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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219 

 poštovní přihrádka 02 

Praha 9, 225 02 
 

V Příboru dne 16.10.2017 

 

VĚC: uplatnění připomínek k návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb (trh č.8) 

Závěr provedeného testů tří kriterií ve znění (řádek 1880 až 1883): ...Úřad dospěl k závěru, že velkoobchodní trh přístupu k 

mobilním službám je trhem vhodným pro ex. ante regulaci uplatňovanou Úřadem , a proto Úřad navrhuje tento trh zařadit do 

seznamu relevantních trhů, který vydává OOP dle § 52 Zákona............ je dle našeho názoru správný a souhlasíme s tímto závěrem. 

Aktuálně popsaný stav Trhu mobilních služeb v ČR je dle našeho názoru ale daleko horší, než je v této analýze uvedeno. 

Hlavními důvody jsou: 

1) neexistence konkurence mezi síťovými mobilními operátory MNO navzájem. Jakmile jednou virtuální operátor uzavře s jedním 

MNO velkoobchodní smlouvu je to tzv. na "věčné časy" a nemá možnost reálně přejít od jednoho MNO ke druhému resp. ke třetímu, 

2) neexistuje replikovatelnost maloobchodních nabídek MNO a to jak do rozsahu poskytovaných služeb, tak ani co do cen, za 

kterých jsou nabízeny. Rozdíly nejsou v jednotkách %, ale v řádech 10 až 100%. 

 

Příklad: max. rychlost LTE poskytovaných na maloobchodním trhu je 225 Mbps, o velkoobchodního trhu max.  20 Mbps. Nabídka 

virtuálních operátorů uváděná v tab. č. 5, řádek 355 (GoMobil a Dragon) s rychlostí 200  resp. 225 Mbps a limitem dat až 30 GB, 

nevychází dle našeho přesvědčení z uzavřených velkoobchodních smluv, ale z přeprodeje na maloobchodním trhu. 

Dalším  příkladem  je cena velkoobchodní cena za data LTE, kde regulovaná  roamingová cena v EU je 0,20 Kč/MB a za ty samé data 

LTE, ale v ČR, je cena  více jak až 2,5 násobná. 

Návrh regulace v rámci OOP - povinnost pro síťové MNO: 

1) nabídnout standardní velkoobchodní smlouvu, která vždy bude obsahovat cenu za mobilní data LTE , cenu za volání SMS a MMS 

a to v takové výši, aby měl možnost virtuální operátor plně replikovat maloobchodní nabídku daného MNO a to v aktuálním čase i s 

přiměřeným ziskem, 

2) povinnost zajistit možnost přechodu mezi MNO navzájem bez  nutnosti portace všech čísel mezi MNO, jen s nutností výměny SIM 

karet. Například obdobně jako je tomu u fixních sítí formou přechodu celého OpID, pod kterým jsou přiřazeny všechny čísla 

virtuálního operátora, z jedné sítě MNO do druhé resp. třetí.  

Prakticky by tedy mohl mít virtuální operátor přidělený od ČTU mobilní OpID, který by měl MNO přiřazený ve své mobilní síti jako 

další v pořadí a pod tímto mobilním OpID může virtuální operátor mít  přiřazeny i všechny mob. čísla svých zákazníků. (tímto 

vysvětlujeme i důležitost mobilního OpID, která byla v řádcích 1002 až 1028 shledána za neopodstatněnou) 

3) Zajištění možnosti pro virtuálního operátora portace mobilních čísel přes vlastní elektronický objednávkový systém - OHS, stejně 

jako tomu je u fixních čísel. S tímto pak souvisí i úhrada za prováděnou portaci čísel  a to vzájemně ve stejné výši, opět stejně jako je 

tomu u fixních sítí. 

4) možnost příchozích hovorů (terminace) z mobilních sítě MNO v rámci propojení do transitní ústředny virtuálního operátora a tím 

související úhrada příchozích minut včetně  možnosti  poskytování vlastních služeb přesměrování hovorů, vyzváněcích skupin atd., 

opět stejně jako je tomu u fixních sítí. 

 

Obecně řečeno, stačí dle našeho názoru v budoucí regulaci OOP aplikovat stejné principy jako fungují řadu let ve fixních sítí, kde 

konkurence na velkoobchodním a tím i na maloobchodním trhu funguje z našeho pohledu velmi dobře a to ve prospěch koncových 

zákazníků - jak z řad firem tak i spotřebitelů. Jsme přesvědčeni, že technicky vše výše uvedené lze ze strany MNO realizovat. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Petr Benýšek v.r. 

Český bezdrát s.r.o. 

777 056 711 

590 990 990 
 


