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I. Stručná reakce na konzultaci ČTÚ  

1. MVNO Europe vřele vítá návrh ČTÚ na uložení dočasných opatření nezbytných k nápravě 

zjištěných tržních selhání na velkoobchodním trhu přístupu k mobilním službám. 

2. Rádi bychom uvedli, že MVNO Europe věří, že v České republice jsou skutečně nutná rychlá 

regulační opatření, která umožní a podpoří schopnost MVNO stát se konkurenceschopnou silou 

poskytující koncovým uživatelům výhody hospodářské soutěže.  

3. V této souvislosti nám prosím dovolte zdůraznit, jak již jsme učinili v reakci na předchozí 

konzultace ČTÚ týkající se velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám a podmínek 

udělování licencí na používání spektra, že regulační povinnosti uložené operátorům mobilních 

sítí by měly umožnit lehkým („light“) i plným („full“) provozovatelům mobilních virtuálních sítí 

(MVNO) poskytovat jakékoli balíčky služeb (např. hlasové/sms/datové balíčky), jakož i jakékoli 

další služby (např. podporu IoT), a nejen podporu poskytování přístupu k internetu ze strany 

MVNO. Zajištění velkoobchodních vstupů způsobilých pro daný účel je nezbytné na podporu 

inovací, různorodého trhu a přináší širokou škálu výhod pro různé druhy koncových uživatelů. 

4. MVNO Europe požaduje, aby úřad ČTÚ učinil vše, co je v jeho silách, pro zajištění právní jistoty 

v kontextu svého zamýšleného rozhodnutí. Právní jistota je nezbytná pro všechny zúčastněné 

strany, v neposlední řadě pro ty, kdo se při rozvoji svého podnikání spoléhají na regulační 

povinnosti. Schopnost udržovat provozuschopnost služby je zásadní jak pro MVNO, tak pro 

zákazníky tohoto operátora.  

5. Tuto odpověď je třeba chápat v souvislosti s předchozími vyjádřeními MVNO Europe určenými 

pro ČTÚ v souvislosti s velkoobchodním trhem přístupu k mobilním službám (21. října 2021 

a 8. dubna 2019). Společnost MVNO Europe se navíc písemně obrátila na Evropskou komisi, 

aby podpořila oznámení ČTÚ týkající se velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám 

(7. ledna 2022, 26. listopadu 2021 a 23. července 2019). MVNO Europe se rovněž vyjádřila 

k aspektům velkoobchodu s přístupem k mobilním službám v návrzích ČTÚ v souvislosti 

s přidělováním spektra (11. června 2020, 4. května 2020, 26. července 2019). 

6. Na základě svých zkušeností se MVNO Europe domnívá, že tam, kde jsou provozovatelům 

mobilních sítí uloženy regulační povinnosti vůči MVNO, měly by tyto zahrnovat interní a externí 

zásady nediskriminace a transparentnosti, nejen pokud jde o kvalitu, ale také o poplatky za 

velkoobchodní přístup a specifické opatření proti stlačování marží, aby bylo zajištěno, že MVNO 

budou schopni kdykoli replikovat VEŠKERÉ maloobchodní nabídky / nabídky kanálů nabízené 

hostitelským provozovatelům mobilních sítí, aniž by museli čelit stlačování marží. 
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7. Kromě toho je zapotřebí specifických opatření vztahujících se na inovace, konkrétně jde o zákaz 

technických a obchodních omezení, a záruky, že MVNO budou moci využívat stejné technologie 

RAN (např. 2G/3G/4G LTE + LTE-M/NB-IoT a 5G) a stejné pokrytí RAN a ve stejném čase jako 

hostitelský MNO. 

II. Kontaktní údaje MVNO Europe  

Budete-li potřebovat jakékoliv vysvětlení nebo bližší informace, co se týče zde uvedených 

stanovisek MVNO Europe a informací, obraťte se prosím na níže uvedenou osobu: Pan Veronica 

Zaboia, Secretariat of MVNO Europe Tel.: +32 488442461 – veronica@mvnoeurope.eu | 

www.mvnoeurope.eu 38 rue de la Loi, 1000 Brussels – 5th floor 
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