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Spolecnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone") tímto predkládá své pripomínky

k návrhu Ceského telekomunikacního úradu (dále jen "CTÚ") na vydání opatrení obecné povahy

C. OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných verejne dostupných

služeb elektronických komunikací, které mají být mereny, obsah, forma a zpusob uverejnení

informací o aktuálních cenách, kvalite a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a

opatreních zajištujících rovnocenný prístup i pro zdravotne postižené uživatele, a postupy pro

vyhodnocování kvality (dále jen "návrh").

I. PRIPOMíNKY K JEDNOTLIVÝM CÁSTEM/USTANOVENíM NÁVRHU OPATRENí:

Neuplatnujeme.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATRENí:

Z pohledu spolecnosti Vodafone je predložený návrh OOP 14 doplnen o radu prospešných

zpresnení nebo naopak zjednodušení, které umožnují koncovým uživatelum úcinne srovnávat

jednotlivé nabídky operátoru.

Presto je spolecnost Vodafone presvedcena, že Ceský telekomunikacní úrad by mel vyžadovat

od subjektu na trhu i nekteré další informace, které mu umožní lépe vyhodnotit merené

parametry, a to zejména v PREHLEDU o výsledných hodnotách merených parametru kvality

poskytovaných služeb v Príloze 1.

Dle názoru spolecnosti Vodafone by bylo pro koncové spotrebitele prospešné, aby

A) bylo presne rozlišeno, zda nebo z jaké cásti se údaje uvádené v Prehledu v Príloze 1 týkají

pouze vlastních maloobchodních zákazníku (u vertikálne integrovaného poskytovatele). Bylo

by vhodné, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji alternativních poskytovatelu, kterí

poskytují cást svých služeb prostrednictvím velkoobchodní nabídky vertikálne integrovaného

operátora. Pro takové srovnání se predpokládá, že i alternativní operátori rozdelí vyplnované

údaje na dve cásti (cást zákazníku, kterí jsou závislí na využití velkoobchodních služeb

vertikálne integrovaného poskytovatele, a druhou cást zákazníku, kterí využívají službu ve

stejné kategorii, ale nikoliv prostrednictvím velkoobchodních služeb vertikálne integrovaného

poskytovatele). Soucasná podoba tabulky nemusí podle predpokladu spolecnosti Vodafone

zajistit, že tyto údaje budou srovnatelné.

B) CTÚ doplnil údaje v Prehledu v Príloze 1 (nebo v samostatné príloze) alespon o nekteré

kategorie parametru (indikátoru) související s kontrolou velkoobchodních služeb. Tyto

indikátory slouží predevším k odhalení necenové diskriminace. Jejich sledování však nelze

ocekávat u samostatného koncového uživatele, nicméne spolecnost Vodafone je toho

názoru, že s ohledem na zájmy koncových uživatelu by takovéto indikátory mel

vyhodnocovat CTÚ.



Základem pro seznam takovýchto indikátoru mohou být problémy, na které poukázal CTÚ ve

verejné konzultaci k aplikaci povinnosti nediskriminace provádené sdružením regulátoru

BEREC: "Nejbežnejšími diskrimin acními praktikami mimo oblast cen, které CTÚ a MPO

považují za potenciálne rizikové, jsou diskriminace v oblasti kvality poskytovaných

velkoobchodních služeb (vcetne nemožnosti na základe této velkoobchodní služby nabídnout

srovnatelný maloobchodní produkt), dodávky velkoobchodních služeb v ruzných termínech

pro ruzné odberatele (resp. služby vlastní), odstranování poruch v ruzných lhutách pro ruzné

partnery (resp. služby vlastní) ci vcasné nezverejnování klícových informací pro poskytování

velkoobchodních služeb vcas, a to vcetne nedostatecného prístupu k objednávkovým

systémum. Problémem mohou také být komplikace a prutahy pri prvotním sjednání smlouvy

o poskytnutí velkoobchodního produktu ci problémy pri zmene poskytovatele služby

koncovým úcastníkem. ,,1

Spolecnost Vodafone by ráda odkázala na konkrétní seznam nejduležitejších indikátoru (KPls)

v této oblasti, jak je popsán v její vlastní odpovedi ve verejné konzultaci BEREC, zejm.
v bodech 18 až 20. Viz odkaz zde. 2

S ohledem na cíl této pripomínky si spolecnost Vodafone dovoluje pripomenout, že CTÚ

nenavrhuje v práve probíhající analýze trhu C. 5 uložit dominantní spolecnosti Telefónica

povinnost reportingu specifických KPls.

Spolecnost Vodafone je presvedcena, že CTÚ tímto muže získat informace, kterými bude

kontrolovat necenovou diskriminaci koncových zákazníku alternativních operátoru, kterí jsou

závislí na kvalite poskytovaných služeb vertikálne integrovaného operátora.

1 Viz odpoved CTÚ a MPO v konzultaci BEREC:

http://www.google.cz/u rl ?sa=t& rct= i&q =%22wh ich%20a re%2 Othe%20m ost%20com mon%20( no n-

price )%20d iscri min at~ ry%20b eh avi ou rs%20wh ich% 20yo u%22 &sou rce=web&cd =1& ved =OCCUQFjAA& url=http

%3A%2F%2Fec.eu ropa. eu %2 Finform ati on soci ety%2 Fpo Iicy%2 Fecom m%2Fdoc%2 FIibra ry%2 FpubIic consu It%

2Fnon discrimination%2F3 Czech Ministry of Industry (CZ).pdf&ei=9T6MTlHmIl7HtAbY6dWzCw&usg=AFQi

CNGNFQxwWBBzMXCUG9CGklFcmBNoFg (citováno 16.4.2012)

2 Viz odpoved Vodafone v konzultaci BEREC:

http://www.google.cz/u rl ?sa=t&rct= i&q =vod afon e%20%2 2wh ich%20a re%20th e%20most%20com mon %20( no
n-

price )%20d iscri minatory%20be haviou rs%20wh ich% 20yo u%22&sou rce=web&cd= 1& ved =OCCQQFiAA& url=httP

%3A%2F%2Fec.eu ropa .eu %2 Finform ation soci ety%2 Fpoli cy%2 Fecom m% 2Fdoc%2 FIibra ry%2 FpubIic con su It%

2Fnon discrimination%2F18 Vodafone.pdf&ei=H UCMT agH8fcsgai KnHCw&usg=AFQiCNGOaATObSSOzo8s4iq

2aq4ZIGBwkQ (citováno 16.4.2012)
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