
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

Čj.:ČTU-9 996/2022-611

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: IBG-NET s.r.o.

IČO (bylo-li přiděleno): 28728548

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Mgr. Petr Ljapin, ljapin@ibg-net.cz, 603171227

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:

Naléhavě žádáme úřad, aby do navrhovaného OOP doplnil a prostřednictvím tohoto 
OOP výslovně stanovil i maximální jednotkové tarify za základní uskutečněný provoz 
v rámci ČR realizovaný bez regulačních balíčků a to za minutu hovoru, SMS, 1MB dat
(včetně regulovaných volání a SMS do členských států EU). 

Maximální jednotkové tarify navrhujeme stanovit jako procentní podíl 50 % z 
maximálních cen, které mohou podniky (uvedené v Článku 2 OOP) účtovat 
žadatelům z jiných členských států na základě Nařízení (EU) 531/2012 o roamingu v 
EU ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Definování (vytváření) balíčků služeb je důležitá část podnikání MVNO. 
Prostřednictvím balíčků formují MVNO svou nabídku, přizpůsobují ji požadavkům 
cílové skupiny zákazníků, a tím i definují svoji pozici na trhu. Stanovení obsahu 
balíčků ze strany ČTU výrazně limituje možnosti MVNO na trhu. Máme např. skupinu 
zákazníků naprosto bez datových tarifů, u kterých nám tato regulace k vytváření zisku
vůbec nepomůže.

mailto:ljapin@ibg-net.cz


II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

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

Vysoce oceňujeme, že i přes postoj Komise k regulaci tohoto trhu ČTU nadále řeší
situaci na trhu přístupu k mobilním sítím a službám v ČR, v zájmu hospodářské

soutěže a v zájmu uživatelů.

Datum: 8.3.2022

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Mgr. Petr Ljapin, CallPro (IBG-NET s.r.o.), 
jednatel


