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Společnost ISP Alliance a.s. vyjadřuje své názory a připomínky v rámci veřejné 

konzultace k Návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti O2 Czech Republic 

a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, na 

základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) přístup k 

infrastruktuře sítě (včetně sdíleného, nebo plného zpřístupnění účastnického vedení 

v pevném místě) 

 (dále jen „Návrh“): 

 

Protože některé společnosti zastoupené ISP Alliance a.s. budou předkládat vlastní 

podrobné návrhy, je podnět ISP Alliance a.s. abstraktem názoru členů a je pohledem 

naší organizace na rozvoj trhu.  

 

Abstrakt:  

Úvodem předkládají operátoři shrnutí svých připomínek, které jsou níže rozpracovány 

ve větším detailu. ISP Alliance a.s.  plně podporuje následující navrhovaná opatření:  

- Zahrnutí zpřístupnění FTTx, VULA a zpřístupnění pasivní infrastruktury,  

- Zavedení povinnosti vyhradit volnou kapacitu pro zpřístupnění u nově 

budovaných vláken. 

- Zavedení povinnosti dohodnou se na úrovni kvality poskytovaných služeb (SLA). 

- Zohlednění principu rovnocennosti vstupů - equivalence of inputs (dále jen 

„EoI“) a harmonogramu jeho zavádění. 

Vzhledem k níže popsaným důvodům považuje ISP Alliance a.s. zavedení všech 

navržených opatření za potřebné a naléhavé, avšak zároveň navrhují jejich úpravu 

nebo doplnění. Za klíčové lze považovat doplnění Návrhu o následující: 

- Přístup k přiřazeným prostředkům a nenasvícenému kabelovému vláknu 

(„přístup do pasivní infrastruktury“) by neměl být podmiňován současným 

využitím jiného velkoobchodního produktu SMP operátora. ISP Alliance a.s. 

podporuje rozvoj NGA sítí, velkoobchodnímu přístup bez zbytečných omezení a 
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názor ISP Alliance a.s. je, že zpřístupnění pasivní infrastruktury by mělo 

podporovat technologicky neutrální rozšiřování NGA sítí.  

- Princip EoI by neměl být implementován selektivně na technologii FTTH a 

VULA, ale měl by (po dostatečně dlouhé lhůtě k implementaci) být aplikován na 

veškeré produkty poskytované SMP operátorem. Srovnatelný závazek by měl 

být implementován pro poskytování přístupu do pasivní infrastruktury. 

- Povinnost poskytovat velkoobchodní přístup prostřednictvím virtuálního 

zpřístupnění fyzického účastnického vedení (VULA) by neměla být omezena 

pouze na některé situace (zavedení vectoring nebo nemožnost zpřístupnění 

vlákna), ale s ohledem na zjednodušování regulace a velkoobchodních vstupů 

by měla být použitelná na celém území (při dodržení dostatečně dlouhých 

lhůt pro implementaci tohoto řešení). 
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