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• § 107 Organizace Úřadu

• (1) Úřad má pětičlennou Radu
Úřadu (dále jen "Rada"). Jeden z
členů Rady je předsedou Rady.
Předseda řídí činnost Rady, v
jeho nepřítomnosti řídí její činnost
jím pověřený člen Rady.
Předseda Rady jedná jménem
Úřadu a stojí v jeho čele.
Předseda Rady se považuje za
služební orgán a je oprávněn
dávat státnímu zaměstnanci
příkazy k výkonu státní služby
podle zákona o státní službě. Ve
stanovených případech rozhoduje
Rada.

(9) Rada

• a) schvaluje
1. statut Úřadu,

2. plán činnosti Úřadu,

3. návrh rozpočtu Úřadu a závěrečný účet Úřadu,

4. jednací řád Rady, spisový a podpisový řád Úřadu,

5. zprávy o činnosti Úřadu,

6. návrhy prováděcích právních předpisů,

• b) rozhoduje o
1. opravných prostředcích proti rozhodnutím

vydaným předsedou Rady,

2. opatřeních obecné povahy,

3. rozhodnutích o ceně,

4. určení poskytovatele univerzální služby (§ 39)

5. stanovení podniku s významnou tržní silou
a o uložení povinností takovému subjektu (§ 51).



• 4. 2. 2020 - ČTÚ zahajuje analýzu nově ustanoveného relevantního trhu č. 5 -
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-analyzy-relevantniho-trhu-c-5

• 24. 9. 2021 - VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné 
povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu 
k mobilním službám

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2021-x-trhu-c-3

• 16. 11. 2021 - SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2021-x-trhu

• Vypořádání připomínek
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2021-
x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/art3tabulkavyporadanifinalbezotkezverejnenispeceti.pdf

• Stanovisko ÚOHS
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2021-
x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/art3stanoviskouohs.pdf

https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-analyzy-relevantniho-trhu-c-5
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2021-x-trhu-c-3
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2021-x-trhu
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2021-x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/art3tabulkavyporadanifinalbezotkezverejnenispeceti.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2021-x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/art3stanoviskouohs.pdf


• 21. 12. 2021 - Návrh regulace mobilního trhu byl Evropskou komisí 
postoupen do II. fáze notifikace

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-navrh-regulace-mobilniho-trhu-byl-evropskou-komisi-postoupen-do-ii-faze-notifikace

• 17. 2. 2022 - Stanovisko EK

„CTU shall withdraw the draft measure notified to the 
Commission on 18 November 2021 and registered under case 
number CZ/2021/2351, concerning the wholesale market for 
access to mobile services in the Czech Republic“

https://circabc.europa.eu/ui/group/2328c58f-1fed-4402-a6cc-0f0237699dc3/library/749d97a0-4d5c-478d-9b96-
b6eddd46dc25/details

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-navrh-regulace-mobilniho-trhu-byl-evropskou-komisi-postoupen-do-ii-faze-notifikace
https://circabc.europa.eu/ui/group/2328c58f-1fed-4402-a6cc-0f0237699dc3/library/749d97a0-4d5c-478d-9b96-b6eddd46dc25/details


https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17605163 z 30. 8. 2021

IstroAnalytica Advisory s.r.o.
Zpracování analýzy relevantního trhu

Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek zhotovitele 
zpracovat pro objednatele dílo – analýzu relevantního trhu č. 3 
ve smyslu OOP/1/05.2021-5 – velkoobchodní trh přístupu k 
mobilním službám sestávající….

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18674887 z 12.11. 2021

Pierstone BV

Smlouva o poskytnutí poradenských služeb v oblasti 
evropského práva při analýze relevantních trhů….

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18835891 z 15. 12. 2021

Vlk Václav JUDr., advokát, Moreno Vlk & Asociados

Právně-konzultační služby v oblasti el. kom. spočívajících v analýze otázek zaslaných EK a jejich vypořádání 
během notifikačního procesu ….

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16106903 z 31.3. 2021

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Smlouva o poskytnutí odborné regulační a ekonomické 
podpory v souvislosti s analýzou způsobu zpoplatnění využ. 
rád. kmitočtů, využití prostředků z Radiokom. účtu ….

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18846687 z 21.12. 2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí odb. reg. a ekonom. 
podpory - poskytování podpory s ohledem na aktualizované 
potřeby objednatele ….

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17605163
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18674887
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18835891
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16106903
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18846687


• 1. 3. 2022 - nová veřejná konzultace
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2022-x-trhu-c-3

Naléhavé důvody - § 130 odst. 6

(6) K návrhu opatření Úřadu se může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením přímo dotčeny, vyjádřit způsobem podle odstavce 8 nebo uplatnit písemné připomínky u 

Úřadu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne uveřejnění návrhu. Hrozí-li nebezpečí z 

prodlení z důvodu mimořádných okolností, může Úřad tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění 

připomínek však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.

Bez notifikace EK - § 131 odst. 5

(5) V případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů 

uživatelů může Úřad v souladu se zásadou proporcionality přijmout dočasné opatření odchylně od 

postupu podle odstavců 1 až 4. Úřad oznámí takové opatření bezodkladně po jeho přijetí a s 

odůvodněním potřeby vyloučení postupu podle odstavců 1 až 3 Komisi, Sdružení BEREC a regulačním 

úřadům ostatních členských států. Rozhodne-li se Úřad přijmout dočasné opatření jako trvalé 

opatření, nebo prodloužit dobu jeho platnosti, postupuje dále podle odstavců 1 až 3.

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2022-x-trhu-c-3


Reakce sektoru:

Dát trhu 5 dní na uplatnění připomínek je ukázka naprosté úřednické 
arogance, disrespektu k názoru trhu i odborné veřejnosti.

Štěpán Beneš, 4. 3. 2022

Reakce v médiích:

https://www.lupa.cz/clanky/chvala-i-zatraceni-co-rikaji-operatori-na-zamer-ctu-tvrde-zregulovat-mobilni-trh/

• 8. 3. 2022 - lhůta prodloužena na 17 kalendářních dnů do 18. 3. 2022
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-prodlouzeni-lhuty-pro-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-c-a3xx2022-x

https://www.lupa.cz/clanky/chvala-i-zatraceni-co-rikaji-operatori-na-zamer-ctu-tvrde-zregulovat-mobilni-trh/
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-prodlouzeni-lhuty-pro-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-c-a3xx2022-x


• 30. 3. 2022 - stanovisko Evropské komise

„Dopis to říká velmi jasně. Pokud ČTÚ přijme prozatímní opatření, 
které je v podstatě stejné jako návrh opatření, který jsme nedávno 
neakceptovali, může to být považováno za pokus o obcházení zákonů 
Evropské unie, což může vyústit v řízení pro porušení evropského 
práva proti České republice (tzv. infringement procedure, pozn. 
reakce),“ 

potvrdil Lupě vysoký úředník Evropské komise, který si nepřál být 
jmenován.

Zdroj: 

https://www.lupa.cz/clanky/neobchazejte-zakony-eu-varuje-evropska-komise-ctu-cesku-hrozi-i-oficialni-rizeni/

https://www.lupa.cz/clanky/neobchazejte-zakony-eu-varuje-evropska-komise-ctu-cesku-hrozi-i-oficialni-rizeni/


• 6.4. 2022 - stanovisko ÚOHS

„Proto mi nejsou, bez evidentní změny situace na trhu, která z Vašeho 
materiálu nevyplývá, zřejmé důvody stanovení společností T-Mobile Czech 
Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. 
jakožto podniků s významnou tržní silou, stejně jako uložení jim z tohoto 
titulu dočasných povinností (na dobu 18 měsíců, nejdéle do 31. 12. 2023), 
a to s odůvodněním naléhavé potřeby zabránit dalšímu zhoršování 
hospodářské soutěže na uvedeném trhu“.

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zdroj: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-
obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2022-x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-
sluzbam/obrazky/stanoviskouohs.pdf

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2022-x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/stanoviskouohs.pdf


• 11. 4. 2022 - SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace

Na základě souhrnného posouzení připomínek od všech 
připomínkujících subjektů včetně Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže se Rada Úřadu rozhodla ukončit proces navazující 
na veřejnou konzultaci návrhu opatření, a dále ve věci analýzy 
relevantního trhu č. 3 postupovat podle § 131 odst. 2 zákona o 
elektronických komunikacích (dále jen „zákon“).

https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-
analyzy-trhu-c-a3xx2022-x

• tisková zpráva: 
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-rada-ctu-rozhodla-ctu-nyni-neulozi-docasna-regulacni-
opatreni-na-velkoobchodnim

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2022-x-trhu-c-3
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2022-x
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-rada-ctu-rozhodla-ctu-nyni-neulozi-docasna-regulacni-opatreni-na-velkoobchodnim


• § 131, odst. 2

(2) Úřad po dobu 2 měsíců nepřijme návrh opatření podle odstavce 
1, pokud je předmětem návrhu opatření definovat relevantní trh 
podle § 52 odst. 2 nebo označit podnik jako podnik mající 
samostatně nebo společně s jinými podniky významnou tržní sílu a 
Komise ve lhůtě podle odstavce 1 sdělila Úřadu, že soudí, že by 
navrhované opatření vytvořilo překážku pro vnitřní trh, nebo že má 
vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem Evropské unie a 
zejména s cíli podle § 5. Vydá-li Komise během lhůty 2 měsíců 
rozhodnutí, v němž požaduje, aby Úřad opatření vzal zpět, Úřad 
návrh opatření změní, nebo vezme zpět do 6 měsíců ode dne 
rozhodnutí Komise. V případě, že Úřad návrh opatření změní, 
provede konzultaci podle § 130 a postupuje podle odstavce 1.


