
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
Velkoobchodní nabídka mobilních služeb v ČR 
 

Čj.: čj. ČTÚ-9 996/2022-611 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Jan Bařinka 
 
IČO (bylo-li přiděleno):74281992 
 
Kontaktní osoba: Jan Bařinka, janbarinka@racingnet.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. 

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: 
 

Velkoobchodní nabídka mobilních služeb v ČR 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

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

 
V reakci na zveřejnění VÝZVY k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy 

analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním 

službám sdělujeme, že stále podporujeme kroky ČTÚ, jak jsme již dříve uvedli. 

 
Naše společnost poskytuje své telekomunikační služby na českém trhu již mnoho let. Dlouhodobě 
se snažíme od síťových operátorů dostat použitelnou a cenově rozumnou velkoobchodní nabídku. 



Nicméně ceny a podmínky, které nám byly a jsou navrhovány, nedávaly a nedávají ekonomickou 

možnost provozovat virtuálního mobilního operátora (MVNO) na základě velkoobchodní smlouvy. 

 
Bariérou je jak prvotní investice, tak i samotná cena služeb, která nám byla nabízena.  
Nabídka byla ve všech parametrech horší než nabídka v maloobchodní síti jednotlivých síťových 
operátorů. 
 
Dostali jsme se jako uchazeč o velkoobchodní služby do situace, kdy velkoobchodní nabídku nebylo 
možné od žádného ze síťových mobilních poskytovatelů akceptovat s vizí ekonomického smyslu. A 

právě nemožnost poskytovat mobilní služby nás velmi tíží. Je to handicap, který nás znevýhodňuje 
na poli telekomunikací. 
 
Pokud by bylo možné využít rozumnou nabídku jako MVNO, pak by se rozšířila diverzita trhu a v 
rámci běžného tržního konkurenčního boje by se zákazníci dostali k větší škále nabízených služeb a 
balíčků. 
 
Dnes je omezení spočívající v mobilních službách brzdou v rozvoji nás jako ISP. A do budoucna 

nejen brzdou, ale i cestou k možnému ukončení naší činnosti. Bez možnosti nabídnout zákazníkům 
plnohodnotný balík služeb (vysokorychlostní internet, digitální televize a mobilní služby), nebude v 

dlouhodobém horizontu pro nás na trhu místo. Klienti postupně přejdou k poskytovatelům síťových 
mobilních služeb se všemi službami a trh s telekomunikacemi v ČR bude plochý: nebude zde 
konkurenční prostředí a monopolizace povede k zhoršení pozice zákazníka. 

 

 

Datum: 4.3.2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Jan Bařinka 

Podpis oprávněné osoby): 

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

elektronickým podpisem. 
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