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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

 

Čj.: ČTÚ-41 730/2020-611, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem 

poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

 

Obchodní firma: Český bezdrát s.r.o. 

 

IČO: 259 02 415 

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Benýšek, jednatel společnosti, email: pb@eri.cz  

 

 

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: 

 

1.   Nesouhlasíme se začerněním a označením za obchodní tajemství str. 137 a str. 138 u: 

a) graf č.35  - Tržní podíl tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v 

ČR k 30. 6. 2020 podle počtu přístupů v rozdělení podle způsobu realizace, 

b) graf č.36  - Tržní podíl tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v 

ČR k 30. 6. 2020 v rozdělení podle způsobu realizace podle počtu přístupů s 

rychlostmi 100 Mbit/s a více a  

c) graf č.37  - Podíl tržeb tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v 

ČR k 31. 12. 2019. 

Tyto grafy dle našeho názoru mohou prokazovat existenci monopolního resp. 

oligopolní postavení síťových mobilních operátorů společnosti (T-Mobile, 

Vodafone a především O2 jakožto majetkově propojenou firmu se společností CETIN, 

dále jako MNO) na tomto trhu č.3b navíc zesílenou neexistenci tržního prostředí na 

velkoobchodním mobilním trhu č.3, kde jsou ze strany ČTU aktuálně navrhovány 

opatření regulace vztahující se na stejné MNO. 
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V případě, že se jedná o shodné společnosti (u trhů 3 i 3b), tak je zde reálné nebezpečí 

ovládnutí i trhu č. 3b a to zejména  s  ohledem  na poskytování Fixních LTE těmito 

třemi mobilními operátory.  

 

Je rovněž důležité zdůraznit, že uvedené průměrné tržby za fixní LTE (viz. tabulky     

č. 37 a č. 38 na str. 138) jsou o více jak 30 % nižší, než jsou ceny u alternativních 

operátorů Poda a.s. a Nordic Telecom s.r.o. uvedené v tabulce č. 39 na str. 140 

(Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupu k internetu prostřednictvím fixního 

LTE (platné ke dni 1. 3. 2021). Do této průměrné ceny pak vstupují dle našeho názoru 

více jak 95 % právě počty a koncové  ceny  výše uvedených MNO operátorů. 

 

Tito 3 největší MNO operátoři pak mohou kombinovat pevné xDSL připojení s fixním 

LTE a balíčky volných minut a mobilních dat, což opět nikdo jiný na trhu v ČR 

nemůže nabídnout a to již vůbec ne za konkurence schopné ceny. 

 

ČTU tedy dle našeho názoru musí posuzovat nejenom trh č.3b, ale i jeho přímý vliv  

k trhu č.3 a naopak. 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 

konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme: 
 

1. zachování  regulace trhu  trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem 

poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu, a to minimálně        

do doby provedení nápravy na velkoobchodním mobilním trhu č.3, tj. do doby 

započetí působení nápravných opatření na velkoobchodním mobilním trhu č.3. 

2. stanovení (resp. zachování stávajícího stavu), společnosti CETIN a.s. jako  

velkoobchodního poskytovatele xDSL s tím, že tento typ  připojení bude i nadále 

poskytován koncovým zákazníkům přes velkoobchodní Partnery CETINu a to na 

základě velkoobchodní referenční MMO nabídky. 
 

 

Datum: 22.11.2021 

 

Ing. Petr Benýšek v.r. 

jednatel společnosti Český bezdrát s.r.o. 


