podpo it, nejsou dostate né. Nap . efekt využívání služeb p enositelnosti ísel je do zna né 
míry omezen objemem volání ve vlastní síti jednotlivých mobilních operátor , kte í nabízejí 
toto volání za výhodných cenových podmínek. 

 Ú ad se zabýval posouzením, zda pokles termina ních cen promítají operáto i do 
maloobchodních cen, a zjistil, že toto snížení maloobchodních cen zcela neodpovídá snížení 
vstup  z regulovaného velkoobchodního relevantního termina ního trhu v jednotlivých letech 
(podrobn ji viz kapitola 2.1).  

 Snížení maloobchodních cen a cen za terminaci je uvedeno v tabulce . 1, resp. 
v tabulce . 2 (viz str. 21 a 22).  V tší cenová diference je, zejména p i neexistenci tzv. 
virtuálních mobilních operátor  (dále jen „MVNO“), dostupná p edevším rezidentním 
koncovým zákazník m prost ednictvím cenových nabídek subjekt , které poskytují 
koncovým uživatel m mobilní služby prost ednictvím prostého p eprodeje (simple reseller). 
Tyto služby na trhu využívá pouze omezený po et uživatel . Vzhledem k tomu, že stávající 
operáto i dosud neuzav eli standardní velkoobchodní smlouvu, mohou p eprodejci nabízet 
své služby pouze na základ  vlastních ú astnických a rámcových smluv, a proto na trh 
dosud nevstoupil žádný další subjekt (MVNO). Vznik MVNO v R o ekával Ú ad na základ  
výsledk  analýzy bývalého trhu . 15. 

 

Ú ad dále uvádí, že vývoj v R je v rozporu s trendem rozvoje MVNO v ostatních 
zemích, p edevším pak v rámci EU. To se m že promítnout i do úrovn  maloobchodních cen 
b žných nabídek pro spot ebitele. Ú ad vychází ze situace, kdy na trhu neexistuje MVNO 
a nebyly akceptovány požadavky na z ízení takovéhoto MVNO na komer ní bázi. To 
považuje Ú ad za jeden z p íznak  tržního selhání. Dalším je stagnace tržních podíl  
stávajících t í operátor . 

 

 Ú ad se s ohledem na hodnocení sou asného maloobchodního trhu domnívá, že 
vstup nových poskytovatel  maloobchodních služeb by mohl p isp t ke zlepšení 
konkuren ního prost edí a zvýšení prosp chu spot ebitel  z etn jších a cenov  
diferencovaných nabídek služeb. 

 

2. Související velkoobchodní trhy  

 Ú ad postupoval v souladu s Doporu ením Komise ze dne 17. prosince 2007 
o relevantních trzích produkt  a služeb v odv tví elektronických komunikací, které p ipadají 
v úvahu pro regulaci ex ante podle sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES 
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o spole ném p edpisovém rámci pro sít  a služby elektronických komunikací (dále jen 
„Doporu ení o relevantních trzích“). Protože pro ešení problém  na maloobchodním trhu 
považuje za vhodné nejprve uplatn ní nezbytné regulace na souvisejících velkoobchodních 
trzích, identifikoval dále uvedené velkoobchodní trhy odvozením z maloobchodního trhu. 
T mito souvisejícími trhy jsou velkoobchodní trhy ukon ení volání (terminace) v jednotlivých 
mobilních telefonních sítích a trh p ístupu a p vodu (originace) volání ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích.  

 

2.1 Velkoobchodní trh terminace RT 7 

 V záv rech k analýze RT 7 Ú ad konstatoval, že trh ukon ení volání (terminace) 
v jednotlivých ve ejných mobilních telefonních sítích není efektivn  konkuren ním trhem, na 
jejím základ  stanovil jednotlivé mobilní (sí ové) operátory podnikem s významnou tržní silou 
a uložil jim nápravná opat ení odpovídající jejich tržní síle.  

 Povinnosti související s regulací cen Ú ad uplatnil u spole ností Telefónica, T-Mobile 
a Vodafone, když stanovil maximální výši regulované velkoobchodní ceny za terminaci 
v jejich mobilních sítích. Cena za terminaci v mobilní síti je regulovaná od roku 2001. Její 
postupný pokles je zachycen v následujícím grafu. Od roku 2009 dochází ke strmému 
poklesu regulovaných maximálních cen za terminaci. 

 

Graf . 18: Vývoj maximální regulované ceny za terminaci v mobilní síti 
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* Zatím probíhá správní ízení ve v ci stanovení maximální ceny. 

 

 Ú ad v souvislosti s uvedeným významným poklesem regulovaných cen za terminaci 
rovn ž posuzoval vliv tohoto vývoje na vývoj cen na maloobchodní úrovni. 
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Tabulka . 1: Pokles pr m rné ceny za terminaci a maloobchodní ceny v období 2005–2011 
(v K /min.) 

Rok 
Pr m rná 

minutová cena za 
terminaci (v K ) 

Pr m rná 
maloobchodní 

cena (v K ) 

Pokles ceny 
za terminaci 

(v K ) 

Pokles 
maloobchodní 

ceny (v K ) 

2005 3,13 4,65     
2006 3,03 4,84 -0,10 0,19 
2007 2,99 4,43 -0,04 -0,41 
2008 2,99 3,81 0,00 -0,62 
2009 2,51 3,17 -0,48 -0,64 
2010 1,81 2,99 -0,70 -0,18 
2011 1,23 2,45 -0,59 -0,54 
2012 0,90   -0,33   

Pozn.: Pr m rná maloobchodní cena za rok 2011 vychází z p edb žných údaj . Pr m rná minutová cena za 
terminaci na rok 2012 je spo ítaná na základ  ceny v návrhu rozhodnutí o cen  v probíhajícím (neukon eném) 
správním ízení. 

 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, byl celkový pokles pr m rných maloobchodních 
cen v letech 2006–2010 v tší než pokles cen za terminaci, a to o 0,34 halé  (o 1,32 K  
poklesly v letech 2006–2010 ceny za terminaci, zatímco maloobchodní ceny klesly ve 
stejném období o 1,66 K ). V roce 2010 však došlo k opa né situaci, kdy se významné 
snížení regulované termina ní ceny (-0,70 K ) do meziro ního snížení pr m rné 
maloobchodní ceny dostate n  nepromítlo. V roce 2011, jak vyplývá z výše uvedené tabulky, 
tento trend p etrvává, pr m rná maloobchodní cena poklesla o 0,54 K /min. zatímco cena 
za terminaci poklesla o 0,59 K /min. 

Protože v p ípad  tohoto srovnání pr m rná maloobchodní cena volání obsahuje 
tržby a provoz za volání do všech sm r  v etn  outbound roaming, provedl Ú ad dále 
i srovnání poklesu pr m rné maloobchodní ceny za volání do ostatních mobilních sítí 
s poklesem cen za terminaci (viz tabulka . 2). V p ípad  volání do ostatních mobilních sítí je 
cena za terminaci p ímým nákladem. Z níže uvedené tabulky je patrné, že za sledované 
období 2005–2010 k vyššímu nebo stejnému celkovému poklesu maloobchodních cen ve 
srovnání s poklesem regulovaných termina ních cen nedošlo. Od r. 2006 klesla cena za 
terminaci o 1,32 K /min., p i emž pokles ceny za volání do ostatních mobilních sítí byl pouze 
o 1,18 K /min. V roce 2011, kdy klesla cena za terminaci o 0,59 K /min., p i emž pokles 
ceny za volání do ostatních mobilních sítí byl pouze o 0,17 K /min., se tento nep íznivý trend 
dále prohloubil.  
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Tabulka . 2: Pokles pr m rné ceny za terminaci a maloobchodní ceny za volání do ostatních 
  mobilních sítí v období 2005–2011 (v K /min.) 

Rok 
Pr m rná 

minutová cena za 
terminaci (v K ) 

Pr m rná 
maloobchodní 

cena (v K ) 

Pokles ceny 
za terminaci 

(v K ) 

Pokles 
maloobchodní 

ceny (v K ) 

2005 3,13 4,66     
2006 3,03 5,06 -0,10 0,40 
2007 2,99 4,95 -0,04 -0,11 
2008 2,99 4,26 0,00 -0,69 
2009 2,51 3,59 -0,48 -0,67 
2010 1,81 3,48 -0,70 -0,11 
2011 1,23 3,31 -0,59 -0,17 
2012 0,90   -0,33   

Pozn.: Pr m rná maloobchodní cena za rok 2011 vychází z p edb žných údaj . Pr m rná minutová cena za 
terminaci na rok 2012 je spo ítaná na základ  ceny v návrhu rozhodnutí o cen  v probíhajícím (neukon eném) 
správním ízení. 

 

Podle poznatk  Ú adu operáto i spíše vytvá í nové nabídky v etn  nadstavbových 
balí k . Vzhledem k tomu, že se snížily náklady na terminaci (prost ednictvím regulované 
ceny za terminaci) a dále i ostatní nákladové položky (nap . sí ové náklady, marketing, billing 
a spole né a sdílené náklady) vstupující do maloobchodní ceny volání, Ú ad o ekával, že se 
toto snížení náklad  promítne i do maloobchodních cen. Tento p edpoklad se však 
v pot ebném rozsahu nepotvrdil.  

 

3.  Velkoobchodní trh originace – možnost vymezení relevantního trhu 

 Doporu ení Komise o relevantních trzích v lánku 3 uvádí že: „V souladu se Sm rnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spole ném p edpisovém rámci pro sít  
a služby elektronických komunikací (dále jen „Sm rnice 2002/21/ES“) vnitrostátní regula ní 
orgány vymezí relevantní trhy podle situace v konkrétním lenském stát , zejména 
relevantní zem pisné trhy na svém území.“. 

 Ú ad je tedy na základ  výše uvedeného oprávn n vymezit i další trhy pro ú ely 
ex ante regulace.  

 Vymezení trhu provádí Ú ad v souladu s definicí trhu uplat ovanou v rámci 
hospodá ské sout že. Relevantní trh produktu (služby) zahrnuje všechny produkty nebo 
služby, které jsou dostate n  zam nitelné nebo nahraditelné.  
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3.1 P edpokládaný vývoj RT 15 a sou asný stav  

 Ú ad podle p vodního Doporu ení o relevantních trzích provedl analýzu RT 15, 
kterou zve ejnil dne 27. ervna 2006. V záv rech analýzy konstatoval, že: „RT 15 je 
efektivn  konkuren ním trhem, nebo  na n m nep sobí žádný podnik s významnou tržní 
silou. Vývoj na trhu se ve zkoumaném období projevoval jako dynamický a sout žní 
podmínky p ispívaly k vytvá ení výhodn jší nabídky pro koncové uživatele. Lze oprávn n  
p edpokládat, že tento vývoj bude v nejbližších letech pokra ovat. Dále lze p edpokládat, že 
situaci na daném trhu v dalším období pozitivn  ovlivní rozvoj služeb poskytovaných 
prost ednictvím sítí UMTS. Vzhledem k tomu Ú ad konstatuje, že analyzovaný trh 
v p im eném asovém období sm uje k rozvoji efektivní konkurence a lze p edpokládat, že 
p ípadná nápravná opat ení vnitrostátního práva nebo práva Spole enství v oblasti 
hospodá ské sout že (regulace ex post) budou posta ující. Ú ad na tomto trhu neshledal 
existenci spole né významné tržní síly ani p enesené významné tržní síly.“. 

 Ú ad v rámci analýzy RT 15 rovn ž konstatoval, že jsou k dispozici rádiové kmito ty 
v pásmu GSM 1 800 MHz, ze kterých by bylo možno sestavit další celoplošnou sí . Doložil 
trvalé snižování cen u všech operátor , na základ  ehož konstatoval, že se operáto i 
nemohou chovat nezávisle na svých ú astnících, což dokládal klesající hodnotou ARPU.  

 Ú ad dále konstatoval, že na velkoobchodní úrovni byly ve sledovaném období 
poskytovány služby výhradn  v rámci tzv. samozásobení. Podle zjišt ní Ú adu p itom 
o služby p ístupu a originace existoval zájem ze strany dalších operátor , kte í by se 
potenciáln  cht li stát MVNO. Ú ad však neshledal, že by právní úprava i jiné rozhodnutí 
Ú adu bránily uzav ení smluvního vztahu, který by fakticky konstituoval virtuálního mobilního 
operátora. Ú ad v tomto smyslu ale neobdržel žádné podání.  

 V záv rech analýzy RT 15 však Ú ad p edpokládal, že dojde ke komer ní dohod  
o vzniku a innosti MVNO.  

 V novém revidovaném Doporu ení o relevantních trzích již nebyl RT 15 za azen na 
seznam trh , které ur ila Evropská komise (dále jen „EK“) jako trhy produkt  a služeb, ve 
kterých se regulace ex ante smí oprávn n  použít v souladu s l. 15 odst. 1 Rámcové 
sm rnice. Na základ  p echodných ustanovení Doporu ení o relevantních trzích, výsledk  
monitorování trhu i praxe ostatních národních regula ních ú ad  v rámci Evropské unie (dále 
jen „EU“) nebyl RT 15 v eské republice nadále považován za relevantní. 

 V období od analýzy RT 15 se však situace nezm nila/nevyvíjela tak, jak Ú ad 
p edpokládal. Na trhu dosud nezahájil innost žádný virtuální mobilní operátor, který by 
poskytoval službu p ístupu a p vodu volání na základ  komer n  uzav ené velkoobchodní 
smlouvy, a koli v dob  zpracování m l Ú ad informace o jejich konání nebo p íprav . Na 
základ  dostupných informací ešil i v tomto smyslu podání spole nosti GTS Czech s.r.o. 
týkající se otev ení služby VCC z mobilní sít  spole nosti Telefónica (d íve Eurotel) a ve v ci 
uzav ení smlouvy o p ístupu k mobilní síti elektronických komunikací (spor mezi GTS Czech 
(d íve GTS NOVERA a.s.) a Telefónica Czech Republic, a. s. (d íve Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s.)). Z vyjád ení mobilních operátor  ve ve ejné diskusi, zejména spole nosti 
T-Mobile, vyplývá, že v mezidobí jednání probíhala, smlouva však uzav ena nebyla. Ú ad byl 
v poslední dob  informován o n kterých jednáních o vstupu MVNO na trh, dosud však 
obdržel jedno podání, kterým byl požádán, aby vstoupil do jednání mezi potencionálním 
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zájemcem o zajiš ování služeb MVNO a mobilním operátorem. Toto jednání dosud nebylo 
úsp šn  dokon eno. Ú ad tento stav považuje za selhání dosud nedostate n  rozvinutého 
konkuren ního prost edí.  

 Ú ad dále posuzoval velkoobchodní trh, cenové trendy a cenové chování na trhu 
p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích. V roce 2003 
byly cenovým rozhodnutím Ú adu podle d íve platného Zákona o telekomunikacích 
stanoveny maximální ceny pro zprost edkování p ístupu ke službám bezplatného volání, a to 
ve výši 3,68 K /min. Tato cena byla v roce 2005 snížena dodatkem k cenovému rozhodnutí 
na 3,13 K /min. Jednalo se o ceny, které jsou hrazeny originujícímu operátorovi za 
umožn ní volání svému ú astníkovi na íslo „800“ umíst né v síti jiného operátora. Ú astník 
není u tohoto typu volání zpoplatn n. Ceny regulované podle d íve platného Zákona 
o telekomunikacích byly platné do 1. kv tna 2006 (dvanáct m síc  po nabytí ú innosti 
nového Zákona). Po tomto období jsou ceny za originaci bezplatného volání, tedy volání na 
ísla 800 (p ístupové kódy ke službám na ú et volaného), na základ  výsledku analýzy RT 

15 neregulované. Operáto i si ceny t chto služeb smluvn  sjednávají. Ke snížení již 
neregulované ceny za originaci za p ístup ke služb  bezplatného volání došlo v roce 2009 
u t ech operátor  (Telefónica, T-Mobile a Vodafone). Nové smluvní ceny nejsou symetrické 
a snížení u jednotlivých operátor  dosahuje od 4 do 11 % oproti p vodn  regulované cen , 
což v absolutní výši p edstavuje u jednotlivých operátor  pokles cen v rozp tí od 0,13 K  do 
0,34 K . Pokles cen za originaci neodpovídá snížení t ch nákladových vstup , které jsou 
stejné jak u terminace, tak i u originace. Tato situace zcela neodpovídá o ekávání Ú adu.  

Podstatná je však skute nost, že na trhu není k dispozici služba p ístupu k síti 
a originace. Služby jsou poskytovány pouze jako samozásobení vertikáln  integrovaných 
operátor  (proto Ú ad sleduje cenový vývoj pouze na maloobchodním trhu). Tím je omezen 
rozvoj konkurence u služeb p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích.  

Ú ad rovn ž vychází z P ístupové sm rnice 2002/19/EC, která v platném zn ní (bod 
6 preambule) deklaruje, že na trzích, na nichž p etrvávají velké rozdíly ve vyjednávacích 
pozicích mezi podniky a kde n které podniky jsou odkázány p i dodávce svých služeb na 
infrastrukturu provozovanou jinými subjekty, je vhodné vytvo it rámec pro zajišt ní ú inného 
fungování trhu. Pokud nejsou obchodní jednání úsp šná, m ly by mít vnitrostátní regula ní 
orgány pravomoc zajistit p ístup, propojení a interoperabilitu služeb v zájmu koncových 
uživatel  za p im ených podmínek. 

 Ú ad na základ  výše uvedených skute ností dosp l k záv ru, že je vhodné podrobit 
trh testu t í kritérií za ú elem zjišt ní, zda je oprávn n na daném trhu uplatnit regulaci 
ex ante. 

 

3.2 Vymezení velkoobchodního trhu p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných 
mobilních telefonních sítích odvozením z trhu maloobchodního  

 Východiskem v cného vymezení velkoobchodního trhu p ístupu a p vodu volání 
(originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích je vymezení maloobchodního trhu 
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v bod  1.1, který byl vymezen v podmínkách eské republiky jako maloobchodní trh 
hlasových volání ve ve ejných mobilních telefonních sítí GSM a UMTS.   

 

V cné vymezení trhu  

 Velkoobchodní trh vymezuje Ú ad následovn .  

 Velkoobchodní trh zahrnuje služby elektronických komunikací ur ené výhradn  
pro podnikatele zajiš ující ve ejné telefonní sít  a/nebo poskytující ve ejn  dostupnou 
telefonní službu. Na velkoobchodní úrovni trhu jsou tedy poptávány služby p ístupu 
a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích (v etn  interního 
poskytování této služby – tzv. self-supply).  

 Služba p vodu volání (originace) poskytovaná na velkoobchodní úrovni 
zahrnuje veškerá volání v rámci eské republiky i do zahrani í s výjimkou služby 
roamingového volání regulované na nadnárodní úrovni. Protože jsou specifické ( asov  
omezené) služby roamingu regulovány na nadnárodní úrovni, a to jak na maloobchodní, tak i 
velkoobchodní úrovni, Ú ad je z p edm tného velkoobchodního trhu p ístupu a p vodu 
volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích na národní úrovni vylou il.   

 Ve ejnou mobilní telefonní sítí se pro ú ely tohoto vymezení rozumí taková 
komunika ní sí , která v koncovém bod  této sít  umož uje poskytovat mobilní 
ve ejn  dostupnou telefonní službu. Za mobilní ve ejn  dostupnou telefonní službu se 
považuje taková služba, která je poskytována za pohybu bez p erušení komunikace 
(umož ující tzv. handover mezi jednotlivými základnovými stanicemi dané ve ejné 
mobilní telefonní sít ).  

 V cné vymezení zahrnuje na základ  vymezení maloobchodního trhu pouze 
služby ve ejných mobilních telefonních sítí GSM a UMTS.   

 Z v cného vymezení trhu jsou tedy vylou eny služby poskytované v pevném míst , 
které jsou p edm tem v cného vymezení relevantních trh  služeb poskytovaných v pevném 
míst . 

 Na základ  zkoumání vymezení trhu z hlediska možných substitut  na stran  nabídky 
a poptávky Ú ad konstatuje, že nenalezl substitut ke služb   p ístupu a p vodu volání 
(originaci) ve ve ejných mobilních telefonních sítích.  

 D vodová zpráva k p vodnímu Doporu ení o relevantních trzích koncipovala trh 
p ístupu a p vodu (originace) volání ve ve ejných mobilních telefonních sítích tak, že ob  
služby tvo í jeden trh, jsou na maloobchodním trhu poptávány a nabízeny sou asn , to však 
není v rozporu se zahrnutím specifických služeb založených pouze na p ístupu nebo 
originaci, nebo  z pohledu maloobchodního trhu všechny tyto služby (pln /sdílen ) umož ují 
uživatel m originovat volání v mobilní síti 

Velkoobchodní služby, které mohou být poskytovány na tomto trhu, jsou 
velkoobchodní služby p ístupu a p vodu volání poskytované pro MVNOa pro ú ely služeb 
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národního roamingu. Sou ást trhu tvo í i služby p ístupu a p vodu volání poskytované 
v rámci vertikáln  integrovaných mobilních operátor  (tzv. self-supply). 

 V eské republice nejsou služby národního roamingu a služby p ístupu 
a originace volání (nap . pro MVNO) na standardní komer ní bázi dosud poskytovány, 
p esto jsou do tohoto trhu zahrnuty spolu se službami poskytovanými vertikáln  
integrovanými mobilními operátory na bázi tzv. self-supply. Sou ástí trhu je 
i originace volání na ísla služeb s p idanou hodnotou a originace volání 
prost ednictvím virtuálních volacích karet.    

 Národní roaming je charakterizován jako umožn ní využívání infrastruktury (rádiové 
p ístupové infrastruktury) a poskytování služeb jiným mobilním operátor m v t ch ástech 
území, kde nemá tento operátor vlastní pokrytí, a to na základ  uzav ené dohody 
s vlastníkem sít .  

 MVNO (Mobil Virtual Network Operators) jsou ozna ovány spole nosti poskytující 
mobilní služby koncovým ú astník m, které nedisponují vlastní mobilní sítí. MVNO kupují 
p ístup do mobilních sítí a originaci provozu od MNO (Mobil Network Operators). 

Volání na ísla služeb s p idanou hodnotou a originace volání prost ednictvím 
virtuálních volacích karet jsou považovány za sou ást trhu, obdobn  jako je tomu 
u velkoobchodních služeb originace v pevném míst , a není d vod pro odlišné nakládání 
s t mito službami (segmentace v cného vymezení trhu). Tyto služby tvo í marginální ást 
služeb poskytovaných na trhu. P esto Ú ad spolu s ostatními národními regulátory v nuje 
problematice t chto služeb zvýšenou pozornost. Problematika t chto služeb bude dále 
analyzována ve vlastní analýze relevantního trhu s ohledem na adekvátnost p ípadného 
uplatn ní nápravných opat ení podniku/podnik m s významnou tržní silou. 

Ú ad si je v dom skute nosti, že na maloobchodním trhu neexistuje nabídka 
vertikáln  integrovaného operátora na samostatné poskytování služeb p ístupu jen pro 

volání, ale vždy byly a jsou nabízeny jako p ístup zejména ke službám volání a SMS (Služby 
p ístupu tedy nejsou na trhu nabízeny ani poptávány jednotliv , ale v kombinaci.). Jedná se 
tedy o tzv. pure bundling. Velkoobchodní služba p ístupu a p vodu volání (originace) ve 
ve ejných telefonních sítích tedy zahrnuje i p ístup k ostatním službám, které tvo í na trhu 
tzv. pure bundling. Ú ad tuto skute nost zohlední v rámci vlastní analýzy tohoto 
velkoobchodního trhu. 

 

Územní vymezení trhu 

 Poskytovatelé služby p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích neomezují svoji nabídku na vybrané regiony, ale nabízejí služby plošn  na 
území celé eské republiky. Jednotlivé služby jsou podnikateli poskytujícími p ístup a p vod 
volání (originaci) ve ve ejné mobilní síti poskytovány za stejných cenových podmínek v rámci 
celé eské republiky. Sout žní podmínky jsou na celém území eské republiky dostate n  
homogenní. Služby tedy nejsou nabízeny v jednotlivých regionech za odlišných podmínek. 
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 Územním vymezením velkoobchodního trhu p ístupu a p vodu volání (originace) ve 
ve ejných mobilních telefonních sítích je území celé eské republiky. 

 

asové vymezení trhu 

 Ve zkoumaném období využívají oprávn ní k provozování ve ejných mobilních 
telefonních sítí GSM a UMTS následující t i podnikatelské subjekty: Telefónica, T-Mobile 
a Vodafone.  

 S ohledem na charakter trhu se nep edpokládá významná zm na v jeho vývoji, proto 
je asový rámec pro analýzu vymezen obdobím t í let.  

 Vzhledem k p ipravované aukci volných frekvencí v rámci tzv. Digitální dividendy, 
která se uskute ní v pr b hu roku 2012, bude Ú ad vývoj trhu monitorovat. 

 

4. Stanovení velkoobchodního RT 8 – test t í kritérií 

 Ú ad provedením testu t í kritérií posuzuje, zda se v p ípad  výše vymezeného 
velkoobchodního trhu p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních 
telefonních sítích jedná o relevantní trh a zda tedy lze v národních podmínkách eské 
republiky oprávn n  uplatnit, v souladu s l. 15 odst. 1 Sm rnice 2002/21/ES, regulaci 
ex ante. 

 EK v Doporu ení o relevantních trzích uvádí nutnost použít pro identifikaci trh , které 
p ipadají v úvahu pro regulaci ex ante, následující kumulativní kritéria: 

a. p ítomnost velkých a trvalých p ekážek vstupu na trh, 

b. struktura trhu nesm uje v p íslušném asovém úseku k ú inné hospodá ské sout ži, 

c. uplat ování práva hospodá ské sout že samo o sob  dostate n  ne eší dot ené(á) 
selhání trhu. 

 Trh, který spl uje kumulativn  výše uvedená t i kritéria, bude za azen na seznam 
relevantních trh  v eské republice, na kterých lze uplatnit regulaci ex ante. 

 

4.1 Kritérium . 1 – P ítomnost p ekážek trvalého charakteru bránících vstupu na trh 

4.1.1 Strukturální p ekážky 

Kontrola infrastruktury nesnadno duplikovatelné 

 K poskytování služeb na velkoobchodním trhu p ístupu a p vodu volání (originace) ve 
ve ejných mobilních telefonních sítích je nutné bu  vlastnit, nebo jinak disponovat fyzickou 
infrastrukturou – mobilní sítí takového rozsahu, aby bylo možné nabídnout odpovídající 
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úrove  služeb v rámci celé eské republiky, to je srovnatelnou se stávajícími mobilními 
operátory GSM/UMTS.  

 Frekvence jsou omezeným zdrojem, a proto nedostatek volných disponibilních 
frekvencí znamená omezení pro nový vstup na trh p ístupu a p vodu volání (originace) ve 
ve ejných mobilních telefonních sítích. 

 Mobilní sít , kterými v sou asné dob  disponují stávající t i operáto i, lze 
charakterizovat vysokými nároky na pokrytí a kvalitu. GSM sít  pokrývají zhruba 99–100 % 
obyvatelstva, což je plné pokrytí obyvatelstva. UMTS sít  ke konci roku 2011 pokrývaly 60 až 
80 % obyvatelstva, územní pokrytí je dosud nízké, ale dochází k jeho postupnému rozší ení.  

 

Tabulka . 3: Pokrytí území eské republiky mobilními sít mi GSM a UMTS k 31. 12. 2011 

Sí  GSM  Sí  UMTS  
Operátor Pokrytí R signálem

(v %) (v %) 
Sí  CDMA 

(v %) 

pokrytí obyvatelstva 99,6 58,9 91,6 
Telefónica Czech Republic, a.s. 

pokrytí území 98,1 11,1 85,2 

pokrytí obyvatelstva 100 82 0 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

pokrytí území 97 44 0 

pokrytí obyvatelstva 99 66 0 
Vodafone Czech Republic a.s. 

pokrytí území 94 14 0 

pokrytí obyvatelstva 0 0 88 
MobilKom, a.s. 

pokrytí území 0 0 78 

 

 Stávajícími mobilními operátory jsou využívány pro sít  GSM radiové kmito ty 
v pásmech 900 MHz a 1800 MHz. P i novém vstupu na tento trh by m l mít potencionální 
operátor k dispozici obdobný rozsah a strukturu radiových kmito t  pro vybudování nové 
GSM sít .  

 V eské republice pásmo 1800 MHz není pln  využíváno. Doposud nebylo p id leno 
ješt  2x24,8 MHz (124 kanál  GSM). Disponibilní však již nejsou volné kmito ty v pásmu 
900 MHz. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že další plnohodnotná celoplošná sí  GSM, 
srovnatelná se sít mi stávajících operátor , není realizovatelná, nebo  všechny kmito ty 
z pásma 900 MHz jsou již p id leny. Využití kmito t  pouze z pásma 1800 MHz pro 
celoplošné pokrytí je sice technicky proveditelné, avšak z hlediska konkurenceschopnosti 
není ekonomicky rentabilní. 

 Pro využití dalších volných kmito t  p ipravuje Ú ad v sou asnosti podmínky pro 
výb rové ízení. V zá í zve ejnil základní principy aukce volných kmito t  v pásmech 800, 
1800, 2600 MHz. V p ípad  t chto kmito t  je však p edpokládáno jejich využití pro 
poskytování nových služeb vysokorychlostního mobilního p ístupu k síti Internet. 
Poskytování hlasových služeb není vylou eno. Ú ad nicmén  o ekává, že držitelé nových 
kmito t  je budou používat p edevším za ú elem poskytování datových mobilních služeb. 
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 Záv r: Na základ  výše uvedeného Ú ad konstatuje, že kontrola infrastruktury 
p edstavuje pro nov  vstupujícího operátora významnou a trvalou p ekážku vstupu na RT 8. 

 

Úspory z rozsahu a sortimentu  

 Pro sí ová odv tví je charakteristické, že jsou podmín ny vysokými fixními a nízkými 
variabilními náklady, p i emž výrobní náklady s rostoucím objemem provozu (produktu) 
klesají. Dochází tak k poklesu náklad  na jednotku provozu (produktu), a tím je dosahováno 
tzv. úspor z rozsahu. Toto lze v podmínkách eské republiky dokumentovat zejména na 
datech týkajících se po tu aktivních SIM karet a celkovém provozu hlasových volání 
v jednotlivých mobilních sítích i postupným snižováním jednotkové ceny za volání. Nov  
vstupující na trh budou pot ebovat as na vybudování zákaznické základny, proto v tomto 
období nebudou realizovat obdobné úspory z rozsahu, jaké realizuje zavedený operátor. 
Úspory z rozsahu tak p ispívají k vytvo ení asymetrického vztahu mezi novými a zavedenými 
poskytovateli, který m že mít dopad na konkuren ní prost edí na trhu. 

 Snížení pr m rných náklad  na výrobu dvou nebo více produkt  za použití spole né 
infrastruktury nebo správy provozních nebo zákaznických systém  je dosahováno tzv. 
úsporami ze sortimentu. Toto vede k vyšší efektivit  a posilování tržní síly zavedených 
operátor  na trhu. Tento argument je možno v podmínkách eské republiky doložit 
skute ností, že všichni GSM mobilní operáto i poskytují celé portfolio mobilních služeb. 
Všichni jsou rovn ž poskytovateli služeb elektronických komunikací v pevném míst . 

 Ú ad má za to, že vliv úspor z rozsahu a sortimentu na nový vstup na trh bude 
snížen, pokud nov  vstupující na trh za nou budovat vlastní sí  jen ve vybraných oblastech 
a pro pokrytí dalších ástí trhu bude využit národní roaming.  

 Záv r: Na základ  výše uvedeného Ú ad konstatuje, že úspory z rozsahu 
a sortimentu na mobilním trhu považuje za významnou p ekážku vstupu na RT 8. 

 

Snadný nebo privilegovaný p ístup ke kapitálovému trhu nebo finan ním zdroj m  

 P ístup k finan ním prost edk m ve významné mí e ovliv uje rozhodování 
podnikatelských subjekt  p i zamýšleném vstupu na trhy, které vyžadují vysoké po áte ní 
investice. 

 O finan ní náro nosti provozování mobilních sítí a poskytování služeb t chto sítí 
sv d í výše vlastního jm ní ( ádov  20 mld. K ) a dlouhodobého majetku (cca 40 mld. K ) 
uvedená v ú etních záv rkách mobilních operátor  p sobících v eské republice, jakož 
i objem pr b žn  investovaných prost edk  do výstavby a provozování sítí, které se za 
období 2005–2010 u jednotlivých operátor  ádov  pohybovaly mezi 3,5–13,5 % tržeb. 

 P ístup k finan ním prost edk m bude mít velký význam pro nový vstup na trh, který 
vyžaduje velkou po áte ní investici. Vzhledem k velikosti a hodnocení stávajících operátor  
na trhu v R (posuzováno velikostí obratu, ziskovostí, velikostí aktiv apod.), což je dále 
posíleno jejich za len ním do silných nadnárodních skupin, by mohlo p edstavovat pro 
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subjekty, které by nov  vstupovaly na trh, p ekážku vstupu na tento trh. Pro tento na daném 
trhu nezavedený subjekt bude obtížn jší p ístup ke zdroj m financování než u na trhu 
stabilizovaných a dob e ohodnocených (rating bank, pop . dalších institucí) operátor . Na 
ohodnocení subjektu pak závisí nejen množství získaných finan ních zdroj , ale i jejich cena.  

 Ú ad má za to, že pro nov  vstupující subjekt na trh by bylo velmi náro né získání 
dostate ných zdroj  pro vybudování odpovídající mobilní sít  a zavedení poskytování 
služeb, v etn  získání dostate ného po tu ú astník  v po áte ní fázi. Z hlediska náklad  na 
financování by bylo možno o ekávat velkou asymetrii mezi stávajícími a nov  vstupujícími na 
trh. Toto lze vztáhnout jak na finan ní zdroje ve form  cizího, tak i vlastního kapitálu, nebo  
p evážná v tšina spole ností provozujících mobilní sít  a poskytujících služby t chto sítí je 
kótována na burze. Výše uvedené hodnocení je možno vztáhnout i na p ípad, kdy by byl 
vstup na trh v R proveden prost ednictvím nadnárodní spole nosti z oblasti elektronických 
komunikací. 

 Záv r: Na základ  výše uvedeného Ú ad konstatuje, že snadný nebo privilegovaný 
p ístup ke kapitálovému trhu nebo finan ním zdroj m považuje za významnou p ekážku 
vstupu na RT 8.  

 

4.1.2 Právní a regula ní p ekážky 

Právní a regula ní p ekážky vstupu jsou charakterizovány jako p ekážky, které nejsou 
založeny na hospodá ských podmínkách, ale vyplývají z legislativních, administrativních 
nebo jiných státních opat ení, která mají p ímý vliv na podmínky vstupu a/nebo postavení 
operátor  na relevantním trhu. Právní nebo regula ní p ekážky, které lze odstranit v ur itém 
asovém horizontu (dle platnosti analýzy RT), nejsou považovány Ú adem za p ekážky 

vstupu na trh. Pokud je obecn  spojeno získání oprávn ní i s jednorázovým výdajem, je 
tento možno považovat rovn ž za barieru vstupu, obdobn  jako závazek, který je spojen 
s oprávn ním.  

 V podmínkách eské republiky není od roku 2005 vstup na trh elektronických 
komunikací licencován. Podnikatel pouze provádí oznámení o zahájení nebo zm n  inností 
elektronických komunikací do evidence podnikatel , která je pro poskytovatele služeb 
v elektronických komunikacích obdobou k živnostenskému oprávn ní. Tento zp sob 
oznamování nepovažuje Ú ad za p ekážku vstupu. 

 Za nejvýznamn jší omezení operátora, který chce vybudovat vlastní sí , p i vstupu na 
mobilní trh je považováno využívání frekvencí vzhledem k jejich omezené disponibilit  
v požadovaných pásmech. Frekvence nezbytné pro provoz GSM a UMTS sítí v etn  tzv. 
Digitální dividendy jsou p edm tem výb rových ízení (aukcí). Ú ad tedy konstatuje existenci 
této p ímé p ekážky vstupu na trh.  

 Vzhledem k tomu, že získání licencí na využívání spektra je spojeno v eské 
republice s jednorázovým výdajem za jejich získání v rámci výb rového ízení, je toto možno 
považovat rovn ž za p ímou p ekážku vstupu na trh.  
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U nových licencí hodlá Ú ad spojit ud lení licence se závazkem na dosažení 
ur eného pokrytí ve stanoveném asovém úseku. Podle názoru Ú adu nastavení takovýchto 
podmínek na trhu p edstavuje rovn ž p ímou p ekážku vstupu. 

 Za nep ímou regula ní p ekážku vstupu na RT 8 považuje Ú ad nastavenou regulaci 
cen za terminaci volání v mobilních sítích. Protože mobilní operáto i mají zájem o vstup na 
velkoobchodní trh originace primárn  z d vod  nabízení služeb na trhu maloobchodním, 
shledává Ú ad regulaci cen za terminaci p enesen  jako bariéru vstupu i pro velkoobchodní 
trh originace. Obdobn  je možno hodnotit podle názoru Ú adu i regulaci mezinárodního 
roamingu. P estože tato regulace není p ekážkou vstupu sama o sob  a je uplatn na na 
všechny subjekty na trhu, lze o ekávat její dopad p i zvažování vstupu na trh.  

 Záv r: Na základ  výše uvedeného Ú ad konstatuje, že existující omezení právního 
a regula ního charakteru (p ímá i nep ímá) považuje za p ekážku vstupu na RT 8. 

 Ú ad konstatuje, že první kritérium je spln no. Na RT 8 existují vysoké a trvalé 
p ekážky vstupu na trh. 

 

4.2 Kritérium . 2 – Struktura trhu nesm uje v p íslušném asovém úseku k ú inné 
hospodá ské sout ži 

 Ú ad vychází p i zkoumání druhého kritéria z konstatování EK v Doporu ení 
o relevantních trzích, že i když se trh vyzna uje velkými p ekážkami vstupu, mohou jiné 
strukturální faktory na tomto trhu znamenat, že trh sm uje k ú innému fungování 
hospodá ské sout že v p íslušném asovém období. 

 Zkoumání druhého kritéria Ú ad zam il výhledov , to je analyzoval p edpokládaný 
vývoj trhu z hlediska vymezeného asového rámce. P itom Ú ad posuzoval v souladu 
s Doporu ením o relevantních trzích nikoli to, zda v daném asovém rámci bude skute n  
dosaženo ú inné hospodá ské sout že, nýbrž zda existují jednozna né d kazy sv d ící 
o tom, že se trh v rámci sledované doby chová dynamicky a že výhledov  bude dosaženo 
ú inné hospodá ské sout že, aniž by bylo t eba daný trh regulovat ex ante.  

 

Tržní podíl a jeho vývoj 

 Vývoj trhu, trendy a tržní podíly Ú ad vyhodnotil jak z pohledu vývoje po tu ú astník , 
provozu, tak i tržeb.  

 Vývojové grafy a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v ásti 1.2. Zde Ú ad provedl 
dopln ní odhadovaného vývoje bez uplatn ní regulace ex ante.  
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Graf . 19: Vývoj po tu aktivních SIM karet, v etn  odhadu do roku 2013  

 

 

Graf . 20: Vývoj originovaného hlasového provozu, v etn  odhadu do roku 2013       
  (reálné minuty) 

 

 

 Ú ad p edpokládá vzhledem k vysoké penetraci další snížení dynamiky až stagnaci 
u vývoje po tu ú astník  na trhu. Vzhledem k nižší kupní síle nov  získávaných ú astník , a 
to i v souvislosti s vývojem hospodá ské situace, lze p edpokládat další snížení dynamiky 
r stu trhu podle provozu a zejména podle tržeb. Tržní podíl jednotlivých poskytovatel  podle 
všech zvažovaných kritérií považuje Ú ad i pro nejbližší období 3 let za obdobný. Vstup 
nového MVNO na bázi komer ních jednání na trh Ú ad nep edpokládá. Ú ad neshledal 
žádné indikátory zm ny, považuje tedy za pravd podobné, že se situace na trhu významn  
nezm ní, naopak vysoký podíl volání v rámci vlastní sít  operátora a jeho posilování tento 
stav do budoucna z ejm  zafixuje. 

 Záv r: Na základ  uvedeného vyhodnocení vývoje tržních podíl  Ú ad konstatuje, že 
na RT 8 neshledal žádné indikátory zm ny, považuje tedy za pravd podobné, že se situace 
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na trhu významn  nezm ní v asovém horizontu následujících cca t í let. Nelze tedy 
konstatovat sm ování trhu k ú inné hospodá ské sout ži. 

 

Náklady na p echod 

 Náklady na p echod mohou mít r zné formy jako nap . náklady na p enos ísla, 
náklady na nový terminál, vyrovnání závazku v i stávajícímu operátorovi, úhradu zálohy, 
ztrátu bonifikace nebo jiné výhody zohled ující „VIP lenství“ apod. a mohou být jak na 
maloobchodní, tak i velkoobchodní úrovni trhu.  

 Ú ad konstatuje, že tyto maloobchodní náklady na p echod mohou ovlivnit 
rozhodování ú astníka na maloobchodním trhu a omezit tak konkurenci na maloobchodní 
i velkoobchodní úrovni. Na druhé stran  se Ú ad domnívá, že je t eba vzít do úvahy i jednání 
operátora, k n muž ú astník p echází. Tento operátor se chová v i nov  p íchozímu 
ú astníkovi vst ícn  a n které náklady nep enáší na p íchozího ú astníka do jednorázových 
cen.  

Proto má Ú ad za to, že pro hodnocení druhého kritéria jsou práv  náklady na 
p echod, které vznikají na velkoobchodní úrovni, d ležit jší. Velkoobchodní náklady budou 
v podmínkách eské republiky zahrnovat jak náklady vlastního p enosu ísla, administrativní 
náklady spojené s p enosem velkoobchodn  tak i maloobchodn , rovn ž tak budou zahrnuty 
i marketingové náklady na získání nového ú astníka. Ú ad s ohledem na již dosaženou 
penetraci p edpokládá, že nov  vstupující na trh bude získávat své ú astníky p edevším 
z ad ú astník  stávajících operátor , což p edstavuje vyšší vynaložené náklady. Lze 
p edpokládat, že marketingové náklady bude t eba vynaložit v ádov  srovnatelné výši 
s náklady stávajících mobilních operátor . P itom náklady na reklamu a marketing mobilních 
operátor  jsou jedny z nejvyšších v eské republice v porovnání s ostatními podniky 
v odv tví elektronických komunikací i v porovnání s podniky z ostatních odv tví národního 
hospodá ství. 

 Mezi skute nosti, ovliv ující bariery p echodu, pat í volání ve vlastní síti operátora. 
Ú astník, který je motivován k využívání této služby, bude mít nižší motivaci k p echodu, 
zejména pokud jsou takto motivovány ur ité uzav ené skupiny s trvalými vazbami (rodina, 
p átelé, spolupracující osoby). Vývoj objemu volání se u všech t i operátor  zvyšuje a je 
takto sm rována více než polovina provozu. Proto Ú ad považuje za ur ité omezení pro 
nového poskytovatele služeb na trhu, které je spojeno s vyššími náklady na získání nových 
ú astník .  

 Záv r: Na základ  výše uvedeného vyhodnocení barier p echodu Ú ad konstatuje, že 
na RT 8 nebyly nalezeny takové rozhodující faktory, na základ  kterých by v asovém 
horizontu následujících cca t í let bylo možno konstatovat sm ování trhu k ú inné 
hospodá ské sout ži. 
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Koncentrace trhu 

 Ú ad používá Hirschmann-Herfindahl index (HHI) k posouzení koncentrace trhu. 
V p edchozí analýze RT 15 p i vyhodnocení indexu HHI (na bázi provozu – po tu 
originovaných minut) Ú ad konstatoval, že na trhu p sobí omezený po et subjekt  a na trhu 
dochází k trvalému poklesu koncentrace. Za období 2001–2005 byla hodnota indexu HHI 
z p vodních 4 019 snížena na 3 385. Ú ad provedl vyhodnocení vývoje koncentrace trhu za 
období po ú innosti analýzy RT 15 s následujícím výsledkem. 

 

Graf . 21: Hodnoty HHI – tržní podíl podle po tu originovaných minut 
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Graf . 22: Hodnoty HHI – tržní podíl podle tržeb ze služeb elektronických komunikací 

 

 

Graf  23: Hodnoty HHI – tržní podíl podle po tu aktivních SIM karet 

 

 V posledních t ech letech sledovaného období dochází ke stagnaci koncentrace trhu 
vyjád ené indexem HHI. Není tedy napln na p vodní úvaha Ú adu, že bude docházet 
k trvalému poklesu koncentrace a trh bude sm ovat k efektivní hospodá ské sout ži. 
Hodnota indexu HHI podle tržeb a po tu SIM karet je obdobná.  
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 Ú ad o ekává, že na základ  sou asného a p edpokládaného vývoje trhu bude bez 
uplatn ní regulace ex ante stávající situace i v následujících t ech letech p etrvávat. 

 Záv r: Na základ  výše uvedeného vyhodnocení lze konstatovat, že p edpokládané 
hodnoty indexu HHI indikují takovou koncentraci trhu, p i které nelze konstatovat, že by RT 8 
v asovém horizontu následujících cca t í let sm oval k ú inné hospodá ské sout ži. 

 

Vývoj cen  

 Ú ad na základ  dosavadního vývoje pr m rných cen na maloobchodním trhu 
o ekává, že i nadále bude docházet k poklesu maloobchodních cen, které ovšem tak, jak 
ukazuje zejména vývoj v posledním období, nemusí pln  odpovídat snížení cen za terminaci 
v jednotlivých letech.   

 Ú ad se zabýval budoucím vývojem cen za originaci volání na služby s p idanou 
hodnotou a požádal operátory o informaci, zda plánují zm nit výši ceny za originaci hovoru 
ve vlastní síti (pro volání na službu bezplatného volání provozovanou v jiné síti) v již 
uzav ených propojovacích smlouvách. Jedna ze spole ností odpov d la, že: „p edpokládá 
jednání s jednotlivými operátory, kde se krom  jiného bude p ípadn  ešit i nová úrove  ceny 
za originaci volání na ísla „800“ z mobilní sít . P i p ípadných zm nách úrovn  této ceny 
však budou brát zejména v úvahu konkurenceschopnost ceny této spole nosti v i cenám 
jiných mobilních operátor , p i emž v sou asné dob  je cena této spole nosti nejnižší na 
trhu“. Další spole nost sd lila, že: „od poslední zm ny, resp. snížení ceny za originaci, 
nezaregistrovala a ani v sou asné dob  neregistruje požadavky smluvních partner  na 
zm nu této ceny a z tohoto d vodu neuvažuje pro nejbližší budoucnost o úprav  ceny za 
originaci.“ Poslední z oslovených spole ností uvedla, že: „otázka zm ny cen je p edm tem 
procesu uzavírání písemných smluv, resp. dodatk  ke smlouvám o propojení, a tedy otázkou 
dvoustranných jednání a dohod.“ 

 Ú ad byl, z d vodu neúsp šných komer ních jednání ve v ci požadavku na úpravu 
(snížení) cen za originaci volání na služby s p idanou hodnotou, uplatn ných ze strany 
jednoho z poskytovatel  tohoto typu služeb, požádán o vydání stanoviska podle § 80 odst. 3 
Zákona.   

 

Bariery r stu  

 Ú ad posuzoval potenciál r stu trhu služeb mobilního volání. Ješt  na za átku 
sledovaného období bylo možno ozna it r st trhu za extenzivní. V sou asné dob  je možno 
r st ozna it za intenzivní, kdy dochází k rozvoji na základ  kvalitn jšího využívání p írodních 
zdroj  (disponibilní frekvence), rozvoje technické úrovn  sí ových prvk  a za ízení. I když 
disponibilita frekvencí je jist  limitujícím prvkem, je p edevším vzhledem k rozvoji datových 
služeb a spojených aplikací jeho ú innost snižována technologickým vývojem, který zajiš uje 
vyšší výt žnost. 

 Za rozhodující vliv na r st trhu služeb volání je však možno považovat zpomalení 
tempa r stu na stran  poptávky, což m že sice být ovlivn no pom rn  vysokou penetrací 
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SIM karet, ale i omezenou konkurencí na trhu. Lze proto o ekávat, že další r st bude 
ovliv ovat ve stále v tší mí e diverzifikace produkce (výnosy ze sortimentu), a to jak ze 
služeb poskytovaných prost ednictvím mobilní, tak i pevné sít . 

 Záv r: Na základ  výše uvedeného kritéria barier r stu lze považovat omezenou 
disponibilitu frekvencí za ur itou barieru r stu, i když limitovanou technickým rozvojem. 
Nelze však jednozna n  konstatovat, zda by RT 8 v asovém horizontu následujících t í let 
sm oval k ú inné hospodá ské sout ži. 

 

Chování trhu a pobídky 

 V rámci RT 15 Ú ad konstatoval: „Na velkoobchodní úrovni byly ve sledovaném 
období poskytovány služby výhradn  v rámci tzv. samozásobení, tedy každý ze t í operátor  
je poskytoval výhradn  pro vlastní pot ebu. Je p irozené, že žádný z existujících operátor  
nepožadoval službu originace po svých zbývajících dvou konkurentech. Podle zjišt ní Ú adu 
o služby originace existuje zájem ze strany dalších operátor , kte í by se potenciáln  cht li 
stát MVNO. Právní úprava ani žádné rozhodnutí Ú adu nebrání uzav ení smluvního vztahu, 
který by fakticky konstituoval virtuálního mobilního operátora.“. Ú ad tedy nep edpokládal, že 
bude t eba k uzav ení smluv vytvá et jiné než komer ní podmínky.  

 EK k posuzování, zda je pravd podobné, že p ekážky vstupu budou v p ípad  
neuplatn ní regulace p etrvávat, zd raz uje nutnost prov it, zda v daném odv tví došlo 
k astým a úsp šným vstup m a zda tyto vstupy jsou nebo v budoucnu pravd podobn  
budou dostate n  rychlé a trvalé, aby omezily sílu trhu. Pokud tedy není na trhu uzav ena 
dohoda o p ístupu, ani není možno zvažovat její perspektivní uzav ení, je toto bráno jako 
indikátor, že trh nemá tendenci k sout ži bez regulace ex ante. 

 Motivace operátor  a chování na trhu poskytují Ú adu informace, které tvo í základ 
k p ehodnocení výše uvedeného záv ru analýzy RT 15. Za takovéto chování lze považovat 
fakt, že i p es n kolik asto i opakovaných pokus  poskytovatel  služeb v pevném míst , 
dosud nebyla uzav ena smlouva o z ízení MVNO. 

 Záv r:  Na základ  výše uvedeného vyhodnocení kritéria chování RT 8 a pobídky 
nelze konstatovat, že by v asovém horizontu následujících cca t í let sm oval k ú inné 
hospodá ské sout ži. 

 

Potenciální konkurence 

 Zkoumání potenciální konkurence zam il Ú ad na to, zda subjekty, které nejsou 
v sou asné dob  na trhu (potenciální konkurence), mohou svým vstupem napomoci zvýšit 
dynamiku trhu v nadcházejícím období. Na základ  faktor , které byly analyzovány v prvním 
kritériu testu t í kritérií, p edstavují kontrola nad infrastrukturou, utopené náklady a úspory 
z rozsahu a sortimentu velké strukturální p ekážky vstupu na RT 8.  

 Z vývoje trhu je rovn ž z ejmé, že od poslední analýzy žádný potenciální zájemce 
o vstup na trh nebyl v rámci vedených komer ních jednání úsp šný. Dynamika trhu tedy 



èástka 5/2012 Telekomunikaèní vìstník strana 103

 

 38/46

takovýmto vstupem dosud ovlivn na nebyla. Ú ad rovn ž nep edpokládá, že by k takovému 
vstupu mohlo dojít na základ  komer n  uzav ené smlouvy ve sledovaném asovém rámci.  

 I když do v cného vymezení maloobchodního i souvisejícího velkoobchodního trhu 
nebyly zahrnuty služby VoIP poskytované prost ednictvím mobilního p ístupu k síti Internet 
jako substitut, je možné, že potenciální konkurence na základ  nových technologií m že 
iniciovat zm nu v hodnocení substituce. Ú ad bude proto tuto oblast sledovat. 

 Záv r: Na základ  výše uvedeného vyhodnocení lze konstatovat, že na základ  
vyhodnocení kritéria potenciální konkurence nelze o ekávat, že by v asovém horizontu 
následujících cca t í let RT 8 sm oval k ú inné hospodá ské sout ži. 

 

 Ú ad konstatuje, že druhé kritérium je spln no. Na RT 8 nebylo prokázáno, že 
trh sm uje k ú innému fungování hospodá ské sout že v p íslušném asovém 
období. 

 

4.3 Kritérium . 3 – Uplat ování práva hospodá ské sout že samo o sob  dostate n  
ne eší dot ené(á) selhání trhu  

Vyhodnocení t etího kritéria je považováno za zásadní pro kone né rozhodnutí, na 
jehož základ  lze na trhu, který spl uje ob  p edchozí kritéria, oprávn n  použít regulaci 
ex ante. EK v Doporu ení o relevantních trzích ke t etímu kritériu uvádí: „Rozhodnutí o tom, 
zda n jaký trh p ipadá v úvahu pro regulaci ex ante, by m lo záviset na posouzení 
dostate né schopnosti práva hospodá ské sout že ešit selhání trhu, která jsou d sledkem 
spln ní prvních dvou kritérií. To znamená, že i p esto, že jsou spln na ob  p edcházející 
kritéria, trh nemusí být považován za relevantní z hlediska oprávn ní použití regulace 
ex ante.“. 

 V rámci t etího kritéria tedy Ú ad zvažoval, zda je obecné právo hospodá ské sout že 
samo o sob  posta ující k náprav  selhání na RT 8. Hodnocení Ú adu je založeno na 
existujících a potenciálních problémech uplat ování hospodá ské sout že na tomto trhu. 
Podle l. 13 Doporu ení platí: „Zásahy z titulu práva hospodá ské sout že nebudou 
pravd podobn  dostate né v p ípadech, kdy jsou požadavky na zajišt ní shody pomocí 
zásahu pro nápravu selhání trhu rozsáhlé nebo kde jsou nevyhnutelné asté a/nebo v asné 
zásahy.“. 

 Ú ad posuzoval, zda lze legislativu na ochranu hospodá ské sout že považovat za 
nedosta ující (bez kombinace s regulací ex ante) nebo neodpovídající k ešení selhání trhu. 
Komise ve Vysv tlujícím memorandu na str. 10 uvádí p ehled relevantních faktor , na jejichž 
základ  má být takováto dostate nost posouzena „Taková situace by nastala, kdyby nebylo 
možné uplatnit regula ní povinnost k náprav  tržního selhání podle legislativy na ochranu 
hospodá ské sout že (lze jmenovat nap íklad povinnost za jistých okolností zajistit p ístup, 
p ípadn  i ur ité konkrétní požadavky v oblasti ú etnictví). Výše uvedená situace by také 
mohla nastat tam, kde je zásah k náprav  selhání trhu spojen s p íliš rozsáhlými požadavky 
(nap . požadavkem vést detailní ú etní evidenci k regula ním ú el m, provád t detailní 
odhady náklad , monitorovat podmínky v etn  technických parametr  atp.) nebo je nezbytné 
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provád t zásahy asto nebo v ur itou dobu, p ípadn  tam, kde se prvo adý d raz klade na 
zajišt ní právní jistoty (p íkladem m že být povinnost cenových kontrol za v tší po et 
období).“. 

Analýza je provád na na ur itém zevšeobecn ní p ístup . P i zkoumání, zda je 
obecná regulace hospodá ské sout že dostate n  efektivní, Ú ad analyzoval p edevším 
následující faktory: 

- pot eba komplexní/podrobn jší úpravy (rozsáhlost a nevyhnutelnost zásah ),  

- pot eba zásah  z hlediska jejich etnosti a v asnosti, 

- d ležitost nastavení p edvídatelné regulace na trhu (tzn. p edem).  

 

 Ú ad považuje za rozhodující posouzení, zda je pravd podobné, že p edpisy pro 
hospodá skou sout ž zajistí odstran ní problém  hospodá ské sout že, které mohou nastat 
na trhu, a to do té míry, že lze dosáhnout cíle sektorov  specifické regulace.  

 Sout žní ú ad (dále jen „ÚOHS“) m že na základ  Zákona o hospodá ské sout ži 
podniku v dominantním postavení uložit všechna opat ení nezbytná k tomu, aby bylo 
protiprávní jednání ukon eno. Intervence podle práva hospodá ské sout že tedy 
p edpokládají, že ke zneužití dominantního postavení již došlo. 

 Sektorov  specifická regulace ex ante je navržena tak, aby na jejím základ  bylo 
možno zmírnit nebo eliminovat p ípadné problémy s omezováním hospodá ské sout že na 
relevantním trhu. 

 Na základ  sout žního práva však nelze p edem ukládat povinnosti nebo pravidla, 
která by vedla k odstran ní možných problém  s omezováním hospodá ské sout že na trhu. 

 V rámci hodnocení tohoto kritéria Ú ad rovn ž zohlednil i vyjád ení ÚOHS ze dne  
20. zá í 2011 k podání jednoho st žovatele k možné existenci oligopolu mobilních operátor  
v eské republice. V daném stanovisku uvádí, že zkoumal, zda nedochází k nedovolenému 
omezování hospodá ské sout že formou zakázané dohody mezi sout žiteli. Z výsledk  
analýzy vyplynulo, že tuzemský trh je podle ÚOHS dostate n  transparentní, ceníky 
operátor  jsou b žn  a ve ejn  dostupné, takže nelze vylou it možnost snadného cenového 
následování i p izp sobení se situaci na trhu (což jsou praktiky z hlediska zákona 
dovolené). Trh je však do jisté míry uzav ený, p sobí na n m pouze t i operáto i, kte í 
aktuáln  nejsou ohroženi vstupem nové konkurence, tudíž mohou udržovat stávající stav 
a nic je nenutí ke snižování cen. Obecn  platí, že ím mén  sout žitel  na trhu p sobí, tím 
mén  mezi sebou sout ží. To však samo o sob  neznamená napln ní skutkové podstaty 
uzav ení a pln ní zakázané dohody. P i posouzení zjišt ných skute ností z hlediska zákona 
o ochran  hospodá ské sout že však ÚOHS dosp l k záv ru, že každý z tuzemských 
operátor  má množství r zných tarif , které se od sebe liší ú tovanými cenami do vlastní 
sít  a do ostatních sítí, ú tovanými asy, poskytovanými volnými minutami a SMS, 
m sí ními paušály atd., a nezjistil žádnou indicii, na jejímž základ  by bylo možno usuzovat 
na uzav ení zakázané dohody narušující hospodá skou sout ž. Zjišt né informace 
a podklady nenasv d ují tomu, že by tarify mobilních operátor  aktuáln  vykazovaly n jaké 
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shodné rysy, jež by mohly budit podez ení, že jsou výsledkem jednání ve shod  i zakázané 
dohody. 

 Cílem nápravných opat ení na RT 8 je dosažení udržitelné hospodá ské sout že. Na 
základ  vyhodnocení prvních dvou kritérií p ijal Ú ad záv r, že tohoto cíle nebude dosaženo 
v rámci asového horizontu stanovovaného pro p ezkum analýzy relevantního trhu, to je t í 
let. Ú ad tedy provedl zkoumání, zda lze stanoveného cíle – udržitelné hospodá ské sout že 
na RT 8 dosáhnout prost ednictvím samotné hospodá ské sout že, i zda je t eba uplatn ní 
specifické odv tvové regulace. 

 Ú ad má za to, že na základ  vyhodnocení barier vstupu v prvním kritériu 
a sm ování k ú inné hospodá ské sout ži ve druhém kritériu lze usuzovat, že je t eba uložit 
podrobné povinnosti formou specifické regulace ex ante. Tím by byla zárove  i zajišt na 
nezbytná míra p edvídatelnosti regula ních zásah  na trhu. Dle názoru Ú adu lze rovn ž 
dovozovat, že nastavení pravidel regulace by mohlo motivovat k uzav ení smluv o p ístupu, 
a tak sm ovat trh k ú inn jší hospodá ské sout ži.  

 Ú ad se zabýval na RT 8 i otázkou v asnosti zásahu p i ešení tržních selhání, 
respektive jejich snížením nebo eliminací jejich vzniku.  

 Ú ad vzal do úvahy stávající situaci na trhu a p edpokládaný vývoj a dosp l k záv ru, 
že regulace ex ante bude adekvátn ji a efektivn ji reagovat na potenciální nebo zjišt né 
problémy na trhu v porovnání s regulací ex post.  

 Ú ad považuje regulaci ex ante, nap . ve form  podrobných pravidel pro nákladové 
ú etnictví, p ezkoumání náklad  a prov ování technických parametr , na základ  výše 
uvedených zjišt ní v rámci analýzy prvního a druhého kritéria testu t í kritérií, za oprávn nou 
na RT 8.  

 Ú ad rovn ž v této souvislosti poukazuje na adekvátnost použití sektorové regulace 
v souvislosti s charakterem sítí elektronických komunikací. Trhy mobilních sítí jsou pom rn  
složité a komplexní trhy, charakterizované rychlým technickým rozvojem. K zásah m na 
takovýchto trzích je t eba odborné znalosti, pokud jde o technologie a trendy na trhu. 
Podmínky na trhu v daném segmentu trhu nasv d ují tomu, že odborné znalosti oboru 
elektronických komunikací mohou mít vliv na aplikaci ú inných nápravných opat ení tržních 
selhání. Posouzení toho, zda ur ité chování je ve skute nosti zneužitím dominantního 
postavení, lze považovat z pohledu hospodá ské sout že za rozsáhlé a asov  náro né. 
V rámci specifické sektorové regulace je definován trh a ur en podnik s významnou tržní 
silou v p edstihu, ímž jsou vytvo eny p edpoklady pro rychlý a ú inný zásah, a proto lze 
sektorovou regulaci považovat za efektivn jší než sout žní právo.  

Ú ad rovn ž vychází z P ístupové sm rnice 2002/19/EC, která v platném zn ní (bod 
6 preambule) deklaruje, že na trzích, na nichž p etrvávají velké rozdíly ve vyjednávacích 
pozicích mezi podniky a kde n které podniky jsou odkázány p i dodávce svých služeb na 
infrastrukturu provozovanou jinými subjekty, je vhodné vytvo it rámec pro zajišt ní ú inného 
fungování trhu. Pokud nejsou obchodní jednání úsp šná, m ly by mít vnitrostátní regula ní 
orgány pravomoc zajistit p ístup, propojení a interoperabilitu služeb v zájmu koncových 
uživatel  za p im ených podmínek. Na základ  výše uvedeného proto dosp l Ú ad 
k záv ru, že k dosažení požadovaného výsledku udržitelné hospodá ské sout že na RT 8 je 
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nezbytné aplikovat specifickou sektorovou regulaci ex ante. Regulace ex ante podle Zákona 
umožní mimo jiné lepší pr hlednost a p edvídatelnost pro ú astníky trhu. Vzhledem k tomu, 
že povinnosti a práva jsou stanoveny p edem, operáto i získají lepší pozici k racionálnímu 
rozhodování o vstupu na trh, adaptaci na n m a o investicích.  

 

 Ú ad konstatuje, že t etí kritérium je spln no. Uplat ování práva hospodá ské 
sout že samo o sob  dostate n  ne eší dot ené(á) selhání trhu, a proto je t eba RT 8 
analyzovat z hlediska existence d vod  pro uplatn ní sektorov  specifické regulace. 

 

5.  Záv r k provedenému testu t í kritérií 

 Ú ad analyzoval, že na trhu vymezeném jako velkoobchodní trh p ístupu 
a p vodu (originace) volání ve ve ejných mobilních telefonních sítích existují vysoké 
a trvalé p ekážky vstupu, trh nesm uje k trvalé hospodá ské sout ži a uplat ování 
práva hospodá ské sout že samo o sob  dostate n  ne eší dot ené(á) selhání trhu.  

 Kritéria testu považuje Ú ad za kumulativn  spln ná a velkoobchodní RT 8 je proto 
možno za adit na seznam relevantních trh  v eské republice, na kterých je Ú ad oprávn n 
uplatnit regulaci ex ante. 

 Na základ  výše uvedeného rozhodla Rada Ú adu o dopln ní RT 8 do opat ení 
obecné povahy . OOP/1/02.2008-2, jak je uvedeno ve výroku tohoto opat ení obecné 
povahy. 

 

***** 

6. Konzultace s ÚOHS 

Podle ustanovení § 130 odst. 3 Zákona Ú ad po vypo ádání p ipomínek konzultoval 
kone ný text návrhu opat ení obecné povahy s ÚOHS. 
 

P edseda ÚOHS dopisem ze dne 20. b ezna 2012 sd lil, že k návrhu opat ení 
obecné povahy . OOP/1/XX.2011-Y doporu uje zvážit provedení analýzy mobilních 
datových služeb, pop . segmentace trhu podle kategorií zákazník  na korporátní 
a rezidentní.  

 
Ú ad analýzu datových služeb, v etn  mobilních datových služeb, zpracoval v rámci 

analýzy RT 5 – velkoobchodní širokopásmový p ístup v sítích elektronických komunikací, 
vezme však tuto p ipomínku v potaz i p i samotném zpracování analýzy  RT 8. Problematice 
odlišných cen pro zákaznické segmenty se v noval Ú ad v ásti vývoj cen na str. 16 a zjistil, 
že rozdíly mezi pr m rnou cenou uplat ovanou u služeb volání pro právnickou osobu a pro 
nepodnikající osobu nevytvá ejí dostate ný podn t pro uplatn ní zákaznické segmentace. 
V rámci analýzy RT 8 se bude Ú ad dále problematikou možných diferencí na stran  nabídky 
a poptávky z pohledu uvedených kategorií zákazník  zabývat. 
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7. Vypo ádání p ipomínek 

Na základ  § 130 Zákona a podle Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro 
vedení konzultací na diskusním míst  Ú ad zve ejnil návrh OOP/1/XX.2011-Y na diskusním 
míst  dne 30. listopadu 2011. P ipomínky k návrhu opat ení bylo možno uplatnit do 
30. prosince 2011. P ipomínky uplatnilo dev t dot ených subjekt . 

V rámci ve ejné konzultace byla uplatn na souhlasná stanoviska k zám ru Ú adu 
rozší it seznam relevantních trh , uvedený v opat ení . OOP/1/02.2008-2, o nový RT 8 
podle tohoto opat ení, a to asociací operátor  zastupujících poskytovatele služeb v pevném 
míst , v etn  kabelových operátor  a spole nosti MobilKom, a.s. Tyto subjekty považují 
postup Ú adu za odpovídající situaci na trhu a s díl ími záv ry a záv rem k provedenému 
testu t í kritérií se ztotož ují. Poukazují p edevším na existenci velkých a trvalých p ekážek 
vstupu na trh a nízkou úrove  hospodá skou sout že na trhu. Ve výhledu n kolika let nelze 
dle jejich názoru spat ovat zlepšení, a to ani v kontextu s nastávající aukcí rádiových 
kmito t , kde budou draženy jiné rádiové kmito ty, než na kterých jsou poskytovány hlasové 
služby GSM/UMTS operátory. Daný trh ozna ují za zna n  nekonkurenceschopný 
a omezující pro alternativní operátory. Poukazují na skute nost, že v R, jako jedné z mála 
zemí v Evrop , dosud nep sobí ani jeden MVNO, který by mohl nabízet služby na bázi GSM 
a konkurovat stávajícím GSM mobilním operátor m. Upozornily na to, že nedošlo doposud 
ke komer ním dohodám o MVNO a ani media ní ú ast regulátora nevedla k žádné konkrétní 
dohod . Ú ad proto dle jejich názoru postupuje v souladu s evropským regula ním rámcem, 
který pro tato tržní selhání ur uje p íslušné nástroje. Upozor ují i na to, že vymezením RT 8 
se eší nejen tržní vztahy a ochrana spot ebitele v R, ale i otázka kompatibility tuzemského 
trhu s trhy v dalších lenských státech EU. 

Další p ipomínky výše uvedených subjekt  se týkaly v cného vymezení trhu, 
vyhodnocení vývoje, p edevším cenového, a tržních podíl  maloobchodního trhu 
a vyhodnocení jednotlivých parametr  testu t í kritérií. Jednalo se zejména o požadavky na 
dopln ní nebo vysv tlení postoje Ú adu. Ú ad akceptoval p ipomínky týkající se nejasností 
ve v cném vymezení trhu a popisu jednotlivých graf  tržních podíl  a ve smyslu uplatn ných 
p ipomínek text up esnil. Spole nost GTS Czech rovn ž ve svých p ipomínkách navrhla 
zohlednit také skute nost, že v období od provedení analýzy RT 15 došlo k významné 
zm n  trhu, za kterou považuje slou ení p vodn  samostatných spole ností EUROTEL 
a eský Telecom (nyní Telefónica), ímž došlo ke vzniku reálného, pln  konvergovaného 
operátora, který je v sou asné dob  stanoven jako podnik s významnou tržní silou na všech 
ostatních relevantních trzích. Ú ad tuto p ipomínku akceptoval a zapracoval do textu návrhu 
opat ení.  

Ú ad akceptoval p ipomínku k v cnému vymezení trhu týkající spole né nabídky 
a poptávky mobilních služeb (zejména hlas a SMS) a v tomto smyslu up esnil text návrhu 
opat ení. Ú ad vychází z toho, že neexistuje nabídka operátora na samostatné poskytování 
služeb p ístupu jen pro volání, ale vždy byly a jsou nabízeny jako p ístup ke službám volání 

a SMS (pop . dalším službám).  
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Ú ad neakceptoval návrh na segmentaci RT 8 (podle kategorií ú astník ) a vytvo ení 
segmentu pro služby originace volání na ísla SAC 800, nebo  nenalezl p i v cném 
vymezení trhu dostate nou oporu k provedení takovéto segmentace. Problematikou se však 
bude zabývat i v rámci samotné analýzy relevantního trhu.  

N které z p ipomínek sm ovaly nad rámec problematiky upravené tímto opat ením 
a týkaly se vlastního provedení analýzy RT 8. Ú ad proto tyto p ipomínky neakceptoval, ale 
p ihlédne k nim následn  p i vlastní analýze RT 8, pop . i p i návrhu nápravných opat ení, 
pokud bude stanoven podnik/podniky s významnou tržní silou.  

 V rámci p ipomínek byl uplatn n i požadavek na zobrazení vývoje pr m rné ceny pro 
segment rezidentních a firemních zákazník  a dále na vypušt ní v ty, kde je hodnocen 
rozdíl mezi pr m rnými cenami u t chto segment . Ú ad tyto p ipomínky neakceptoval. 
I když byly tyto údaje získány od operátor  ad hoc a pouze za období roku 2010 a první 
polovinu roku 2011, považuje je Ú ad za dostate né pro dokreslení hodnoceného cenového 
vývoje. Ú ad je nadále toho názoru, že rozdíl pr m rných cen u právnických 
a nepodnikajících osob není významný, a je logickým d sledkem uplat ování množstevní 
slevy, jako standardní metody boje o zákazníky s v tším objemem odebraných služeb, i 
u rezidentních zákazník  v p ípadech v rnostních program .  

 Svá stanoviska i p ipomínky uplatnili ve ve ejné diskusi i všichni t i mobilní operáto i. 
Spole nosti T-Mobile a Vodafone však ozna ily své p ipomínky k p edloženému textu návrhu 
opat ení obecné povahy jako obchodní tajemství, Ú ad jejich vypo ádání zobecnil.  

 Mobilní operáto i uplatnili výhrady k Ú adem uvedené charakteristice trhu a jeho 
vývoji, v cnému vymezení trhu i testu t í kritérií, v etn  záv r  provedených Ú adem. 
Vyjád ili nesouhlas s postupem Ú adu, díl ími záv ry a záv rem k provedenému testu t í 
kritérií. Trh považují za vysoce konkuren ní a za sou asné situace nepovažují vznik MVNO 
za opodstatn ný (a  již z hlediska nep edložení ekonomicky vzájemn  výhodné nabídky, 
existence jiných forem dohod, až po názor, že tato forma m la opodstatn ní na po átku 
rozvoje trhu a nikoli nyní, kdy trh je možno ozna it za rozvinutý), což je v rozporu se 
stanoviskem Ú adu. T mto p ipomínkám Ú ad nevyhov l, když provedeným hodnocením 
trhu a testem t í kritérií má za prokázané a od vodn né záv ry uvedené v opat ení. 

Uplatn né p ipomínky mobilních operátor  se dále obecn  i konkrétn  týkaly 
v cného vymezení trhu, vyhodnocení vývoje, p edevším cenového, tržních podíl  
maloobchodního trhu a vyhodnocení jednotlivých parametr  testu t í kritérií. Ú ad v této 
souvislosti doplnil text návrhu opat ení tak, aby byla z ejmá asová období, za která jsou 
prezentována data. Byla použita data ze sb ru provedeného Ú adem k 31. prosinci 2010, 
jedná se o pravidelný sb r dat od subjekt , které eviduje Ú ad jako poskytovatele služeb 
elektronických komunikací. Ú ad dále doplnil data za období roku 2011, jak mu je operáto i 
p edali v rámci p edání dat za období roku 2011 (data jsou k dnešnímu dni p edb žná). 
Metodika sb ru t chto dat je zve ej ována a je závazná. Ú ad tedy prezentováním takto 
získaných dat a z toho vyplývajících výsledk  nem že poškodit žádný subjekt. Ú ad logicky 
vychází z toho, že na základ  schválené a dlouhodob  uplat ované metodiky poskytují 
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jednotliví podnikatelé Ú adu relevantní, tedy správná, data. Proto Ú ad nebude vycházet 
prioritn  z p edkládaných výsledk  výb rových šet ení ani interních analýz operátor . 

 Další p ipomínky uplatn né k v cnému vymezení trhu, zejména z hlediska namítané 
nejednozna nosti a nedostate nosti tohoto vymezení, Ú ad neakceptoval z d vod , které 
uvedl v tabulce vypo ádání. V textu opat ení sv j postup a stanoviska up esnil. Pokud se 
týká zahrnutí služeb roamingu, provedl i vysv tlení p ímo v textu opat ení. K zahrnutí VoIP 
na trh p ístupu a p vodu volání (originace) ve ve ejných mobilních telefonních sítích 
p istupuje Ú ad shodn  jako v analýze RT 7 s tím, že služba v kvalit  ve ejn  dostupné 
telefonní služby není provozovateli mobilních GSM a UMTS sítí v R poskytována, její 
poskytování jiným subjektem na trhu R není rovn ž Ú adem evidováno. Služby typu Skype 
byly vylou eny na základ  jejich charakteristik i ze služeb poskytovaných v pevném míst , 
postup Ú adu je tedy adekvátní. Pro zvýšení jednozna nosti vymezení trhu provedl Ú ad 
up esn ní v textu návrhu opat ení. 

 Ú ad rovn ž neakceptoval p ipomínky týkající se posuzování v cného vymezení trhu, 
které by m lo být založeno p edevším na „technologickém vývoji koncového za ízení“. Tak 
jako substituce služeb v pevném míst  není založena na tom, co je možno v koncovém bod  
poskytovat (hlasové služby, p ístup k síti Internet, ší ení rozhlasového a televizního vysílání), 
Ú ad ji ani v p ípad  mobilních služeb metodicky správn  nevztahuje ke koncovému 
za ízení. Postup Ú adu je tedy v souladu s platným Doporu ením o relevantních trzích 
a dalšími dokumenty vydanými Komisí. Ú ad však nevylu uje, že se tento p ístup m že 
vzhledem k rozší ení konvergovaných ešení sítí a služeb zm nit. V sou asné dob  by však 
nebyl v souladu s jednotným postupem upravujícím innost jednotlivých národních 
regula ních Ú ad  v rámci Evropské unie.  

 Ú ad neakceptoval ani p ipomínky mobilních operátor  týkající se vývoje tržních 
podíl , které podle jejich názoru sv d í o dynamice trhu a konkuren ním prost edí. Podle 
názoru Ú adu tém  stabilní tržní podíly (zejména v posledních 2 až 3 letech) naopak 
nesv d í o konkuren ním prost edí a podle hodnocení Ú adu dynamika trhu klesá.  

Dále byly vypo ádány p ipomínky týkající se existence a role MVNO. Vývoj v R Ú ad 
považuje za ned vodn  odlišný od trendu rozvoje MVNO v ostatních zemích, p edevším pak 
v rámci EU. Tento stav se m že negativn  promítat i do stagnace sout že z hlediska úrovn  
maloobchodních cen b žných nabídek pro spot ebitele. Ú ad situaci, kdy na trhu neexistuje 
MVNO a nebyly akceptovány požadavky na z ízení takovéhoto MVNO na komer ní bázi, 
považuje za jeden z p íznak  tržního selhání. Dalším je stagnace tržních podíl  stávajících 
t í operátor . Ú ad se s ohledem na hodnocení sou asného maloobchodního trhu domnívá, 
že vstup nových poskytovatel  maloobchodních služeb by mohl p isp t ke zlepšení 
konkuren ního prost edí a zvýšení prosp chu spot ebitel  z etn jších a cenov  
diferencovaných nabídek služeb. 

 

Ú ad dále obdržel p ipomínku poukazující na to, že vztah mezi regulovanou cenou za 
terminaci a maloobchodními cenami neexistuje. Ú ad tuto p ipomínku neakceptoval. Ú ad 
má za to, že pokud dochází k poklesu náklad  vynakládaných na poskytnutí služby (zde 
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cena za terminaci), lze na trhu s rozvinutou konkurencí d vodn  o ekávat i pokles 
nabízených cen (maloobchodní ceny). Pokud tomu tak není, nasv d uje tento fakt 
o deformaci trhu.  

Další p ipomínka se týkala skute nosti, že z ceny za terminaci Ú ad vylu uje 
ekonomicky neoprávn né náklady, které pak operáto i zohled ují v jiných neregulovaných 
cenách. Podle nich tak nem že docházet ke kopírování trendu poklesu MTR. K tomu Ú ad 
uvádí, že všem t em operátor m byly v minulosti pokryty všechny náklady na terminaci 
vykázané v odd lené evidenci náklad  a výnos  (neupravené podle Doporu ení) pro daný 
rok stanovenou maximální cenou za terminaci. Vylou ené náklady tak byly uhrazeny 
prost ednictvím stanovené ceny za terminaci a nemohlo dojít k navýšení náklad  na službu 
originace. V p ípad , kdy došlo ke snížení ceny za terminaci, ale ke zm n  koncových cen 
nedochází, se m že jednat o nedostatek konkuren ního tlaku a tak absenci konkuren ního 
prost edí. 

Jedna ze spole ností požadovala vysv tlení, jaké ostatní nákladové položky 
vstupující do ceny maloobchodního volání poklesly. Ú ad proto doplnil text návrhu opat ení 
o p íkladný vý et n kterých z t chto náklad .  

 K testu t í kritérií byly ze strany mobilních operátor  uplatn ny p ipomínky týkající se 
výhrad k existenci velkých a trvalých p ekážek vstupu na trh. Dle jejich názoru nebyly tyto 
p ekážky prokázány, resp. uvedené strukturální p ekážky, jako je kontrola infrastruktury 
nesnadno duplikovatelné, úspory z rozsahu a sortimentu a snadný nebo privilegovaný 
p ístup ke kapitálovému trhu nebo finan ním zdroj m, nepovažují za dostate né, aby je bylo 
možno ozna it za velké a trvalé p ekážky vstupu na trh. Dále pak uvedené právní, 
administrativní a regula ní p ekážky nepovažují za rozhodující a áste n  zpochyb ují 
za azení jednotlivých p ekážek vstupu do vyhodnocení tohoto kritéria. Ú ad tyto p ipomínky 
neakceptoval, když má nadále za to, že jeho postup p i hodnocení jednotlivých kritérií je 
metodicky a v cn  správný. Vyhodnocení jednotlivých kritérií Ú ad provedl v dostate ném 
rozsahu, který odpovídá situaci na trhu. Uplatn ný postup je v souladu s p edm tným 
doporu ením EK, BEREC i benchmarkem ostatních národních regula ních ú ad . 
Vypo ádání jednotlivých p ipomínek provedl Ú ad v tabulce vypo ádání.   

 Rovn ž v p ipomínkách k vyhodnocení druhého kritéria zastávají mobilní operáto i 
odlišný názor, zejména pokud jde o sm rování trhu k ú inné hospodá ské sout ži ve 
sledovaném období oproti stanovisk m a záv r m Ú adu uvedeným v návrhu opat ení. Ú ad 
nerozporuje uvedené marketingové teorie (Pravidlo t í a ty ), na n ž jeden z mobilních 
operátor  poukazuje. Podle Ú adu je však rozhodující fakt, že v p ípad  RT 8 se jedná o trh, 
kde t i hrá i kontroluji 100 % trhu a nikoli uvedených 70–90 % trhu, ili další subjekty zde 
nep sobí v bec. V rámci vypo ádání p ipomínek k této ásti návrhu opat ení provedl Ú ad 
i dopln ní p ímo do textu tohoto návrhu, kde doplnil další grafy vývoje HHI indexu podle 
po tu ú astník  a podle tržeb tak, aby zamezil spekulacím, že v t chto parametrech dochází 
k odlišnému vývoji. Vývoj HHI indexu podle všech t í zvolených parametr  byl obdobný. Dále 
Ú ad k problematice HHI indexu uvádí, že jeho nejnižší možná dosažitelná hodnota pro 
3 operátory je 3 333,3, pro 4 operátory 2 500 a pro 5 operátor  2 000. V každém p ípad  se 
tedy jedná o trh s vysokou mírou koncentrace. 



èástka 5/2012 Telekomunikaèní vìstník strana 111

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK – publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací • ISSN 0862-724X • Evidenèní èíslo MK ÈR E 14 171 • Vydává:
ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD, Praha se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovìdný
redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: 224 004 571, GSM: 773 600 791, fax: 224 004 822, e-mail: sedlacekj@ctu.cz • Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy – http://portal.gov.cz/ v èásti Zákony • K dispozici souèasnì
na internetových stránkách Èeského telekomunikaèního úøadu – http://www.ctu.cz/ • Copyright © ÈTÚ 2012


