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Pripomínky
1. Pripomínka k výroku I - Povinnost prOhlednosti podle § 82 Zákona
aj uverejnovat referencní nabídku prístupu s uvedením popisu príslušných nabídek

služeb, které poskytuje ke splnení povinností podle bodu 1, a souvisejících
smluvních podmínek vcetne cen v souladu s opatrením obecné povahy
vydaným k provedení §82 odst. 4 Zákona, kterým se stanoví rozsah, forma a
zpilsob uverejnování informací týkajících se prístupu k síti nebo propojení sítí
elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referencní
nabídky prístupu a propojení

Spolecnost GTS Czech obecne vítá a podporuje postup Úradu pri ukládání
nápravných opatrení v návaznosti na výsledky opatrení obecné povahy
C. A/6/12.2010-16. Nicméne pri ukládání nové povinnosti zahrnout do existující
ci nové referencní nabídky také nabídku pronájmu koncových úseku
prístupových okruhu s rozhraním Ethernet by Úrad mel soucasne vycházet
z reálné zkušenosti pri implementaci puvodní referencní nabídky uverejnené na
základe rozhodnutí REM/13/11.2006-72.
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Z pohledu spolecnosti GTS Czech se jedná zejména o 2 následující oblasti:
i. Definice oblastí a poctu predávacích bodO predmetných

koncových bodO
ii. Absence migracního procesu jednotlivých služeb z neregulované

na regulovanou velkoobchodní nabídku SMP operátora

Definice oblastí a Doctu predávacích bodO oredmetných koncovÝch
bodO

Definice oblastí a poctu predávacích bod~ spolu s vlastní cenovou nabídkou
primárne ovlivnují rozhodnutí velkoobchodního odberatele, zda využije
regulovanou nabídku nebo komplexnejší nabídku neregulovanou, která v sobe
zahrnuje i dílcí cásti, které by pri využití služby regulované mohl realizovat
vlastními prostredky.
Nevhodná definice oblastí a poctu predávacích bod~ m~že v celkovém pohledu
potenciálního odberatele odradit, prestože vlastní cena koncových úsek~ by
mela být pri velkém poctu malých oblastí nižší. Príkladem by mohla být
teoretická nabídka RACO, v rámci které by pocet predávacích bod~ a oblastí
odpovídal poctu okres~, nikoliv kraj~.

S ohledem na výše uvedené spolecnost GTS Czech navrhuje, aby v rámci
uložení povinnosti uverejnit nabídku spojenou poskytováním koncových
segment~ pronajatých okruh~ realizovaných prostrednictvím prenosových
rámc~ a rozhraní Ethernet Úrad umožnil spolecnosti Telefónica 02
dohodnout definici oblastí a predávacích bodO v rámci jednání
s potenciálními odberateli v rámci casove omezené IhOty.

Po marném uplynutí takovéto Ih~ty by definici oblastí a poctu predávacích bod~
referencní nabídky urcil Úrad. Spolecnost GTS považuje za primerenou IhOtu
60 kalendárních dnO.
Spolecnost GTS Czech k tomuto návrhu vede presvedcení, že nápravné
opatrení má být primerené a efektivní nejen pro SMP operátora, ale také pro
potenciální odberatele. Dle jejího názoru je primerené po omezenou dobu
umožnit dohodu obou stran o vyváženém modelu investic, úspor a výnos~ na
obou stranách, zejména v prípade, že není uložena cenová regulace.

Absence migracního procesu jednotlivÝch služeb z nereaulované na
regulovanou velkoobchodní nabídku SMP ooerátora

Spolecnost GTS Czech na základe vlastní zkušenosti konstatuje, že absence
presne definovaného migracního procesu reálne podstatným zp~sobem
oddaluje vlastní implementaci nápravného opatrení. Po reálné implementaci
nabídky RACO lze d~vodne konstatovat, že neexistence takovéhoto procesu
v rámci existující regulované nabídky RACO oddálilo vlastní implementaci o
rádove mesíce, které bylo nutno venovat vyjednávání podmínek migrace.
Z pohledu potenciálního odberatele efektivní migracní proces hraje
nezanedbatelnou roli na jeho postupování po žebrícku investic, nebot lze
predpokládat, že regulovanou nabídku, spojenou s vyšší mírou investic, využije
odberatel, který dosáhl kritického poctu služeb. POdpore tohoto návrhu prispívá
i skutecnost, že v prípade služeb Ethernet se jedná o novou regulovanou
nabídku za situace, kdy již vetšina potenciálních odberatel~ využívá obdobných
služeb neregulovaných, a tudíž budou logicky do úvahy, zda využít novou
regulovanou službu zahrnovat i existující bázi svých služeb.
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S ohledem na výše uvedené spolecnost GTS Czech navrhuje, aby v rámci
uložení povinnosti uverejnit nabídku spojenou poskytováním koncových
segmentu pronajatých okruhu Úrad uložil povinnost implementovat
migracní proces jednotlivých služeb z neregulované na regulovanou
velkoobchodní nabídku.
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