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ÚVOD 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své 
připomínky a komentáře k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních 
trhů (dále také jen „Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I. 1 Článek 1, odstavec 2 

Společnost T-Mobile navrhuje nezavádět nově vymezený relevantní trh č. 5 – velkoobchodní trh 
přístupu k mobilním službám. Důvodem je skutečnost, že nově přidaný trh musí projít testem tří 
kritérií (dále také „T3K“) a kumulativně splnit všechna tři kritéria. Společnost T-Mobile zastává stejný 
názor jako Evropská Komise, že tato kritéria nebyla splněna a není tedy možné přidat tento trh mezi 
trhy vhodné k ex-ante regulaci v opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2019-Y, kterým se mění 
opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru 
elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Detailnější odůvodnění 
je uvedeno v připomínkách níže. 

I. 2 Část Odůvodnění – aktualizace testu tří kritérií  

Společnost T-Mobile navrhuje aktualizovat test tří kritérií, protože od provedení tohoto testu došlo na 
trhu k zásadním změnám. Jednou z nich je nastavení podmínek aukce v pásmu 700 MHz a 3400-3600 
MHz. Tato změna má za následek, že neexistují strukturální překážky vstupu na trh a kritérium č. 1 – 
existence značných, a nikoliv dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu 
tedy není splněno.  

Společnost T-Mobile je toho názoru, že strukturální překážky byly odstraněny, a to návrhem textu 
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí 
elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz, který Český 
telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil k připomínkám dne 26. června 2019 a dále výsledky 
veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek k tomuto návrhu. Vyčleněním specifického 
přídělu kmitočtů pouze pro nově vstupujícího v pásmu 700 MHz a rovněž uložením povinnosti 
stávajícím síťovým operátorům poskytnout národní roaming ve svých 2G, 3G a 4G sítích došlo 
k odstranění překážky pro vstup plnohodnotného síťového operátora na maloobchodní 
i velkoobchodní trh mobilních služeb.  

Další změnou, která má vliv na hodnocení kritéria č 1 je navržená novela zákona č. 127/2005 Sb. (zákon 
o elektronických komunikacích), ve které je navržena změna přenositelnosti telefonních čísel 
spočívající v tzv. „one-stop-shop“. Kdy zákazník navštíví pouze nového (přejímajícího) operátora a 
stávající (opouštěný) operátor zákazníka již nekontaktuje. Toto opatření výrazně zjednoduší získání 
zákazníků například nově vstupujícímu operátorovi. Druhou změnou, kterou zavádí tato novela je 
prakticky zrušení závazků u rezidentních zákazníků, podnikajících fyzických osob a mikropodniků. 
Novela povoluje ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání s doplacením pouze jedné dvacetiny 
zbývajících měsíčních paušálů a to pouze v případě trvání smlouvy do tří měsíců od uzavření. Zákazníci 
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tedy nebudou drženi závazkem u stávajícího operátora, což je dalším výrazným impulsem pro příchod 
nového operátora.  

Těmito změnami došlo k odstranění vstupních překážek spočívajících ve snížení nákladů na získání 
nových zákazníků. 

Také náklady na budování sítí se po přijetí zákona č. 194/2017 Sb. (Zákon o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů) sníží a výstavba páteřní ani přístupové sítě by neměla být tolik finančně náročná. 
K usnadnění vstupu nového operátora na trh může výrazně přispět i existence „nezávislého“ 
poskytovatele RAN infrastruktury. Toto lze doložit na příkladu společnosti Nordic Telecom, která na 
mobilní trh již vstoupila a rychlý rozvoj sítě ji usnadnila nabídka velkoobchodního přístupu 
k infrastruktuře. Lze předpokládat, že podobnou velkoobchodní nabídku využije i nově vstupující 
operátor (s pásmem 700 MHz), což mu výrazně zlevní a urychlí vstup na mobilní trh.  

Jsou tedy výrazně sníženy i další vstupní překážky spočívajících v nutnosti vybudování potřebné 
infrastruktury včetně jejího budoucího rozvoje. 

A v neposlední řadě došlo k velkým změnám na maloobchodním trhu. Ať už se jedná o nové nabídky 
mobilních operátorů, kdy všichni operátoři nabídli tarify s vyšším objemem dat v rámci paušálu, 
v některých případech jsou tarify nabízeny s neomezeným objemem dat. Případně o spojení 
společností Vodafone Czech Republic a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. Tyto změny by měl Úřad v nově 
aktualizované verzi testu tří kritérií posoudit. 

S ohledem na výše uvedené je tedy zřejmé, že strukturální překážky vstupu na trh pro nového síťového 
operátora byly odstraněny. A protože strukturální překážky pro vstup neexistují ani pro MVNO jak 
v testu tří kritérií uvádí Úřad, lze konstatovat, že kritérium č. 1 není naplněno. Není-li splněno toto 
kritérium, nelze považovat zkoumaný trh za trh vhodný k ex-ante regulaci a není ho tedy možné 
zařadit mezi relevantní trhy v Návrhu. 

I. 3 Nedostatečné zohlednění připomínek Evropské Komise 

Úřad v rámci definování relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám provedl 
tzv. test tří kritérií, který v rámci konzultace podle čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice konzultoval s Evropskou 
Komisí. Evropská Komise měla výhrady ke každému ze tří kritérií testu, které se v podstatné části 
shodovaly s připomínkami uplatněnými v rámci národní konzultace. V závěru Evropská Komise 
konstatovala, že oznámený návrh opatření neposkytuje dostatečné důkazy o tom, že všechna tři kritéria 
jsou splněna kumulativně, a že trh připadá v úvahu pro regulaci ex ante. Protože Evropská Komise 
považuje T3K jako dílčí úkon podléhající právě čl. 7 odst. 3, tudíž i přes své výhrady nemohla vznést tzv. 
vážné pochybnosti podle čl. 7 odst. 4 rámcové směrnice. Proto Evropská Komise tzv. naléhavě požádala, 
aby Úřad přehodnotil své závěry o potřebě regulovat tento trh. Evropská Komise sice nepředjímá svůj 
postoj ohledně možného budoucího oznámení týkajícího se analýzy významné tržní síly, ale vyjadřuje své 
znepokojení nad tím, že posouzení Úřadu týkající se tří kritérií by ve stávající podobě nestačilo na podporu 
zjištění významné tržní síly na trhu v pozdější fázi. Současně Evropská Komise uvádí skutečnost, že podle 
budoucí úpravy, konkrétně čl. 67 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze 
dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, bude T3K již 
nedílnou součástí postupu pro analýzu trhu, který spadá do pravomocí Evropské Komise „vetovat“ podle 
čl. 32 odst. 4.  
 
Společnost T-Mobile proto žádá, aby Úřad, v souladu s čl. 7 odst. 7 rámcové směrnice v co nejvyšší míře 
zohlednil připomínky Evropské Komise a tím odstranil právní vady, kterými trpí návrh konzultovaného 
opatření, které se s připomínkami Evropské Komise zjevně zabývá pouze v nejmenší možné míře. 
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Konkrétně společnost T-Mobile navrhuje, aby Úřad přehodnotil své závěry o potřebě regulovat relevantní 
trh č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, alternativně aby Úřad skutečně v nejvyšším 
možné míře zohlednil připomínky Evropské Komise ke všem jednotlivým kritériím testu T3K a tento test 
přepracoval tak, aby následně stačil na podporu zjištění případné významné tržní síly. 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme.  
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