
  
 
 
 
  

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 – Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz 

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336  

  

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

 
Analýza trhu č. A/8/XX.2015-Y, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných 
mobilních telefonních sítích 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:  

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 

IČ (bylo-li přiděleno): 601 93 336 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):  

Ing. Miloš Koděra 

mobil:   602 240 147  tel.:   271 464 631 e-mail:   milos.kodera@o2.cz 

 

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud 
je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.  

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů 
označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel 
Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.  

 

 

Datum: 14. 09. 2015 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Ing. Miloš Koděra 

Senior specialista regulačních záležitostí 

 

Podpis oprávněné osoby∗ 

 

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem 



  
 
 

 
 

2 

I. Úvod 
 

Společnost O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost O2“) vítá možnost vyjádřit, 
v rámci veřejné konzultace vyhlášené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) 
dne 13. 8. 2015, své stanovisko k návrhu opatření obecné povahy - Analýzy trhu č. 
A/8/XX.2015-Y, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních 
telefonních sítích (dále jen „ART 8“).  
 
Společnost O2 souhlasí se závěry ČTÚ, že velkoobchodní trh přístupu a původu 
(originace) volání ve veřejných mobilních telefonních sítích není v podmínkách České 
republiky trhem relevantním, na němž lze uplatnit regulaci ex ante. Společnost O2 přesto 
považuje za důležité k ART 8 vyjádřit své stanovisko, které předkládá níže. 

 
 
 
II. Konkrétní připomínky společnosti O2 Czech 
Republic a.s.  
 
 
Společnost O2 považuje za důležité, že ČTÚ zjistil, že jím provedený test tří kritérií1 

nesplňuje ani jedno ze tří dílčích kritérií celého testu. Přitom platí pravidlo, že jakýkoliv 
relevantní trh tj. i ART 8 je nezpůsobilý k použití jakéhokoliv z nástrojů regulace ex ante, 
pokud je nesplněno jen jedno z těchto tří dílčích kritérií testu provedeného na tomto trhu.  

 
Podle názoru společnosti O2 tento fakt jen potvrzuje skutečnost, jak je celý trh mobilních 
služeb v ČR dlouhodobě vyspělý a efektivně konkurenční ve všech svých aspektech, ať již 
jde o hlasové mobilní služby, datové mobilní služby nebo konkurenci založenou na různé 
úrovni technologií.2  Na mobilním trhu v ČR úspěšně funguje celá řada mobilních 
virtuálních operátorů (dále jen „MVNO“) různých typů a zaměření. Kromě toho na trhu 
mobilních služeb existují tři subjekty (společnosti O2, T-Mobile Czech Republic a.s. a 
Vodafone Czech Republic a.s.), které na základě svých povinností a závazků uvedených 

                                                
1 Test zkoumá v souladu s evropským regulačním rámcem současné splnění těchto tří podmínek: 

(i) přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh, 

(ii) struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži a 

(iii) 
právo hospodářské soutěže není samo o sobě dostatečně účinné při řešení selhání soutěže 
na příslušném trhu. 

 
2 V  mobilních sítích v ČR jsou momentálně provozovány všechny hlavní kategorie celosvětově 
nejpoužívanějších technologií - GSM, CDMA, UMTS, LTE, LTE Advanced (testování) resp. 2G, 3G a 4G. 
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ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz č.j. 
ČTÚ-77 777/2013-613 ze dne 15. srpna 2013 a udělených přídělech rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz 
vydaných rozhodnutími ČTÚ uveřejnili své referenční nabídky pro přístup k mobilním sítím 
4G. Tato skutečnost představuje pro ČTÚ dostatečně silný nástroj, aby eventuální 
disproporce v efektivitě konkurence na mobilním trhu v ČR ani nemohly vzniknout.    

  

 

Společnost O2 Czech Republic a.s. souhlasí s tím, aby ČTÚ rozhodl o 
vydání opatření obecné povahy - Analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trh č. 8 
– přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních 
sítích (dále jen „ART 8“) se závěrem, že v podmínkách České republiky 
nejde o trh relevantní, na němž se má uplatnit regulace ex ante.  

 

 


