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Vážený pane předsedo, 
 
na základě Vašeho dopisu č.j. ČTÚ – 26 642 /III. vyř./2015-611 ze dne 11. prosince 2015 Vám 
sděluji, že k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.YYYY-Z, trh č. 2 – 
velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích (dále jen „Návrh 
analýzy trhu“), uplatňuji dále uvedené připomínky. 
 
Na základě provedené analýzy trhu hodlá Český telekomunikační úřad (dále též „ČTÚ“) uložit 
nápravná opatření asymetricky, tj. společnosti Air Telecom a.s. neuložil povinnost vést oddělenou 
evidenci nákladů a výnosů. Jelikož každá společnost na trhu terminace ve své veřejné mobilní 
telefonní síti disponuje samostatnou významnou tržní silou, doporučuji uložit veškeré povinnosti 
symetricky tak, aby i v případě společnosti Air Telecom a.s. byly k dispozici podklady pro ověření 
nákladů a výnosů za jednotlivé služby. 
 
Vzhledem k dosavadnímu a předpokládanému budoucímu nárůstu využívání služeb 
prostřednictvím veřejné sítě internet – tzv. OTT služby by měl být Návrh analýzy trhu doplněn 
o detailnější analýzu využívání OTT služeb, podrobnější posouzení substituovatelnosti těchto 
služeb se službami zahrnutými do Návrhu analýzy trhu z pohledu koncového zákazníka.  
 
Jak jsem již uvedl dříve,1 logika fungování služeb volání na účet volaného odpovídá spíše 
charakteristice terminace z Doporučení Komise.2 Proto jsem toho názoru, že v rámci Návrhu 
analýzy trhu by měl ČTÚ tyto služby posoudit, a to zejména z pohledu výše uplatňovaných cen. 
Žádám tedy o stanovisko ČTÚ k tomuto typu služeb.  
 
Upozorňuji, že v Návrhu analýzy trhu oproti analýze trhu č. A/7/12.2013-9, trh č. 7 – ukončení 
hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích absentuje 
uložení povinnosti podniku s významnou tržní silou ve znění: „povinnost vyhovět požadavkům 
jiného podnikatele na využívání a přístup ke svým specifickým síťovým prvkům pro službu ukončení 
volání.“ Toto vypuštění však v textu Návrhu analýzy trhu není nijak zdůvodněno. 
                                                       
1 Viz připomínky k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trh č. 7 – ukončení hlasového 
volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích ze dne 29. srpna 2013 a 5. listopadu 2013. 
2 Doporučení Komise 2014/710/EU ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví 
elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací. 
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Dále navrhuji stanovit jednotný nákladový standard při stanovování cen terminace3 
a v rámci oddělené evidence nákladů4 a výnosů5 tak, aby byly náklady a výnosy při následné 
kontrole srovnatelné.6 
 
Ke sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. sděluji, 
že toto je předmětem šetření Evropské komise, a tudíž se Úřad tímto ve svých připomínkách 
nezabýval. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
v.z. Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 
místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 58/219 
225 02 Praha 9 – Vysočany 
 
 

                                                       
3 V současné době ve standardu pure LRIC. 
4 V současné době ve standardu FAC. 
5 Vychází z cen stanovených na základě modelu pure LRIC. 
6 Takovým standardem by mohl být LRIC, který je i z pohledu ÚOHS vhodnější při provádění ex post kontroly 
soutěžního chování. 
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