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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

8. prosince 2016 ČTÚ-112083/2016-611 Ing. Jan Bernard / 224 004 755 21. prosince 2016 

 
 

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

Vážený pane, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) od Vás obdržel dne 8. prosince 2016 žádost 
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Žádal jste o poskytnutí následujících informací: 

(1) • aktuální seznam osob, kteří v ČR poskytují své služby jako MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator) včetně značkových přeprodejců ("brand reseller") 

(2) • aktuální tržní podíly jednotlivých MNO (Mobile Network Operator) a MVNO 
na maloobchodním trhu (např. podle počtu aktivních SIM karet či jiného objektivního 
kritéria) 

Tyto informace jste žádal tak aktuální, jak je ČTÚ schopen je poskytnout, přičemž „aktuálními 
informacemi nelze rozumět informace uvedené ve Výroční zprávě ČTÚ za rok 2015“. 

Protože se na část z požadovaných informací vztahuje ochrana obchodního tajemství 
a u části požadovaných informací jde o informace, které nemá Úřad k dispozici a není povinen jimi 
disponovat, vyhovuje Úřad Vaší žádosti jen zčásti. 

Úřad na základě výše uvedeného, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vaší žádosti v části týkající se poskytnutí aktuálního seznamu osob, 
které v ČR poskytují své služby jako MVNO vyhovuje a požadované informace zasílá v příloze 
(Příloha č. 1) tohoto dopisu. Seznamem značkových přeprodejců Úřad nedisponuje a není těmito 
informacemi povinen disponovat. Vzhledem k části žádosti týkající se poskytnutí aktuálních tržních 
podílů jednotlivých MNO a MVNO na maloobchodním trhu může Úřad vyhovět opět jen z části. Úřad 
zasílá v příloze (Příloha č. 2) aktuální tržní podíly jednotlivých MNO na základě celkového počtu 
aktivních SIM karet na maloobchodním trhu spolu se souhrnným tržním podílem MVNO. Údaje 
vycházejí z aktuálních verifikovaných údajů za 1. pololetí roku 20161. Na informace o tržních 
podílech jednotlivých MVNO se vztahuje ochrana obchodního tajemství, proto Úřad tyto údaje 

                                                
1 Tyto informace se mohou po dokončení procesu verifikace mírně změnit. Tato změna by však neměla být větší než 
řádově jednotky procent (na celku). 
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nemůže poskytnout. Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti je předmětem samostatného 
vyřízení. 

K poskytnutým informacím vztahujícím se k první části žádosti pro úplnost uvádíme, že Úřad 
nedisponuje seznamem virtuálních mobilních operátorů, resp. neeviduje takové podnikatele 
v elektronických komunikacích odděleně. V rámci své činnosti v oblasti evidence podnikání má 
k dispozici seznam poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby ve specifikaci mobilní, které lze 
v případě, že zároveň nezajišťují veřejnou mobilní komunikační síť, označit jako virtuální mobilní 
operátory. Seznam takových podnikatelů v elektronických komunikacích k datu 12. prosince 2016 
je uveden v Příloze č. 1. V tomto seznamu s ohledem na znění Vaší žádosti nejsou zahrnuty 
společnosti, které poskytují veřejně dostupnou telefonní službu ve specifikaci mobilní a zároveň 
zajišťují veřejně dostupnou mobilní síť elektronických komunikací, jelikož ty nelze považovat za 
virtuální mobilní operátory. Jedná se o společnosti Air Telecom s.r.o., nástupce, O2 Czech Republic 
a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. 

V seznamu nejsou dále zahrnuti značkoví přeprodejci (tzv. brand reselleři), protože 
se nejedná o podnikatele v elektronických komunikacích, tedy subjekty, na které by se vztahovala 
oznamovací povinnost vůči Úřadu v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“). 

Informace o oznámených podnikatelích v elektronických komunikacích, a to včetně konkrétní 
specifikace poskytovaných služeb a zajišťovaných sítí, jsou uvedeny ve vyhledávací databázi, která 
je dostupná na internetových stránkách Úřadu zde. V této databázi jsou uvedeni všichni podnikatelé 
v elektronických komunikacích, kteří splnili oznamovací povinnost vůči Úřadu v souladu 
s ustanovením § 13 Zákona. Rádi bychom Vás také upozornili, na skutečnost, že ve vyhledávací 
databázi jsou uvedeny i subjekty, které již ukončily či přerušily podnikání v elektronických 
komunikacích nebo plánují začít takto podnikat až v budoucnosti. V tomto ohledu je tedy možné, 
že seznam poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby ve specifikaci mobilní bude mírně 
odlišný od přiloženého souboru. 

Závěrem uvádíme, že seznam virtuálních mobilních operátorů má na svých stránkách 
uveřejněna také Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). V tomto případě ovšem platí, 
že Úřad není zpracovatelem uvedeného seznamu a za jeho správnost a aktuálnost neodpovídá. 
Uvedený seznam je k dispozici zde. 

 

 
S pozdravem 

 
 

Ing. Beáta Smrkovská v. r. 
ředitelka odboru ekonomické regulace 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Seznam osob, které v ČR poskytují své služby jako MVNO 

Příloha č. 2: Tržní podíly jednotlivých MNO a souhrnného podílu MVNO na maloobchodním trhu 
dle počtu aktivních SIM karet 

 

https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-elektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni
http://www.apms.cz/pro-spotrebitele/seznam-poskytovatelu-mobilnich-sluzeb

