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cást pridané hodnotYr kterou ostatní operátori nabízejí v rámci
komplexní služby jako celku. 11 nahradit textem:
"Tržní podíly zahrnují jen takové koncové úseky
pronajatých okruht'a, které využívají infrastrukturu vlastní
síte. Koncové úseky pronajatých okruhu, které nekterí
operátori nabízejí na základe nakoupených koncových
úsekt'a od tech operátort'a, kterí disponují vlastní sítí
(preprodej) jsou z vecného vymezení vylouceny, nebot tito
operátori využívají vlastní infrastrukturu pouze pro páterní
úseky pronajatých okruhfi, které následne nabízejí
spolecne s velkoobchodne nakoupenými koncovými úseky
jako komplexní službu. To znamená, že cást této komplexní
služby (tj. koncový segment) je již zahrnut do tržního
podílu operátora, který daný koncový úsek skutecne
rea lizuje. "

Oduvodnení:

Zahrnutím preprodeju do celkového poctu koncových úsek~
pronajatých okruh~ by došlo k nereálnému navyšování celkového
virtuálního poctu, nebot pri dalším využití koncového úseku
operátora I pro velkoobchodní službu operátora II pro operátora
III by byl daný jeden konkrétní úsek zapocítán do celkového
virtuální poctu dvakrát - operátorem I a oprátorem II. Spolecnost
GTS Novera je presvedcena, že pro posouzení tržních podílu a
pomer~ na daném relevantním trhu je nezbytné vyloucení
preprodeje z celkového poctu koncových úseku, tedy do
celkového poctu koncových úseku zahrnovat pouze pocet
skutecne realizovaných koncových úseku. Vopacném prípade
dochází k neodpovídajícímu poklesu tržního podílu skutecných
poskytovatelu, prestože díky preprodeji se mohou stále chovat
na trhu nezávisle v podstatne vetší míre, než by odpovídalo
jejich nereálne sníženému tržnímu podílu.
Naopak v prípade preprodeje realizuje operátor II pouze páterní
úsek, který by byl z pohledu puvodního vymezení relevantních
trhu zahrnut do vymezení relevantní trhu 14. Tento relevantní trh
byl zrušen z duvodu prevážne dostatecné míry konkurencního
prostredí v rámci clenských státu EU, nikoliv sloucen s trhem 13
do nove definovaného relevantního trhu 6.

4. Pripomínka k Cásti C bod 3.1.2 Kriteria zamerená na
charakteristiku podniku

Spolecnost GTS NOVERA S.r.O. navrhuje:

Text na rádcích 1091 - 1092 NU velkoobchodní služby klasických

okruhd vychází skutecná prdmerná mesícní cena za ~9 na_ KCr u maloobchodní služby klasických okruhtJ_ Kc. 11

nahradit textem:
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"U velkoobchodní služby klasických okruhfl vychází
skutecná prfJmerná mesícní cena za rok 2009 na~ Kc,
u maloobchodní služby klasických okruhfJ_ Kc. Pro
porovnání je nutné prfJmernou mesícní cenu velkoobchodní
služby zahrnout 2x, nebot maloobchodní služby obsahují
vždy 2 koncové úseky"

Oduvodnení:

Z vlastní definice maloobchodní služby je patrné, že služba
propojuje dve koncové lokality úcastníka a tudíž obsahuje dva
koncové úseky. Tomu odpovídá i struktura jednorázových
maloobchodních cen, které se úctují za každý koncový bod
zvláše. Porovnání mesícních cen za velkoobchodní službu a
maloobchodní službu, bez ohledu na vlastní pocet koncových
úseku, je nepresné a zavádející.

II Stanoviska
V návaznosti na obsah bodu 2.1 - vecné vymezení spolecnost
GTS Novera na základe svých zkušeností souhlasí s názorem
Úradu, že pri reálném poskytování služeb na maloobchodním trhu
jsou skutecne služby ETH a klasické okruhy na strane poptávky
z hlediska funkcních charakteristik vzájemne oboustranne
zamenitelné. A to platí nejen pro nižší segmenty jako SME, ale
také pro korporátní sektor, vcetne sektoru verejného.
Obdobne pristupují k vymezení trhu a zastupitelnosti služeb ETH a
klasických okruhu i ostatní regulátori, napr. ComReq3

2 Ceník - služba pronájmu okruhu - Za zrízení každého koncového bodu okruhu
se úctuje jednorázová cena, za používání okruhu se úctuje cena za príslušnou dobu
poskytování. Zrušení okruhu je bezplatné.
3 ComReg agrees that the market for the terminating segments of wholesale leader
Unesincludes all products which offer similar functionality to existing products, and
that this includes Ethernet, amongst others. ComReg has followed the methodology
recommended by the European Commission in the revised Recommendation and
accompanying explanatory memorandum, and the starting point for the definition
of the wholesale market has been:
"wholesale termínatíng segments of leased línes, írrespectíve of the technology
used to provide leased or dedícated capacíty"
In ComReg's view, while the underlying Infrastructure may limit the types of
product which can be offered, there is sufficient substitutability along a..chain of
terminating segment products to render them in the same product market.
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