
 

  

DO DATOVÉ SCHRÁNKY a9qaats 
 
 

Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
190 00 Praha 9 

 
 

8. 3. 2022 
 
 

K č. j.: ČTÚ-9 996/2022-611 
 
Re: Vyjádření k návrhu textu Opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X, trh č. 3 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám ze dne 1. 3. 2020 
 

Vážení, 

v návaznosti na Výzvu k uplatnění připomínek uveřejněnou dne 1. 3. 2022 Českým 

telekomunikačním úřadem, se sídlem Sokolovská 2019, 190 00 Praha 9 (dále jen „ČTÚ“), k návrhu 

textu Opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X, trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním 

službám, č.j. ČTÚ-9 996/2022-611 (dále jen „Návrh“), tímto v zastoupení společnosti SAZKA a.s., 

se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424, poskytujeme ve stanovené lhůtě vyjádření a 

připomínky k Návrhu. 

Společnost SAZKA provozuje od února 2014 v síti Vodafone Czech Republic virtuálního operátora 

SAZKAmobil. Většina našich zákazníků jsou uživatelé předplacených karet, tzn. domácnosti. 

Přestože je SAZKAmobil největším nezávislým virtuálem na českém trhu, omezení našeho dalšího 

růstu je zapříčiněné především velkoobchodní nabídkou hostujícího operátora. Tato velkoobchodní 

nabídka nám neumožňuje být konkurence schopní a nabídnout našim zákazníkům podobné služby a 

ceny jako nabízí síťoví operátoři svým zákazníkům. Tento rozdíl je markantní především v segmentu 

datových nabídek. 

Souhlasíme rámcově se závěry analýzy a se zněním Návrhu. Nesouhlasíme s konstatováním (řádek 

891-893), že rozdíl mezi fakturovanými službami a předplacenými službami postupně zaniká. Sice 

tržní podíl předplacených karet postupně klesá, ale stále je to cca 4 miliony uživatelů, kteří 

preferují předplacené služby a žádají relevantní nabídku. Proto navrhujeme množinu 

regulovaných velkoobchodních tarifů RB1, RB2 (řádek 303-307) doplnit o regulovanou nabídku 

datových balíčků (2 GB, 5 GB a 10 GB), které lze využít u předplacených služeb. 

V případě dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 266 121 212 či na e-

mailové adrese schmiedhammer@sazka.cz. 

 

S pozdravem, 

 
 
_______________________ 
Jan Schmiedhammer 
ředitel divize SAZKAmobil a Finanční služby 
SAZKA a.s. 


