
Anotace 
Téma mé disertační práce jsem zvolila s ohledem na skutečnost, že jsem většinu 

mého kariérního života věnovala práci právníka v oblasti sektorové regulace 

v telekomunikacích. Svou praxi regulačního právníka v telekomunikacích jsem zahájila 

na Českém telekomunikačním úřadu, následně jsem pracovala pro Ministerstvo dopravy 

a spojů - v minulosti zodpovědné rovněž za telekomunikační sektor a jeho legislativu a 

strategii, a poté jsem přijala práci regulačního právníka ve společnosti T-Mobile Czech 

Republic, kde působím již 15 let. 

 

Vývoj telekomunikačních technologií v posledních dvaceti letech, je bezpochyby 

fascinující. Je zajímavé sledovat, jak obtížně a opožděně sektorová regulace dohání 

technologický vývoj a často se snaží regulovat neregulovatelné. Zároveň jsme svědky 

toho, že díky přeregulovanosti evropského telekomunikačního trhu tento ztrácí dech ve 

srovnání s jinými regiony světa a stává se čím dál méně investičně atraktivním, což 

dokládá opouštění evropských trhů velkými evropskými soutěžiteli, kteří postupně 

přesměrovávají své podnikatelské aktivity do regiónů méně regulovaných. Přímým 

důsledkem tohoto jevu je probíhající konsolidace evropských telekomunikačních trhů. 

Zároveň jsou ze strany zákazníků i regulačních orgánů pozorovatelná velká očekávání 

v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí mobilních i pevných, což vyžaduje nemalé 

investice do výstavby a rovněž tak, v případě sítí mobilních, do akvizice potřebného 

spektra. Je vůbec v existujícím regulačním prostředí možné tato očekávání naplnit? 

 

Práce se snaží zmapovat historický vývoj sektoru a jeho regulace, který je 

nezbytným kontextem pro porozumění fungování současných telekomunikačních trhů a 

predikce jejich vývoje. Dále potom práce definuje aktuální vývojové trendy sektoru jak 

na národní, tak i evropské a globální úrovni. Zásadním vývojovým trendům se práce 

věnuje velmi detailně. Kromě toho práce definuje kritické oblasti sektorové regulace a 

v závěru potom práce identifikuje charakteristické a problematické jevy sektorové 

regulace a snaží se možná řešení pojmenovat.  
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