
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3/XX.2021-X, trh č. 3 –
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Čj.: ČTÚ-5 027/2020-611

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: ChacharNet internet s.r.o.

IČO (bylo-li přiděleno): 08257159

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):
Ing. Jana Martinčíková, 775 432 563, jana.martincikova@vasinternet.eu

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.

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako
obchodní  tajemství,  pak  taková  připomínka  nebude  uveřejněna  na  diskusním  místě.
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů.

Připomínky,  které  nebudou  uveřejněny  na  diskusním  místě,  se  podle  čl. 9  odst.  3
Pravidel Českého  telekomunikačního  úřadu  pro  vedení  konzultací  na  diskusním  místě
nevypořádávají.

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu 
opatření: 

Odůvodnění:

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)

 



Jsme poskytovatel služeb elektronických komunikací. Poskytujeme vysokorychlostní 
připojení k internetu a nabízíme digitální IPTV s vysokým rozlišením se spoustou 
futuristických funkcí. Naše služby poskytujeme pomoci vlastní vysokokapacitní sítě, 
prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií. Hlavním zaměřením firmy je
oblast telekomunikačních řešení, dodávka hlasových, datových a internetových služeb, 
včetně potřebného HW. Mezi další služby patří dodávka kamerových a zabezpečovacích 
systémů. 

Rádi bychom nabízeli a prodávali mobilní služby, které jsou nezbytnou součástí nabídky 
služeb elektronických komunikací, abychom mohli vytvářet a rozvíjet konkurence schopné 
prostředí.

Bohužel nákupní ceny, které nám jsou od největších operátorů nabízeny jsou velmi vysoké, 
mnohdy vyšší než prodejní ceny, které nabízejí pro koncové uživatele. Toto považujeme za 
nekalosoutěžení  a vytlačuje nás to docela jistě z trhu.

Omezuje nás to ve tvorbě vlastních tarifů a balíčků. Musíme přeprodávat tarify, které nám 
nabízí velký operátor, mnohdy i za cenu minimálního, nebo žádného zisku. Spotřebitel je 
omezen výběrem poskytovatele a nabídkou.

Byli bychom rádi a považujeme za jediné správné řešení, aby došlo k zregulování cen na 
mobilním trhu tak, aby byla maloobchodní nabídka dominantního operátora cenově vyšší, 
než jeho velkoobchodní nabídka pro podřízeného/virtuálního operátora a tím mohl vzniknout 
prostor pro marži pro podřízeného/virtuálního operátora. Nejsme schopni konkurovat velkým 
operátorům v prodeji mobilních služeb.

Datum: 21. 10. 2021

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Jana Martinčíková, jednatelka

Podpis oprávněné osoby): zasláno datovou schránkou

 ) V  případě  zaslání  tohoto  formuláře  elektronickou  poštou  nutno  opatřit  příslušnou  datovou  zprávu
uznávaným elektronickým podpisem.
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