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                  Brno 27. listopadu 2015 
Vážený pane předsedo, 
 
na základě Vašeho dopisu č.j. ČTÚ-52 293/III. vyř./2015-611 ze dne 3. listopadu 2015 Vám sděluji, 
že k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trh č. 8 – přístup a původ 
volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích (dále jen „návrh analýzy trhu č. 8“), 
uplatňuji následující připomínky: 
 
Z návrhu analýzy trhu č. 8 není zřejmé věcné vymezení tohoto trhu, neboť na straně 2 je řečeno, 
že předmětný trh z roku 2012 je vymezen jako „velkoobchodní trh zahrnující přístup k mobilním 
hlasovým voláním, SMS a datovým službám, a služby originace volání ve veřejných mobilních 
telefonních sítích GSM a UMTS“, dále na straně 53 návrhu analýzy trhu č. 8 ČTÚ uvádí, že „vychází 
z dříve provedeného věcného vymezení trhu“,1 oproti tomu na stranách 26 a 27 návrhu analýzy 
trhu č. 8 je věcný trh vymezen pouze jako „trh hlasových volání ve veřejných mobilních telefonních 
sítích GSM a UMTS“, resp. jako „služby přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních 
telefonních sítích (včetně interního poskytování této služby – tzv. samozásobení nebo také self-
supply)“.  
 
Vzhledem k časovému odstupu od zpracování předchozí analýzy trhu č. 8 a k dosavadnímu 
i předpokládanému budoucímu rozvoji sítí LTE doporučuji zvážit zahrnutí sítě LTE do vymezení 
tohoto relevantního trhu nad rámec již zahrnutých sítí GSM a UTMS, neboť operátoři využívají tyto 
tři typy sítí pro poskytování služeb „souběžně“ (je-li území pokryto sítí UMTS či LTE). 
 
S ohledem na dynamický vývoj na relevantním trhu, kdy více než polovina stávajících virtuálních 
mobilních operátorů (dále jen „MVNO“) vstoupila na trh až během roku 2014, se tento nachází 
v počáteční fázi svého rozvoje, navrhuji prodloužení zkoumaného období a aktualizaci dat. 
 
Za předpokladu, že by závěrem této analýzy bylo nenaplnění testu tří kritérií a tím pádem 
nezavedení regulace na trhu č. 8, doporučuji zabývat se možnou regulací služeb volání na účet 

                                                       
1 Ve vypořádání připomínky č. 4 uplatněné k návrhu analýzy trhu č. 8 ČTÚ uvádí: „Trh č. 8 – přístup a původ volání 
(originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích je vymezen jako velkoobchodní trh zahrnující přístup k mobilním 
hlasovým voláním, SMS a datovým službám, a služby originace volání ve veřejných mobilních telefonních sítích GSM 
a UMTS“.     
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volaného, neboť logika jejich fungování odpovídá spíše charakteristice terminace z doporučení 
Komise, jak jsem již uvedl dříve.2 
 
Kromě vymezení tržních podílů dle aktivních SIM karet a počtu originovaných minut doporučuji 
zahrnout také vyhodnocení tržních podílů dle celkových tržeb za mobilní služby, které bylo použito 
při analýze trhu z roku 2012,3 tímto postupem by byla lépe zohledněna tržní síla jednotlivých 
společností na relevantním trhu. 
 
Tržní síla MVNO stanovená podle celkových tržeb za mobilní služby by dle mého názoru mohla být 
reálně nižší a jejich vliv na konkurenční prostředí na trhu tak může být v této analýze 
nadhodnocen. Nicméně i při zohlednění tržního podílu MVNO dle počtu aktivních SIM karet, 
považuji za důležité zdůraznit, že MVNO (zvláště pak majetkově nepropojení) dosahují 
na vymezeném trhu v roce 2014 podílu 6,53 %, resp. 2,95 %, a dále se jedná o subjekty, které 
působí na relevantním velkoobchodním trhu pouze na poptávkové straně, čímž je jejich schopnost 
přispět ke zlepšení konkurenčního prostředí na tomto trhu omezená. Dále v textu návrhu analýzy 
trhu č. 8 postrádám stanovení podílu Mobile Virtual Network Enablers (MVNE) na celkovém 
vymezeném velkoobchodním trhu.  
 
Dále upozorňuji, že v bodě č. 935 je odkazováno na přílohu, která však není k návrhu analýzy trhu 
č. 8 přiložena. 
 
Ke sdílení mezi společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. sděluji, že toto 
je předmětem šetření Evropské komise, a tudíž se Úřad tímto ve svých připomínkách nezabýval. 
 
V souvislosti s dynamickým vývojem na relevantním trhu a omezenými kompetencemi Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže v předmětné oblasti, považuji namístě avizované monitorování 
Českým telekomunikačním úřadem a s ohledem na připomínky MVNO k tomuto trhu doporučuji 
brát zvláštní zřetel na ekonomickou replikovatelnost nabídek síťových operátorů koncovým 
zákazníkům a doporučuji zaměřit se na vývoj velkoobchodních cen na tomto trhu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
2 Viz připomínky k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trh č. 7 – ukončení hlasového 
volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích ze dne 29. srpna 2013 a 5. listopadu 2013. 
3 Viz vymezení tržních podílů v opatření obecné povahy analýze trhu č. A/8/XX.2012-Y, trh č. 8 – přístup a původ volání 
(originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, str. 53 a dále. 
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Obdrží: 
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 58/219 
225 02 Praha 9 - Vysočany 
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