
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3/XX.2022-X, trh č. 3 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 
 
Čj.: ČTÚ-25 085/2022-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: IPEX TELCO a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno):08287627 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Důvěrné : 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
 
 
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: 
 

K návrhu opatření nemáme připomínek. 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

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

 

Plně podporujeme kroky ČTÚ a souhlasíme se závěry analýz, které byly provedeny, 
maloobchodní ceny patří mezi nejvyšší v Evropě, velkoobchodní podmínky ze strany 
síťových operátorů jsou diskriminující a neumožňují MVNE předložit konkurenceschopné 
nabídky, aby to umožnilo lepší služby a cenové podmínky pro spotřebitele. Účelem zřízení 
virtuálních operátorů bylo rozhýbat český trh mobilních služeb a nastavit konkurenční 
prostředí, to se však neděje, trh stále ovládají tři největší operátoři (MNO) a alternativní trh 
ovládají i díky majetkově propojeným MVNO. 
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Naše stanovisko k velkoobchodním cenám a obchodním podmínkám je totožné jako 
v předchozích vyjádřeních. 

Dle našeho názoru situaci v horizontu jednotek let nevyřeší ani aukce kmitočtů pro 5G. 
Jediným rychlým řešením je regulace velkoobchodní nabídky pro MVNE. Tyto subjekty již 
služby spotřebitelům poskytují a po získání konkurenceschopné velkoobchodní nabídky by 
obratem mohli přispět ke zkvalitnění nabídky na českém trhu pro spotřebitele. 

Datum: 27.6.2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Petr Chruňák 

Podpis oprávněné osoby): duvěrné 

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

elektronickým podpisem. 
 


