
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2021-x, 
kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií 
pro hodnocení významné tržní síly 
 
Čj.: ČTÚ-10 089/2021-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Český telekomunikační klastr z.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 22857818 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Mgr. Martin Tuzar, předseda představenstva,  
+420 736 629 241, sekretariat@telco-klastr.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: 
 

 
Bez připomínek 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 



 

1. Stanovisko č. 1 k článku 2, odst. 2  
 

Český telekomunikační klastr z.s. jako zástupce malých a středních operátorů na trhu 
elektronických komunikací v České republice podporuje zachování velkoobchodního trhu 
přístupu k mobilním službám jako relevantního trhu ve smyslu tohoto opatření obecné 
povahy.  

Podmínky na označeném relevantním trhu jsou v České republice z dlouhodobého 
pohledu nepříznivé. Tento trh byl již v roce 2013 v rámci vyhlášení výběrového řízení na 
příděl kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Českým telekomunikačním úřadem 
hodnocen jako nedostatečně konkurenční. Uvedený závěr byl posléze se značnou mírou 
jistoty potvrzen i provedeným testem tří kritérií, na jehož základě byl velkoobchodní trh 
přístupu k mobilním službám na konci roku 2019 vymezen jako relevantní trh ve smyslu § 
52 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.  

Reálně pak trh mobilních velkoobchodních služeb elektronických komunikací v České 
republice vykazuje jen minimální rozsah, neboť subjekty mající zájem o velkoobchodní 
přístup k sítím infrastrukturních operátorů narážejí na ve svém důsledku často škrtící efekty 
překážek ekonomického fungování na základě velkoobchodních nabídek těchto operátorů. 
Začasté se jedná o poplatky, které pro jejich výši nelze označit za přiměřené, a které blokují 
možnost menších subjektů sestavit konkurenceschopnou nabídku služeb založených na 
velkoobchodním přístupu. S ohledem na nízkou míru konkurence na uvedeném 
relevantním trhu a velmi podobný přístup všech zúčastněných infrastrukturních operátorů 
je potom vyloučeno obcházet uvedené bariéry přechodem ke konkurenčnímu poskytovateli 
velkoobchodních služeb.  

Ze všech shora uvedených důvodů považujeme zachování velkoobchodního trhu přístupu 
k mobilním službám jako relevantního trhu a případné přijetí nápravných opatření ve 
smyslu zákona o elektronických komunikacích za kriticky důležité pro rozvoj zdravého 
tržního prostředí v segmentu mobilních komunikačních služeb na území České republiky, 
a to zejména ku prospěchu koncových zákazníků.  

 

 

2. Stanovisko č. 2 k článku 6, odst. 2  
 

Vzhledem k potřebě hodnocení samostatné významné tržní síly na výše uvedeném 
velkoobchodním trhu přístupu k mobilním službám vítáme zavedení nového hodnotícího 
kritéria v podobě přímých a nepřímých síťových účinků. Malý počet subjektů poskytujících 
velkoobchodní služby mobilního přístupu vede při uzavírání smluv s uživateli těchto služeb 
ke škálování s pozitivní zpětnou vazbou (pozitivní síťový účinek), která může významnou 
měrou posilovat postavení dotčeného infrastrukturního operátora. Z tohoto důvodu 
považujeme hodnocení síťových účinků za důležitý aspekt hodnocení samostatné 
významné tržní síly na daném relevantním trhu.  

 

 

V Brně dne  23. března 2021 

 

Za Český telekomunikační klastr z.s. 



Mgr. Martin Tuzar, předseda představenstva 


