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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

dne 23. května 2017 obdržel Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) Vaše podání, ve 

kterém žádáte Úřad o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Žádal jste o poskytnutí následujících informací: 

(1) harmonogram tří kriteriálního testu trhu mobilních komunikací, 

(2) aktuální fázi tohoto testu, 

 (3) předpokládaný termín vyhodnocení testu. 

K Vaší první otázce týkající se harmonogramu tří kriteriálního testu k trhu mobilních 

komunikací Úřad uvádí, že Úřad detailním harmonogramem zpracování tří kriteriálního testu trhu 

mobilních komunikací nedisponuje. V současné době Úřad vyhodnocuje jednotlivá kritéria testu, tak 

aby se prokázalo, či vyvrátilo, že tento trh lze považovat za relevantní a vhodný pro uložení ex-ante 

regulace, pokud se na něm následně prokáže existence SMP.  

Po vyhodnocení všech třech kritérií – (I) existence značných, a nikoliv dočasných 

strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu a (II) struktura trhu, který v daném 

časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské 

soutěže založené na infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, které vyvolávají překážky vstupu 

a (III) uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání 

trhu Úřad zkonzultuje své závěry s Úřadem pro hospodářskou soutěž (dále jen „ÚOHS“), který 

v současné době provádí sektorové šetření v oblasti hlasových a datových služeb elektronických 

komunikací poskytovaných prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí.  
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Co se týče předpokládaného termínu vyhodnocení tří kriteriálního testu k trhu mobilních 

komunikací, Úřad předpokládá jeho dokončení, včetně konzultace závěrů s ÚOHS, do konce roku 

2017 oproti původním předpokladům ukončit hodnocení trhu v první polovině tohoto roku. 

Doufáme, že Vám bylo poskytnuto dostatečné vysvětlení.  

S pozdravem 

Ing. Beáta Smrkovská 

ředitelka odboru ekonomické regulace 


