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Vážená paní předsedkyně, 

velmi Vám děkuji za možnost vyjádřit se a uplatnit připomínky k analýze ČTÚ na základě Vašeho 
dopisu č. j. ČTÚ-25 085/2022-611 ze dne 26. 10 2022. K uvedené analýze Vám sděluji, že k návrhu 
opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu 
k mobilním službám (dále jen „Návrh analýzy“), uplatňuji následující návrhy, resp. připomínky. 

V prvé řadě podotýkám, že data v mezinárodních srovnáních použitých v Návrhu analýzy jsou 
uváděna v přepočtu dle parity kupní síly. Takovýto přepočet pomocí parity kupní síly má jistě své 
opodstatnění a korektně znázorňuje kupní sílu obyvatelstva v daných zemích, nicméně pro účely 
Návrhu analýzy při srovnávání cen účtovaných operátory v jednotlivých zemích s cílem identifikovat 
potenciální tržní selhání by dle mého názoru bylo vhodné doplnění a provedení i vlastního srovnání, 
které by analyzovalo také ceny v přepočtu dle běžných směnných kurzů, neboť například pouze 
některé nákladové položky operátorů budou citlivé na úroveň kupní síly obyvatelstva (např. mzdy) 
a nikoliv náklady ostatní (náklady na nákup hardware, software, energií apod.).  

Dále upozorňuji na absenci vyjádření subjektů, které v rámci výběrového řízení na kmitočty v pásmu 
700 MHz a 3,5 GHz uskutečněného v roce 2020 získaly nárok na regulovaný přístup ke službě 
národního roamingu, předně např. zodpovězení otázek ohledně jejich obchodní strategie po dobu 
trvání regulace navrhované do konce roku 2024 v Návrhu analýzy a vyhodnocení, do jaké míry je 
skutečně jejich příchod na český mobilní trh (ne)reálný. Ačkoli Český telekomunikační úřad (dále jen 
„ČTÚ“) k částečnému vyjádření společnosti Nordic Telecom 5G a.s. doplnil úplné vyjádření 
společnosti PODA a.s., stále by dle mého názoru bylo přínosné doplnit chybějící vyjádření 
společnosti CentroNet, a.s., resp. společnosti Incrate s.r.o. (obě jsou součástí skupiny Nej.cz), stejně 
jako získat detailnější vyjádření  společnosti Nordic Telecom 5G a.s. k (ne)reálnosti vstupu v období 
navrhovaného trvání regulace v Návrhu analýzy a k potenciální komerční dohodě o národním 
roamingu a o budoucích případných rozvojových plánech společnosti Nordic Telecom 5G a.s. Dle 
mého názoru je takto specifické období trvání navrhované regulace trhu v Návrhu analýzy vhodné 
doplnit i o prohlášení zmíněných společností o (ne)reálnosti vstupu na mobilní trh v době jejího 
trvání. 
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S ohledem na argumentaci ČTÚ o nevýznamném zastoupení neveřejných nabídek při 
vyhodnocování možné existence retenčního bodu podotýkám, že v Návrhu analýzy absentuje 
podrobnější rozbor neveřejných nabídek a jejich definice, resp. metodologie sběru dat a jejich 
vyhodnocení. Považuji za vhodné uvést procentuální zastoupení neveřejných nabídek tak, aby bylo 
možné ověřit vývoj jejich využívání v čase a tím pádem i jejich možný dopad např. na tvrzenou 
transparentnost cenových nabídek mobilních operátorů. 

Předložený Návrh analýzy prošel určitými změnami oproti verzi, ke které byla zahájena veřejná 
konzultace dne 17. 8 2022, přičemž u některých těchto změn není zřejmé, z jakého důvodu nastaly 
– např. změny počtu poskytovatelů velkoobchodní virtuální platformy (MVNE) v letech 2018–2020 
(graf 38 verze zveřejněné dne 17. 8. 2022 vs. graf 37 Návrhu analýzy).  

Rovněž upozorňuji na interpretaci grafu 8 Návrhu analýzy, neboť tento graf nezohledňuje jakékoliv 
trendy či dynamiku vývoje cen mobilních služeb, jak vyplývá z vyjádření ČTÚ, ale jedná se o statické 
srovnání ve dvou různých časových okamžicích, kdy není zohledněna např. změna mixu 
poskytovaných služeb. Ve srovnání tak např. Finsko paradoxně vychází jako země, ve které se (při 
aplikaci argumentace ČTÚ) zhoršují cenové podmínky mobilních služeb (přičemž je toto převážně 
odrazem enormního nárůstu spotřeby mobilních dat ve Finsku). 

Závěrem děkuji za prostor, který byl v rámci analýzy naplnění třetího kritéria testu tří kritérií 
věnován předešlým stanoviskům Úřadu a těším se na další spolupráci. 

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