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Vážená paní předsedkyně, 

k návrhu nového opatření obecné povahy – analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní 
trh přístupu k mobilním službám, předloženému ze strany Českého telekomunikačního úřadu (dále 
jen „ČTÚ“),1 Vám sděluji následující. 

S ohledem na to, že v nedávné době byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 
předložen návrh na regulaci výše uvedeného trhu „standardní cestou“,2 zabýval jsem se nyní ČTÚ 
předloženým novým návrhem opatření obecné povahy na stejném trhu především v kontextu 
návrhu minulého, a to i se zohledněním k němu vydaného rozhodnutí Evropské komise ze dne 
17. 2. 2022 ve věci CZ/2021/2351.  

Nepovažuji proto za nutné opakovat připomínky Úřadu k analýze předmětného trhu zaslané ČTÚ 
dopisem č. j.: ÚOHS-38468/2021/872/JFo ze dne 15. 11. 2021, které považuji za relevantní i ve 
vztahu k nyní předkládanému materiálu a na které plně odkazuji. 

Jelikož si nejsem vědom žádné zásadní změny či nových okolností3, které nastaly od obdržení 
uvedeného rozhodnutí Evropské komise, jímž bylo ČTÚ uloženo vzít zpět návrh dlouhodobého 
opatření spočívajícího v zavedení regulace na uvedeném trhu, jeví se navrhovaný postup ČTÚ 
spočívající v uložení dočasných opatření na tomto trhu z důvodu naléhavé potřeby ochrany 
hospodářské soutěže a zájmů spotřebitelů jako značně nestandardní. 

                                                      
1 Dopisem č. j. ČTÚ-9 996/2022-611/II. vyř. ze dne 2. 3. 2022 doplněným e-mailem ze dne 28. 3. 2022 o vypořádání 
připomínek z veřejné konzultace a jejich zapracování. 
2 Návrh analýzy trhu č. A/3/XX.2021-X, předaný Úřadu dopisem ČTÚ č. j. ČTÚ-5027/2020-611/II. vyř. ze dne 8. 11. 2021.   
3 Tedy okolností, které nebyly posuzovány v rámci předchozí analýzy trhu č. 3. 
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Evropská komise ve zmíněném rozhodnutí mj. konstatuje, že regulace ex ante založená na zjištění 
společné významné tržní síly je neodůvodněná (ČTÚ neprokázal jak naplnění testu tří kritérií, tak 
existenci společné významné tržní síly na tomto trhu) a paralelní regulační nástroje 
(např. prosazování již uložených povinností souvisejících s aukcí kmitočtů) mají potenciál dosáhnout 
účinné hospodářské soutěže na trhu.  

Proto mi nejsou, bez evidentní změny situace na trhu, která z Vašeho materiálu nevyplývá, zřejmé 
důvody stanovení společností T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone 
Czech Republic a.s. jakožto podniků s významnou tržní silou, stejně jako uložení jim z tohoto titulu 
dočasných povinností (na dobu 18 měsíců, nejdéle do 31. 12. 2023), a to s odůvodněním naléhavé 
potřeby zabránit dalšímu zhoršování hospodářské soutěže na uvedeném trhu. 

 

V úctě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 219 
190 00 Praha 9 
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