
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Analýza trhu č. A/3/XX.2006-Y 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název /jméno a příjmení: ČESKÝ TELECOM, a.s. 

IČ (bylo-li přiděleno): 601 93 336 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): David Voska, 
271 469 318, david.voska@ct.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 
Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 

pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 
Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 

údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Datum: 30. 1. 2006 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: David Šita, výkonný ředitel pro regulaci a 
propojování 

Podpis oprávněné osoby*): 

I.    PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 

1. Část C – kapitola 2.1 – řádky 636-637 – máme za to, že služby prostřednictvím 
virtuálních volacích karet nespadají do sledovaného trhu, neboť nejsou vázány na 
používání v pevném místě. Tyto služby je možno používat prostřednictvím 
jakéhokoliv pevného či mobilního telefonu, pokud je operátor poskytující přístup 
k telefonní síti pro tyto služby propojen. Pokud jde o služby prostřednictvím veřejných 
telefonních automatů, máme rovněž pochyby o zařazení těchto služeb do 
sledovaného trhu, vzhledem k tomu, že nejsou vázány ke konkrétnímu pevnému 
místu, ale je možné je používat z jakéhokoliv telefonního automatu. Mají tedy tzv. 
„nomádskou“ povahu a jako takové tvoří spíše službu svého druhu. 

2. Část C – kapitola 3.1.1.2 „Vertikální integrace“– řádky 805-811 – dle našeho názoru 
nelze mezi trhy 1 a 3 hovořit o vertikální integraci. 

3. Část C – kapitola 3.1.1.2 „Ceny a ziskovost“ – řádky 816-825 – cenový vývoj 
nezahrnuje 2. pololetí 2005, které se vyznačovalo a) poklesem cen v návaznosti na 

                                                      
*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu 
zaručeným elektronickým podpisem. 



změny v cenové regulaci a b) stanovením cen ze strany ČTc pod maximální hranicí 
stanovenou cenovým rozhodnutím ČTÚ. 

II.   STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 
Úřad v analýze trhu č. 3 nebere v úvahu konsolidaci trhu, ke které došlo v roce 2005 
v důsledku akvizice několika významných poskytovatelů služeb společností GTS. Ačkoliv 
dopad na poměry na trhu č. 3 není pravděpodobně zásadní, domníváme se, že Úřad by 
měl přesto tento dopad v rámci analýzy posoudit. Rozhodně je pak třeba konsolidaci trhu 
nutno vzít v úvahu při připravované analýze trhu č. 5. 


