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ÚVOD 

Společnost  T‐Mobile  Czech  Republic  a.s.  (dále  také  jen  „T‐Mobile“)  vítá  možnost  uplatnit  své 

připomínky  a  komentáře  k návrhu  dokumentu Metodika  analýz  relevantních  trhů  (dále  také  jen 

„Návrh“). 

I.  PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I. 1  Kapitola 3.3 – Věcné vymezení 

Společnost T‐Mobile se domnívá, že by bylo vhodné  již v rámci metodiky zdůraznit posuzování OTT 

služeb  a  jejich  dopad  na  situaci  na  zkoumaných  trzích.  Tyto  jsou  již  v  současné  době mnohdy 

považovány za vzájemně zastupitelné s klasickými telekomunikačními službami. Uživatelé neřeší, přes 

jakou  službu  se  s  druhým  uživatelem  spojí.  V  dnešní  době  již  uživatel  nevolá  telefonní  číslo,  ale 

konkrétního člověka, který může být v rámci OTT aplikací identifikován i jiným způsobem než pouze 

telefonním číslem. OTT aplikace jsou propojeny s uloženými kontakty, v adresáři elektronické pošty 

(stejného poskytovatele OTT služeb) se tak uživatelům nabízí možnost hlasového spojení s dotyčnou 

osobou (např. Gmail – Hangouts). 

Možnost  využívat OTT  aplikace mají  všichni  členové domácností,  které  jsou připojeny  k  internetu 

a vlastní  počítač.  Dle  údajů  statistického  úřadu  byl  v  roce  2015  počet  domácností  vybavených 

počítačem s připojením k internetu 73 % všech domácností1. V případě používání domácích Wi‐Fi sítí 

se lze k těmto aplikacím dostat i přes chytré telefony („smartphone“). S rostoucím počtem uživatelů 

vlastnících chytré telefony, který se blíží 50 % všech uživatelů v rámci jednotlivých sítí2 a nadále roste, 

se bude používání OTT služeb stále zvyšovat. 

Navrhujeme, aby  Český  telekomunikační úřad  již v Návrhu deklaroval,  že provede detailní analýzu 

využívání OTT služeb a jejich dopadů do tržní situace na jednotlivých trzích, a její výsledky zohlední 

v rámci věcného vymezení konkrétních trhů. 

I. 2  Kapitola 6.2.1.2 Kritéria týkající se podniku 

V rámci této kapitoly, k bodu viii) Vertikální integrace, navrhujeme zabývat se konkrétní situací na trhu 

elektronických komunikací v České republice. Po dobrovolné separaci společnosti O2 Czech Republic 

a.s. došlo sice k formálnímu rozdělení společnosti, kde jedna poskytuje velkoobchodní služby a druhá 

služby  maloobchodní.  Nicméně  vzhledem  k přetrvávajícímu  propojení  obou  společností 

prostřednictvím osoby majoritního vlastníka obou z nich (skupina PPF) se jedná nadále o vertikálně 

integrovanou entitu.  

                                                           
1  https://www.czso.cz/csu/czso/poctem‐uzivatelu‐internetu‐jsme‐preskocili‐evropu 
2  V sítí společnosti T‐Mobile je v současné době více než 45 % uživatelů používajících smartphone. V síti společnosti O2 je dle 
tiskové zprávy těchto uživatelů dokonce 48,5 %. 
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Tuto skutečnost lze doložit například studií, kterou napsal profesor Martin Cave, případně názorem 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Šest stupňů funkční separace (autor Martin Cave): 

 

Graf výše znázorňuje, jak různé stupně separace ovlivňují diskriminační chování podniku s významnou 

tržní silou (osa x) a jak rušivé pro chování tohoto podniku jsou uložená nápravná opatření (osa y).  

Pozice společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“) a O2 Czech Republic 

a.s. (dále jen „O2“) na výše uvedeném obrázku je stupeň 5 Legal separation, přičemž obě vzniklé entity 

zůstávají i nadále propojeny osobou jejich majoritního vlastníka, který je schopen vykonávat ve vztahu 

k oběma rozhodující vliv na jejich jednání.  

Také z vyjádření3 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vyplývá, že jde o právní 

separaci: „obě uvedené společnosti jsou součástí skupiny PPF (dále jen „Skupina PPF“). Podíl Skupiny 

PPF  jak v O2  tak v CETIN  činí 83,3 %. Skupina PPF  je  tedy mateřskou  společností a  společnosti O2 

a CETIN jsou jejími dceřinými společnostmi.  

Úřad na základě 83,3 % podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu má za to, že Skupina PPF 

má rozhodující vliv na obchodní (soutěžní) jednání O2 a CETIN. Úřad tedy důvodně předpokládá, že O2 

a CETIN nemají dostatečnou samostatnost v rozhodování o svém obchodním (soutěžním) chování.“ 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnit textaci prvního odstavce bodu viii) Vertikální integrace 

následovně: 

                                                           
3  Viz připomínky ÚOHS k návrhu rozhodnutí o uložení povinností na relevantním trhu č. 4 „Velkoobchodní (fyzický) přístup 
k infrastruktuře  sítě  (včetně  sdíleného  nebo  plného  zpřístupnění  účastnického  vedení)  v  pevném  místě“  
č. REM/4/XX.2015‐YY ze dne 24. června 2015. 



 

 T-Mobile Czech Republic a.s.   4/4 

„Jestliže  podnik,  resp.  podniky,  poskytují  celou  řadu  produktů  na  různých  úrovních  celého  tržního 

řetězce, tj. produkt nebo službu a zároveň jeho velkoobchodní vstupy, Úřad zkoumá, zda takový podnik, 

resp.  podniky,  jsou  schopny  jednat  nezávisle  na  svých  konkurentech,  kteří mají  rozdílné  vlastníky 

a působí pouze na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni. 

Pro posouzení vertikální  integrace Úřad zkoumá zejména strukturální, kontrolní a řídící vztahy mezi 

jednotlivými  částmi  podniku,  resp.  podniků,  působících  na  stejném  trhu  či  na 

podřazených/nadřazených  trzích.  Úřad  při  hodnocení  vertikální  integrace  přihlédne  ke  všem 

okolnostem, historickému a očekávanému vývoji a dalším faktorům, které mohou mít vliv na skutečnou 

situaci na trhu.“ 

 
II.  STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme. 

S pozdravem, 

Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

T‐Mobile Czech Republic a.s. 
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