
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3/XX.2021-X, trh č. 3 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 
 
Čj.: ČTÚ-5 027/2020-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: IPEX TELCO a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 08287627 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Petr Chruňák, 
předseda představenstva, XXXXXXXX, XXXXXXXXX – email a telefon jsou důvěrné
 
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: 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 

K návrhu opatření nemáme připomínek. 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
Analýza věrně popisuje situaci na českém telekomunikačním trhu jak z pohledu koncového 
zákazníka, kdy ceny patří mezi nejvyšší v Evropě, tak z pohledu MVNE, kdy jsou 
velkoobchodní podmínky ze strany síťových operátorů diskriminující a neumožňují MVNE 
předložit konkurenceschopné nabídky a mobilní trh rozhýbat ve prospěch spotřebitelů. 
Účelem zřízení virtuálních operátorů bylo rozhýbat český trh mobilních služeb, nastavit 
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konkurenční prostředí a tím vlastně zpřístupnit tento trh pro spotřebitele. To se však bohužel 
neděje, trh stále ovládají tři největší operátoři (MNO). 
 
Níže upřesňujeme několik oblastí, které (možná) ze zprávy, ze kterou se ztotožňujeme, 
nevyplývají zcela zřetelně. V této reakci vycházíme z velkoobchodní nabídky našeho 
síťového operátora MNO, obchodní podmínky ostatních síťových operátorů neznáme.     
 
1) Náš síťový operátor (jeho identita je uvedena v příloze, kterou považujeme za důvěrnou) 

se dle našeho názoru dopouští nekalosoutěžního jednání, protože: 
 
Cíleně vytlačuje z neregulovaného trhu pevného internetu, pevného hlasu (VoIP) a 
IPTV/CATV poskytovatele těchto služeb tím, že tito poskytovatelé nemohou nabídnout 
službu Triple Play obsahující i mobilní službu, které je pro spotřebitele zcela zásadní. 
 
Z veřejně dostupných cen dovozujeme, že náš síťový operátor poskytuje MVNE 
subjektům, kteří poskytují výše zmíněné služby - internet, pevný hlas, televize, 
podstatně horší podmínky, než ostatním MVNE poskytujícím zejména mobilní 
služby a tudíž našemu síťovému operátorovi v Triple Play reálně nekonkurují.   
 

2) Náš síťový operátor neposkytuje velkoobchodní nabídku postavenou na prodeji služeb 
po kusech bez vazby na terminovanou destinaci (tj. jednotná cena za průchod hovoru a 
SMS přes jeho síť bez závislosti na cílové destinaci a data po 1MB – nová nabídka 
neobsahuje), ale nutí MVNE svoji cenovou politiku, čímž jim zabraňuje vytvářet vlastní 
tarify a hledat díry na trhu – což je primární poslání MVNE. MVNE jsou tedy pouze 
přeprodejci tarifů našeho síťového operátora. V příloze je ukázka tarifů 
velkoobchodního ceníku našeho síťového operátora.   
 

3) Velkoobchodní nabídka našeho síťového operátora pro nás a pravděpodobně i pro 
další MVNE, zabývající se poskytováním pevného internetu, pevného hlasu (VoIP) a 
IPTV/CATV, je vyšší, než jsou standardní ceny na trhu pro spotřebitele. Bližší 
informace jsou obsaženy v příloze. 

Dle našeho názoru situaci v horizontu jednotek let nevyřeší ani aukce kmitočtů pro 5G. 
Jediným rychlým řešením je regulace velkoobchodní nabídky pro MVNE. Tyto subjekty 
již služby spotřebitelům poskytují a po získání konkurenceschopné velkoobchodní nabídky 
by obratem mohli přispět ke zkvalitnění nabídky na českém trhu pro spotřebitele.     

 

Datum: 21. 10. 2021 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Petr Chruňák, předseda představenstva 

Podpis oprávněné osoby): 

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

elektronickým podpisem. 
 


