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Tabulka vypořádání připomínek uplatněných k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví 
relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „OOP 1“) 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(pořadové číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

ř. 219-224 
(odůvodnění) 

Pokud však provedení testu tří 
kritérií a analýzy prokáže, že 
některý z těchto trhů nadále 
vyžaduje uplatnění regulace ex 
ante, tj. že test tří kritérií je splněn 
a trh není efektivně konkurenční, 
Úřad uplatní standardní postup 
podle § 51 odst. 5 a násl. Zákona 
a na tento trh se bude i pro další 
období mezi analýzami 
vztahovat přechodné ustanovení 
článku 7 odst. 1 opatření. Takový 
trh bude tedy nadále považován 
za relevantní a to až do doby 
provedení analýzy, která 
prokáže, že trh je efektivně 
konkurenční. 

O2 Czech Republic 
a.s. (1) 

Připomínkující subjekt uvedl, že: „Z 
odůvodnění k přechodnému ustanovení v 
článku 7 není zřejmé, jak dlouho mohou 
být trhy neuvedené v Doporučení 
2014/710/EU (současné trhy č. 1 a 2) 
nadále považovány za relevantní. Z textu 
Doporučení v recitálu 25 lze dovodit, že 
regulační zásahy na těchto trzích jsou 
odůvodněné pouze pro jedno následující 
období“, zejména při srovnání anglické či 
francouzské jazykové verze, kde je 
jednoznačnější jednotné číslo slova 
období. Žádáme Úřad provést v tomto 
smyslu úpravu odůvodnění. Přechodné 
ustanovení v čl. 7 odst. 1 by nemělo 
dlouhodobě sloužit jako doplněk výčtu 
relevantních trhů v čl. 2 odst. 2 opatření. 
Naopak, mělo by zajistit hladký přechod 
na rozsah relevantních trhů uvedených v 
novém Doporučení.“. 

Neakceptováno 

K první části připomínky Úřad 
připomíná, že již v článku 7 odst. 1 
výroku konzultovaného materiálu 
uvedl, že: „Relevantní trhy vymezené v 
opatření obecné povahy č. 
OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví 
relevantní trhy v oboru elektronických 
komunikací, včetně kritérií pro 
hodnocení významné tržní síly, ve 
znění opatření obecné povahy 
č. OOP/1/04.2012-4, na kterých Úřad 
stanovil podnik s významnou tržní silou 
a uložil povinnosti podle § 51 odst. 5 
Zákona, a které nejsou uvedeny v čl. 2 
odst. 2 tohoto opatření, se považují 
za relevantní trhy až do doby 
provedení analýzy, která prokáže, že 
trh je efektivně konkurenční nebo 
nesplnil test tří kritérií.“.  

Rovněž v textu odůvodnění 
předloženého do veřejné konzultace je 
na ř. 223 a ř. 224 uvedeno, že takový 
trh bude nadále považován za 
relevantní, a to až do doby provedení 
analýzy, která prokáže, že trh je 
efektivně konkurenční. 

K druhé části připomínky Úřad uvádí, 
že připomínkovaný text OOP 1 je 
v zásadě obdobný, jako text ze 
zmiňovaného recitálu 25 Doporučení 
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2014/710/EU, který uvádí, že: 
„…Vnitrostátní regulační orgány by tak 
mohly odůvodnit trvající regulační 
zásahy ex ante na velkoobchodní 
úrovni za předpokladu, že je ve 
vnitrostátních podmínkách pro 
následující období přezkumu splněn 
test tří kritérií…“ [zvýraznění Úřadem]. 
To podle Úřadu znamená, že 
v každém takovém období, pokud je 
splněn test tří kritérií, může být daný 
trh považován za relevantní a 
analyzován.  

Obecná 
poznámka 

 Vodafone Czech 
Republic a.s. (2) 

Připomínkující subjekt uvedl, že: 
„Zásadní připomínkou, kterou společnost 
Vodafone v této veřejné konzultaci 
uplatňuje, je nutnost provést tento test tří 
kritérií na velkoobchodním trhu přístupu 
k vysokorychlostnímu backhaulingu, 
který je vhodný pro zajištění páteřního 
propojení mobilní sítě (dále jen „mobilní 
backhauling“). Vzhledem k závažnosti 
níže uvedených indicií, má společnost 
Vodafone za to, že ČTÚ má povinnost se 
provedení testu tří kritérií věnovat.“. 

Dále připomínkující subjekt uvedl, že: 
„Vzhledem k závažnému podezření, že v 
důsledku spolupráce mezi účastníky 
Dohody o sdílení dojde k narušení trhu 
optického backhaulingu, a že jiným 
společnostem, než účastníkům Dohody, 
nebude optický backhauling poskytován 
za nediskriminačních podmínek, 
navrhuje společnost Vodafone, aby 
Český telekomunikační úřad provedl test 
tří kritérií k trhu tzv. „mobilního 
backhaulingu“, a tento trh následně 

Částečně akceptováno 

Úřad bere tuto připomínku na vědomí 
a důvody pro definování nového 
velkoobchodního trhu pro mobilní 
„backhauling“ a následného provedení 
testu tří kritérií prověří.  

Vydání konzultovaného návrhu 
opatření však v tuto chvíli není třeba 
podmiňovat dokončením tohoto 
posuzování. Dojde-li Úřad k závěru, že 
je třeba definovat nový velkoobchodní 
trh a ten následně splní test tří kritérií, 
Úřad rozšíří seznam relevantních trhů 
změnou opatření OOP 1 na základě 
předchozího postupu podle § 52 odst. 
2 Zákona. 
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zařadil mezi relevantní trhy v oboru 
elektronických komunikací.“. 

Plné znění připomínky je dostupné zde. 

 

http://www.ctu.cz/cs/download/pripominky_diskuse/rok_2015/pripominky_vodafone_oop_01-xx_2015-y_navrh_01_12_2014.pdf

