
Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3/XX.2021-X, trh č. 3 – 
velkoobchodní trh p řístupu k mobilním službám.

Čj.: ČTÚ-5 027/2020-611

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a p říjmení: Ing. Jan Rýznar

IČO (bylo-li p řiděleno): 46101802

Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ing. Jan Rýznar, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX (kontaktní údaje jsou d ůvěrné)

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze 
pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů 
označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel 
Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně se 
postupuje i v případě stanovisek a názorů.

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 Pravidel 
Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě nevypořádávají.

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:

Souhlasím s uvedeným návrhem a nenavrhuji žádné změny.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPAT ŘENÍ:

(Český  telekomunika ční  úřad  k uplatn ěným  stanovisk ům  a  názor ům  přihlédne  p ři
kone čném zn ění opat ření, avšak nevypo řádává je.)

1. Koncoví uživatelé telekomunikačních služeb poptávají balíčky služeb jejich součástí jsou
mobilní služby. Tyto mobilní  služby může regionální  poskytovatel  datový služeb nabízet
přes MVNO. Nabídka MVNO není konkurenceschopná vůči  nabídce MNO pro koncové
uživatele,  protože MVNO nemůže ani  některé služby nabízet,  konkrétně  lze zmínit  tzv.
neomezený tarif v rámci ČR. Lze získat pouze neomezenou službu do vlastní sítě, což je
logicky překážka pro tvorbu konkurenčního prostředí.
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2. Dalším problémem jsou velkoobchodní ceny, které jsou paradoxně vyšší nebo stejné než
nabídky MNO pro koncové uživatele. Opět problém s možností vstupu reálné konkurence. 

3. Za  zmínku  stojí  také  velikost  objemu  a  cena  mobilních  dat,  které  jsou  obsaženy  ve
velkoobchodní nabídce, které má MVNO od svého MNO k dispozici. Opět při porovnání
vůči nabídce MNO nebo jím propagovaných alternativních značek (např. Kaktus, jenž byl
MVNO před akvizicí,  nabízí  tarify, které nejsou k dispozici velkoobchodně),  které nabízí
svým koncovým zákazníkům je jasné,  že  už i  běžného koncového klienta osloví  přímá
nabídka od MNO než nekonkurenceschopná nabídka zprostředkovaná přes MVNO.

Důvěrné:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Datum: 22.10.2021

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Jan Rýznar, jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby∗):

�
∗
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem.
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