
Žadatel v souvislosti s probíhající veřejnou konzultací návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu 

č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám (dále jen „návrh analýzy“) 

požádal ČTÚ o: 

„poskytnutí všech podkladů potřebných pro výpočet nereplikovatelnosti tarifů společnosti T-Mobile, 

zejména o: 

- Průměrnou, resp. jednotkovou velkoobchodní cenu za 1 minutu;  
- průměrnou, resp. jednotkovou velkoobchodní cenu za 1 SMS;  
- průměrnou, resp. jednotkovou velkoobchodní cenu za 1 MB (GB) přenesených dat;  
- maloobchodní průměrnou spotřebu v tarifech společnosti T-Mobile;  
- maloobchodní cenu produktu společnosti T-Mobile (se kterou bylo ve výpočtu 

počítáno);  
- výpočet replikovatelnosti u tarifů společnosti T-Mobile.“. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné 

lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 

24. června 2022. 

Žadateli byly poskytnuty následující informace: 

Údaje o průměrných velkoobchodních cenách čerpal ČTÚ z elektronického sběru dat (dále jen „ESD“), 

konkrétně z formuláře ART211 za období prvního pololetí roku 2021, vyplněného poskytovateli služeb 

elektronických komunikací, včetně společnosti T-Mobile. ČTÚ ze získaných dat v ESD provedl výpočet 

průměrných velkoobchodních cen, a to za použití celkového objemu vykázaných minut (pole 26d 

v sekci 5 formuláře ART211, SMS (pole 26e v sekci 5 formuláře ART211) a dat (pole 26h v sekci 5 

formuláře ART211) a příslušných dedikovaných tržeb za minuty (pole 27d v sekci 5 formuláře ART211), 

za SMS (pole 27e v sekci 5 formuláře ART211) a za data (pole 27g v sekci 5 formuláře ART211). 

Průměrné velkoobchodní ceny za celý trh jsou uvedeny v grafech č. 28, 30 a 32 návrhu analýzy a činí 

0,40 Kč za minutu hovoru, 0,38 Kč za SMS a 0,09 Kč za MB dat. 

Informace o průměrných velkoobchodních cenách společnosti T-Mobile poskytl ČTÚ žadateli odkazem 

na výpočet z údajů, které má žadatel k dispozici. 

Pokud se jedná o průměrnou spotřebu v tarifech společnosti T-Mobile, použil ČTÚ: 

a)            u tarifů s limitovaným objemem obsažených volných jednotek minut/SMS/GB v plné výši 

nominální hodnoty volných jednotek, uvedené u těchto tarifů v ceníku společnosti T-Mobile, platném 

v době mapování produktů, tj. v období 25. 4. až 5. 5. 2022, jak je uvedeno na ř. 757 návrhu analýzy, 

tj. u společnosti T-Mobile ceníku platného od 31.3.2022 do 27.4.2022;  

b)           u tarifů s objemově neomezeným čerpáním jednotek minut/SMS/GB použil ČTÚ odhadovanou 

průměrnou spotřebu dat pro rok 2022 na jeden chytrý telefon, která vychází ze studie společnosti 

Ericsson „Mobile data traffic outlook“ a činí 13,6 GB – viz také řádek č. 747 v návrhu analýzy. U minut 

a SMS ČTÚ při zohlednění FUP použil hodnotu 10 tisíc jednotek minut a 10 tisíc jednotek SMS. 

Co se týče ceny produktu společnosti T-Mobile, i v tomto případě ČTÚ použil cenu z ceníku společnosti 

T-Mobile, platného v době mapování produktů, tj. v období 25. 4. až 5. 5. 2022, konkrétně ceníku 

platného od 31.3.2022 do 27.4.2022. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/384289/soubory/art211_0.xlsx


A konečně, pokud se jedná o výpočet replikovatelnosti u tarifů společnosti T-Mobile, použil ČTÚ 

následující vzorec, uvedený rovněž v návrhu na řádcích č. 829 až 834. 
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