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Připomínky společnosti T‐Mobile k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2020‐x, 
trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném místě 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. 
A/1/xx.2020-x, trhu č. 1 – velkoobchodní služby 
ukončení volání v jednotlivých veřejných 
telefonních sítích poskytovaných v pevném 
místě, ze dne 24. 9. 2019 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ: T-Mobile Czech Republic a.s. 
Tomíčkova 2144/1 
148 00 Praha 4 

IČ  649 49 681  

Kontaktní osoba: Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: níže uvedené připomínky neobsahují obchodní 
tajemství a důvěrné informace 

Jméno, příjmení, funkce oprávněných osob:  
Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 
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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 opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2020-x, trhu č. 1 – 
velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných 
v pevném místě (dále také jen „Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I. 1 Článek 2 

Společnost T-Mobile navrhuje stanovit podnikem s významnou tržní silou i následující subjekty: 
Infinity Telecom, s.r.o. a miniTEL s.r.o. 

Podle názoru společnosti T-Mobile tyto subjekty splňují všechny předpoklady uvedené v Návrhu na 
řádcích 1120 – 1122. Obě výše zmíněné společnosti mají se společností T-Mobile podepsanou smlouvu 
o propojení. Podle databáze přidělených čísel mají přidělené identifikační číslo sítě (společnost miniTel 
má přidělený OpID 217 a společnost Infinity 227). A protože tyto společnosti předávají provoz do sítě 
společnosti T-Mobile, lze se domnívat, že obě společnosti disponují i ústřednou a tedy splňují 
i poslední kritérium. 

I. 2 Kapitola 2.1.2, řádky 1128 a následující 

Společnost T-Mobile navrhuje přidat společnosti Infinity Telecom, s.r.o. a miniTEL s.r.o. do seznamu 
operátorů, kteří byli zařazeni na relevantní trh. Odůvodnění viz připomínka I. 1 výše. 

I. 3 Poznámka pod čarou č. 65 

Společnost T-Mobile navrhuje přidat společnosti Infinity Telecom, s.r.o. a miniTEL s.r.o. do výčtu podniků 
s významnou tržní cenou. Odůvodnění viz připomínka I. 1 výše.  

I. 4 Kapitola 3.5, řádek 1732 

Společnost T-Mobile navrhuje upravit počet podniků s významnou tržní silou na analyzovaném trhu 
uvedený na řádku 1732, konkrétně nahradit číslovku 24 číslovkou 26. Důvodem je návrh společnosti  
T-Mobile přidat společnosti Infinity Telecom, s.r.o. a miniTEL s.r.o. mezi podniky s významnou tržní cenou 
(viz připomínky výše).   
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme.  
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