
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Fungující mobilní trh je prioritou ČTÚ 
 
Praha, 3. února 2015 – Podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komu-
nikací patří mezi priority, na které se ČTÚ v letošním roce zaměří. Úřad to deklaroval 
v rámci plánu činnosti pro rok 2015, který v lednu schválila Rada ČTÚ. Vytváření pod-
mínek pro řádné fungování hospodářské soutěže je podle zákona o elektronických 
komunikacích jedním ze základních úkolů úřadu. 

ČTÚ analyzuje dopad loňské dohody dvou operátorů o sdílení sítí na relevantní ex ante trhy. 
V souvislosti s nárůstem významu mobilního internetu v ČR bude prověřovat i to, zda pro 
účely regulace případně nevymezí další relevantní trhy, které s poskytováním mobilního in-
ternetu souvisejí. 

„Operátoři vydražením kmitočtů pro mobilní broadband v loňské aukci na sebe převzali mimo 
jiné závazky velkoobchodní nabídky. ČTÚ zkoumá tyto nabídky a vede operátory k jejich 
úpravě tak, aby tím splnili podmínky z aukce, nabídky mohli využít virtuální operátoři a mohl 
tak fungovat velkoobchodní trh,“ potvrzuje předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák záměr úřadu 
kontrolovat, zda tyto závazky operátoři naplňují. 

ČTÚ průběžně sbírá data o fungování trhu a tato data vyhodnocuje. Poskytl je rovněž 
Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na schůzi 12. listopadu 
2014 požádal o podrobnou informaci se srovnáním cen poskytovaných veřejně dostupných 
nabídek služeb dominantními operátory v České republice. Po prezentaci těchto dat na 
zasedání 29. ledna 2015 požádal Kontrolní výbor usnesením ČTÚ, aby se obrátil na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže s otázkou, zda postupem dominantních operátorů na 
českém trhu nedošlo při stanovení ceny nejlevnějšího tarifu a ceny nejlevnějšího 
neomezeného tarifu k ohrožení či porušení hospodářské soutěže.  

 Úřad bude sledovat podporu velkoobchodního trhu i v dalších aukcích kmitočtů, které letos 
plánuje vyhlásit. Jde o kmitočty nevydražené v aukci z loňského a předloňského roku 
z pásem 1800 a 2600 MHz a kmitočty z pásma 3,6 – 3,8 GHz, které jsou celoevropsky 
harmonizované pro poskytování vysokorychlostního mobilního internetu. K zatraktivnění 
těchto kmitočtů připravil úřad i novelu nařízení vlády o poplatcích za využívání čísel a 
kmitočtů, kterou loni v říjnu odeslal Ministerstvu průmyslu a obchodu. To je oprávněno ji 
předložit vládě. 
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