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Připomínky uplatněné k návrhu rozhodnutí č. REM/6/XX.2014-Y o uložení povinností na relevantním trhu č. 6 – Velkoobchodní 
koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity 

Čl., odst., 
písm., 
bod, 
řádek 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt 
(č. připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Část II. bod 
3. 

 

Pro splnění povinnosti uložené v části I. 
bodu 1. výroku rozhodnutí související 
s poskytováním velkoobchodních 
koncových segmentů pronajatých okruhů 
realizovaných prostřednictvím přenosových 
rámců a rozhraní Ethernet předávaných 
v lokalitách hraničních síťových prvků 
regionální ethernetové sítě (REN) musí 
účastník řízení umožnit přístup do 90 dnů 
od projevení závazného zájmu jiného 
podnikatele. 

O2 Czech Republic 
a.s. (1) 

Úřad stanovuje lhůtu 90 dní pro umožnění přístupu v 
lokalitách REN od projevení závazného zájmu jiného 
podnikatele. V případě zřizování nové kolokace by 
taková lhůta byla nesplnitelná. I v případě, že žadatel o 
přístup již má v daném bodě kolokaci, O2 tuto dobu 
nestihne vybavit daný bod přístupu novými zařízeními 
(síťovými kartami a routery) pro umožnění přístupu s 
ohledem na dodavatelské termíny. Žádáme proto, aby 
Úřad stanovil lhůtu pro umožnění takového přístupu na 
alespoň 120 dní a následně příslušným způsobem 
upravil i odůvodnění (ř. 136), kde je uvedena lhůta 
pouze 60 dní.  

 

Akceptováno. 

 

    

Řádek: 140  

 
Pro realizaci přístupu dle části I bodu 1. 
výroku rozhodnutí mohou jiní podnikatelé 
využít přístup k přiřazeným prostředkům, a 
to kabelovodům, chráničkám a 
nenasvíceným vláknům, a to pro realizaci 
páteřního propojení (backhaul). 

O2 Czech Republic 
a.s. (2) 

V odůvodnění Úřad uvádí, že v rámci povinnosti umožnit 
přístup ke koncovým úsekům pronajatých okruhů mohou 
jiní podnikatelé využít přístup k přiřazeným prostředkům, 
čímž má na mysli kabelovody, chráničky a nenasvícená 
vlákna pro realizaci páteřního propojení (backhaul). 
Upozorňujeme Úřad na to, že předání služby na trhu č. 6 
je podmíněno existencí kolokace v předávacím bodě. 
Tím je právě kolokace nejbližším síťovým bodem jiného 
operátora, tudíž nedává smysl využívat nabídky na 
přístup k pasivní infrastruktuře. Žádáme proto Úřad o 
vypuštění odstavce v odůvodnění návrhu rozhodnutí.  

         

Neakceptováno. 

Správní orgán uvádí, že smyslem této 
povinnosti je umožnit jiným podnikatelům 
vybudování vlastní sítě až k přístupovému 
bodu velkoobchodní služby poskytované 
na základě tohoto rozhodnutí a tedy také 
umožnit vybudování kolokace 
v přístupovém bodě za účelem předávání 
velkoobchodní služby.  

Pro vybudování této své sítě 
(k přístupovému bodu) bude moci jiný 
podnikatel využít i přístup k pasivní 
infrastruktuře společnosti O2 Czech 
Republic a.s. v případě existence volné 
kapacity v ní.  

 



 2/2 

Čl., odst., 
písm., 
bod, 
řádek 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt 
(č. připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Řádky: 217 
- 218  

 

K vybudování přístupových bodů, a tedy i 
k faktickému začátku poskytování služeb, 
musí dojít nejpozději do 90 dnů od uzavření 
dohody o vybudování přístupového bodu 
v konkrétní lokalitě. 

O2 Czech Republic 
a.s. (3) 

V odůvodnění žádáme vyjmout slova „a tedy i k 
faktickému začátku poskytování služeb“, aby bylo i z 
odůvodnění zřejmé, že lhůta uvedená v části II. bodě 3 
výroku se vztahuje pouze na vybudování daného bodu 
přístupu. Faktický začátek poskytování služeb určuje 
pouze a jedině žadatel o přístup.  

 

Akceptováno. 

V odůvodnění bude odstraněna formulace 
„a tedy i k faktickému začátku poskytování 
služeb“. 

Správní orgán nicméně uvádí, že 
v případě, že jiný podnikatel bude 
požadovat zahájení faktického 
poskytování služeb časově shodné 
s datem vybudování přístupového bodu, 
musí mu toto být umožněno.  

Správní orgán v kontextu tohoto vyjádření 
zpřesní text odůvodnění výroku 
rozhodnutí.  

 


