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Petr Kubeš, IČ 41538820, Komenského 491, 66456 Blučina,  
OSVĚDČENÍ č. 948 ČTÚ pod č. j. 10 297/2006-637 ve smyslu §104 odst. 2 písmeno a) a odst. 3 zákona 127/2005 Sb. o el. komunikacích. 

  

  
 
 

Věc: podpora změny regulace velkoobchodního mobilního trhu ve věci uplatnění připomínek k návrhu opatření 
obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 
 
Vážení 
Vážíme a kvitujeme vaši snahu k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 
Za dlouhá léta praxe v oblasti telco služeb jsem i já podával stížnost na postup monopolních operátorů a doposud 
se  potýkáme s nemožností jakkoli koncovým uživatelům nabídnout kompletní dostupné služby jako VMNO, díky 
velmi limitujícím povinnostem ze strany stávajících hlavních operátorů. 
Všichni jsme při aukci očekávali uvolněnější trh, ale výsledek je pravým opakem, kdy  všichni operátoři spíše 
podmínky na českém trhu zhoršují a sami jsme svědky, kdy je výhodnější nakupovat i přes obtíže mobilní datové 
služby v zahraničí. 
Sám mám ověřeno, že za 3€ online je k dispozici 3Gb, nebo za 10€ 30Gb, potažmo 5Gb mobilních dat v celé EU od 
poskytovatele Coopvoce.it a tyto ceny jsou trvalé. Při přepočtu spotřebitel čerpá za 79Kč měsíčně 3Gb dat a nikoli 
300Mb v podobné cenové hladině jak doposud umožňuje TMCZ. 
O persekuci MVNO společností TMCZ jsem podával i stížnost u ČTÚ na postup omezení aktivace nových služeb a 
toto bylo zatím nedořešeno vaším úřadem z důvodu obchodních smluv podnikatelských subjektů, nicméně i přesto 
na českém trhu možnosti získání veřejných adekvátních nabídek nejsou. Jako operátor se setkáváme pouze 
s nabídkami skupiny O2 family která má u mateřské společnosti neveřejné jiné podmínky než samostatní MVNO. 
Věřím, že vaše snaha o opatření k regulaci velkoobchodního trhu napomůže zlepšení provozuschopnosti 
obchodního trhu v mobilních službách a přestaneme být jednou ze zemí s nejhůře dostupnými tarify na světě. 
Své vyjádření poskytuji jako konzultant za sebe a za společnost BlučinaNet. s.r.o., kde na trhu působíme ve 
spolupráci se společností Ipex-telco pod obchodní značkou mobil21. 
 
Děkuji za vaši snahu. 
V Blučině 8.3.2022 
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