


Analýza relevantních trhů���

�  Obsažen i v zákoně o el. komunikacích § 51���

�  Vychází z předpisů EU���

�  Zkoumá, zda-li je daný trh efektivně konkurenční���

�  Vymezení trhu, který je relevantní���
�  Doporučení EK���
�  ČTÚ���

�  Nástroj regulace ex ante���



Analýza relevantních trhů je 
proces���

�  Definice relevantního trhu���
�  Návrh���
�  Připomínky���
�  Vypořádání připomínek���
�  Konzultace s ÚOHS���
�  Konzultace s EK���
�  Vydání opatření obecné povahy���



Analýza relevantních trhů je 
proces���

�  Analýza relevantních trhů���
�  Návrh���
�  Připomínky���
�  Vypořádání připomínek���
�  Konzultace s ÚOHS���
�  Konzultace s EK���
�  Určení, zda-li je trh „efektivně konkurenční“���
�  Určení tzv. „podniků s významnou tržní silou“���
�  Nápravná opatření���



Nápravná opatření analýzy 
relevantních trhů���

�  § 51 odst. 6 povinnosti týkající se přístupu nebo 
propojení ���

�  § 51 odst. 7 funkční separace podle § 86a���

�  § 51 odst. 12 zakázat:���
�  a) neodůvodněné nebo nepřiměřené zvýhodňování 

některých koncových uživatelů,���
�  b) nepřiměřené vzájemné vázání služeb,���
�  c) účtování neúměrně vysokých cen, nebo���
�  d) omezování hospodářské soutěže stanovením 

dumpingových cen.���



Nápravná opatření analýzy 
relevantních trhů���

�  § 51 odst. 5���
�  a) průhlednosti podle §82,���
�  b) nediskriminace podle §81,���
�  c) oddělené evidence nákladů a výnosů podle §86,���
�  d) přístupu k specifickým síťovým prvkům 

a přiřazeným prostředkům podle §84,���
�  e) umožnění volby a předvolby operátora podle §70 

odst. 1, nebo���
�  f) související s regulací cen podle §56 a 57.���



Nápravná opatření analýzy 
relevantních trhů���

�  § 84 odst. 1���
�  „Úřad je oprávněn v souladu s  §51 rozhodnutím uložit 

podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu 
zajišťujícímu veřejnou komunikační síť povinnost vyhovět 
přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na 
využívání a přístup k jeho specifickým síťovým prvkům a 
přiřazeným prostředkům s cílem zajistit trvalé 
konkurenční prostředí na relevantním trhu v zájmu 
koncových uživatelů a spotřebitelů.“���

�  Velkoobchodní nabídka = Virtuální operátoři���
�  Referenční nabídka���



Nápravná opatření analýzy 
relevantních trhů���

�  § 57 odst. 1���
�  „V případě, že analýza relevantního trhu pro koncové 

uživatele podle § 51 prokáže, že tento trh není 
efektivně konkurenční [...], je Úřad oprávněn 
uplatnit regulaci cen na tomto relevantním trhu 
vydáním rozhodnutím o ceně.“���

�  Jinými slovy, ČTÚ může regulovat koncové ceny 
zákazníkům���



Má ČTÚ analýzu relevantních 
trhů?���



Má ČTÚ analýzu relevantních 
trhů?���

�  ČTÚ nemá analýzu relevantních trhů���

�  Poslední je z roku 2006���

�  V roce 2008 byla definice tohoto trhu zrušena���

�  ČTÚ se připravil o celou řadu nástrojů���

�  Negativní dopad i do aukcí nových kmitočtů���



Marže T-Mobile���



Marže Telefónica O2���



Předražené volání���



Předražené volání���



Předražené volání���

�  Průměrná cena mobilního volání 2.50 Kč���

�  Průměrná cena pro domácnosti je necelé 3 Kč���



Předražené volání���



Investice do sítí���
2010 = 11.3% 



Nejhorší 3G pokrytí v E.U.���
2012 



Nejhorší 3G pokrytí v E.U.���
2012 



PŘÍČINA���

�  Zákonnou povinností ČTÚ je podle § 4 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ochrana 
spotřebitelů a vytváření podmínek pro řádnou 
hospodářskou soutěž. ČTÚ v obou případech selhává. A 
dokonce snad i úmyslně.���

�  Absence analýzy relevantního trhu���

�  Virtuální operátoři���

�  Aukce kmitočtů���

�  Nefunkční ČTÚ���



Aukce���

�  Současné podmínky aukce jsou nastaveny tak, že 
odrazují jakéhokoli nového hráče���
�  Náklady na aukci���
�  Nutná výstavba GSM sítě���

�  Velké náklady���
�  Není prostor pro další stožáry���

�  Není jasné za jakých podmínek referenční nabídka���
�  Nutnost národního roamingu���

�  Podmínky aukce jsou nediskriminační���



ŘEŠENÍ���

�  Odložit aukce do vypracování analýzy relevantních 
trhů���

�  Po dokončení analýzy, která ukáže, že trh není 
efektivně konkurenční, zadat aukce znova a to s 
formou pozitivní diskriminace, které opravdu 
umožní vstup 4. operátora���



ZÁVĚR���


