Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
Praha 9

Číslo jednací: ČTÚ-43 508/2018-611

Věc:

V Praze dne 4. 4. 2019

Vyjádření Quadruple a.s.
k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb
zveřejněné ČTÚ dne 8. 3. 2019

Společnost Quadruple a.s. jako virtuální mobilní enabler a poskytovatel konvergovaných služeb elektronických
komunikací (dále MVNE) působící na tuzemském trhu od roku 2013 reaguje na výzvu ČTÚ a zasílá stanovisko
k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb předložené dne 8. 3. 2019 k diskuzi na stránkách
ČTÚ.
1. Hlavní závěr studie, že na mobilním trhu v ČR, kde působí tři srovnatelně dominantní vertikálně
integrovaní síťoví operátoři, dochází k tacitní koluzi, naše společnost sdílí a plně podporuje. Důsledkem
tohoto stavu je, že trh mobilních služeb není efektivně konkurenční a spotřebitelské ceny jsou i při
průběžném poklesu konzervovány na vysoké úrovni v mezinárodním srovnání.
2. Podle §5 Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ČTÚ (společně s MPO) zajišťuje, aby
nedocházelo k narušování hospodářské soutěže a prosazuje zájmy koncových uživatelů. Aby analýza
mohla nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, měla by stanovit operátory s významnou silou na
relevantním trhu a identifikovat účinná nápravná opatření. K tomu by mělo dojít při dopracování analýzy.
3. Klíčovým problémem, kterému není v předkládaném materiálu věnována pozornost, je zhoršující se vztah
mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami základních mobilních služeb. Zatímco průměrné
maloobchodní ceny za období 2013 – 2017 poklesly u hlasových služeb o 39%, u SMS o 31% a u dat o
77%, naše nákupní ceny prakticky stagnovaly a marže se posouvají do záporných hodnot. Naše
společnost je na vyzvání připravena ČTÚ prezentovat podrobné výpočty. Domníváme se, že tato
skutečnost, která naplňuje podstatu nedovolené praktiky stlačování marží, by měla být do analýzy trhu
zahrnuta a měla by být východiskem pro formulaci nápravných opatření na relevantním trhu.
4. Společnost Quadruple a.s. je připravena spolupracovat na dopracování analýzy tak, aby mohla být v co
nejkratším termínu zveřejněna ve finální podobě na diskuzním místě ČTÚ.

S přátelským pozdravem

Mgr. Martin Košut,
předseda představenstva
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