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Vážený pane premiére,
členové Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO) si velice váží Vašeho zájmu o zlepšení situace na
trhu mobilních komunikací. Také my dlouhodobě upozorňujeme na to, že situace s předraženými mobilními
službami je pro české spotřebitele nepřijatelná a je potřeba s tím něco udělat.
Je zřejmé, že na trhu mobilních komunikací nefunguje účinná hospodářská soutěž, což potvrdil
koncem roku 2017 i Český telekomunikační úřad. Bohužel pro všechny spotřebitele v České republice však
jsou velkoobchodní podmínky pro nezávislé virtuální operátory záměrně nastaveny takovým způsobem, aby
neumožňovaly vytváření konkurenčních maloobchodních nabídek. Nákupní ceny běžného volání, SMS a
datových balíčků pro virtuální operátory jsou nyní totiž vyšší, než je běžná maloobchodní cena pro ostatní
firemní zákazníky a zejména mobilní data, o kterých se tak často mluví, nakupujeme za několikrát vyšší
ceny, než je běžná maloobchodní cena na trhu!! Na českém mobilním trhu je tak masivně uplatňována
nepřijatelná praktika stlačování marží, která konzervuje stávající stav. MPO a ČTÚ mají zákonnou
povinnost vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže, kterou však nenaplňují.
Přitom podle nedávno zveřejněných dat ČTÚ pouhý vstup virtuálních operátorů na trh v období 2013 2014 přispěl k dynamickému snížení cen pro koncové spotřebitele o 43,5% u hlasových služeb a 34,5% u
textových služeb (mobilní datové služby byly v počátcích rozvoje). Považujeme tedy za jasně prokázané, že
účinným způsobem posílení konkurence na mobilním trhu je spravedlivá velkoobchodní nabídka, která
umožní nezávislé fungování virtuálních operátorů na trhu.
V současnosti je diskutována možnost zajištění větší konkurence na trhu vstupem čtvrtého mobilního
operátora. Domníváme se, že je to cesta zdlouhavá a riskantní. Připomínáme, že první cenové nabídky 3.
operátora Český mobil (nyní Vodafone) v roce 2000 byly jen o cca 20% nižší, než tehdejší ceny zavedených
operátorů EuroTel a Radiomobil a během několika málo let se cenové hladiny všech operátorů zcela
vyrovnaly. Od té doby se příchod dalšího síťového operátora na tuzemský trh neuskutečnil.
Jsme přesvědčeni, vážený pane premiére, že pokud se MPO a ČTÚ aktivně ujmou svých povinností
v souladu s ustanoveními §4 a §5 Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a s regulačním
rámcem EU a zamezí zneužívání větší vyjednávací síly a praktikám stlačování marží ze strany velkých
síťových operátorů, je možné dosáhnout v krátké době žádoucího snížení spotřebitelských cen na úroveň
srovnatelnou s dalšími vyspělými zeměmi.
Pokud nám bude umožněno nakupovat mobilní služby za spravedlivých velkoobchodních podmínek,
dokážeme nabídnout nižší ceny mobilních služeb všem běžným spoluobčanům.
Děkujeme Vám za Váš zájem neuspokojivou situaci na mobilním trhu v ČR řešit a pokud budete mít
zájem, jsme připraveni předkládat podle Vašich požadavků návrhy, podklady, nezávislé průzkumy a jiné
dokumenty, které by Vám mohly pomoci najít to správné řešení.
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