
TNtech, s.r.o., Květná 301, 330 33 Město Touškov
IČO: 291 18 999, tel.: 373 700 300, info@tntech.cz

Český telekomunikační úřad
Město Touškov 23. 10. 2021

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Zasíláme připomínky za naši společnost k návrhu OOP č. A/3/xx.2021-x.

Záměr regulace VO trhu přístupu k mobilním službám vítáme a pevně doufáme, že konečně dojde 
ke zdárnému konci – tj. úspěšné a spravedlivé regulaci tohoho velice pokřiveného trhu.

Omlouváme se, forma nebude klasická, detailně popisná, ale stručná, faktická, aby se neztratila 
podstata sdělění. Důkazy nebudou přiloženy, neboť si je úřad umí získat sám a dle §6 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, je i povinen tak činit.

Jako člen Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s., souhlasíme s jeho stanoviskem.

Virtuální operátoři jsou sice několik let úřadem umožněny, ale nejsou schopni plnit svou funkci, 
neboť nákupní ceny od síťových operátorů převyšují ceny, které síťoví operátoři nabízí koncovým 
zákazníkům s 4 a více SIM kartami, v případě retenčních nabídek i u nižšího počtu. Vzniká 
naprosto paradoxní situace, kdy firma s 8-10 SIM kartami má o desítky procent nižší cenu u 
síťového operátora, než jsou jeho velkoobchodní ceny pro virtuální operátory se stovkami SIM 
karet. Tento fakt je snadno ověřitelný – není třeba složitých analýz.

Dochází k naprosto zásadnímu pokřivení trhu, které není srovnatelné s jinými odvětvími. Regulace 
je naprosto nutná, pokud úřad myslí umožnění fungování virtuálních operátorů vážně.

Díky nabídkám balíčků služeb síťových operátorů, kterým menší poskytovatelé z výše uvedeného 
důvodu nemůžou konkurovat, jsou zásadně diskriminováni na celém telekomunikačního trhu. 
Umožnění rozumného nabízení mobilních služeb je pro fungování menších operátorů naprosto 
zásadní.

V neposlední řadě umožní regulace vznik lepšího konkurenčního prostředí na českém 
telekomunikačním trhu, z čehož bude těžit zejména zákazník.

Bez regulace budou dále fungovat šedí operátoři a budou de facto legalizováni.
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