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l. PŘlPoMíNKY K JEDNoTLlVÝM čÁsTEM/usTANoveruíu HÁvnHu opltŘerui:

Výbor neZáVislého lCT plůmyslU (dá]e 'VNlcTP") Vitá možnost připominkovai náVrh
opatřeni obecné povahy analýZy t.hu č. Alllxx2a2l-Y, trhu č ] Velkoobchodni služby
s míslním přístupem poskytovaným V pevnén] místě (dá]e ]en "náVrh analýZy").

BohužeI po Ve]rni pečllvém prozkoL]mání předloženeho náVíhU analýZy musime L]platnit
ZáSadní připomínky zejména k předtoženým datum, Ze kterych Český te|ekomunikační
úřad (dále jen "ČTÚ") čerpá při zdůVodňoVáni předloženýGh záVěrů sVé ana]ýzy,
Následujici piipominky jsou nato]ik ZáVažné, že pokud nebudou odstraněny nemůžeme
soUh]asit § předkládanými ZáVěry

Úřad kromě ]iného chabě ZdůVodnil respektiVe r}ezdůVodn]l proč nezahrnUl íixni LTE
nabidkL] do relevantního trhu a nestanoVil poskytovaielé těchto řešení lokálnim1 SMP
operátory, ČTÚ ignoiuje §kutečnost, že iníraStruktu]-a scUčasného celoplošného SI1,4P

operátora je jediná celoplošné Zpúsobilá pro ceioplošnou VeIkoobchodní nabidkU, která
VytVářl t]ak na Výstavbu paralelnich infrastrUktur.

Žádáme úřad o transparentní a dů§ledne vypořádáni a projednání naš]ch připonrinek

1, ř. 459 neaktuální data využívání pásma 60 GHz

ČTÚ v popisu dopadu VyUžiVáni V pásmu 60 GHz využíVá data Z konce září 2o2o,
kdy by]o registrováno přes 35 200 stanic a nikde není vysvětleno, proč ČTt]
nevyužívá aktuá]ní data Z roku 2o21 Současně UpozoIňU]eme že ÓTU aktuálně
realiZUje kontroiy na plněni povinnoSti spojených z využíVání tohoto pá§ma, jejichž
Výsledek Se může odrazit V popisu VyUžíVání tohoto pásma V náVrhu analýzy

2, ř.508 neúplný popis dotačních aktivit

V rámci télo čásli ČTÚ zmaieně popisuje program na podporu rozvoje
Vy§okorychlo§tního internetu V rámci Cperačního programu Podnlkání a lnoVace pro
konkurenceschopnost (oP PlK) V této částl zce|a chybi popi§ paraínetrů orogramL] V

rámcj noVého programovacího období a stejně tak akiiViiy spoiené s podporou
roZVoje Vysokorychlostnlho internetu V rán,]c; NároOniho londu obnovy S ohledem na





u dlldlyZy uvéU). Ze ilptlK9val ptlSIUp
Zaměřený na bUdoUcnost (forward Jooking apploach)", považUjeme iuto absenci Za
Závažnou a požadujeme dop|nění, Vóeině možnóho dopadu změny .egulace na
dolačni VýZvylprogíamy (oP PlK, oP TAK, RRF)

3 ř. 591 Míra využití jed notlavých služeb na základě průzkumu z července roku
2019 zadaného MPo

Výsledky plůZkumU, ktery je VyužíVán pro nékteré dí]či ZáVěry obsažené V náVrhU
1ra yzv poýažuje-,]e 1o 5,1né neaklL,all) a ./asldrd,e S;r Č I Ú ,e Sve Vy-oč.)
zplávé za @k 2a21 na něko]lka mistech uVádí, že probihající epidemie coVid\.r-19
Změnila VyUžiVání elektroniCkých komunikaCí. Někieři zákaznlci z důVodu online
VzděláVáni a práce z domova změnili sVé pteíerence týkající se ceny a kva]ity sjužby
PrúZkum uvedený V návrhu analýzy 1lž neodpovídá skutečnosti a realitě roku 2021 V
České repubiice a je nUtné, aby ZáVěry na něm postáVené byly přepracovany,
připadně, al]y ČTÚ použi] aktuálni data,

4 ř.'1278 nedostatečný popis ostatních technologii přistupu k internetu

V částr 2. i,2,1 7 úřad Zhodnocuje o§talní techno]ogie na české trhu, napriklad
přiStUp k intelnelu V pevném mistě proslřednictvím satelitu. S ohledem na VstUp
spoleónost Star]ink na český trh považUjerne tento popis za nedostatecny Uiad by
měl uplatnit íorward looking approach a Zohlecrlt ý návňU ana|ýzy půSobeni 1élO
perspektivní technolog]e na če§ký líh.

5 ř. 1320 zhodnocení dopadu ukončených výběrových řizeni

ČTÚ v analýze na několika místech uvádí že "s ohledem na Výsledky nedáVno
Ukončených Výběrových řízeni na udělení krnitočtú Vhodných pro poskytování siUžeb
přiStUpu k iniernetu lZe předpokládat rozvoj těChto Služeb iVe VýhledoVém horiZonlU
prc tuto analýzu' Toto konstatovani a ZaVěry hleré l ne] ÓTU V návrhu analýzy člní,
je V přimém rozpolu s tvrzenírn ltere ČTÚ UVádi V navíhu ana ýzy Velkoobchodního
trhu piístupu k mobilnim službárn V tomto dokumenlu ČTÚ vys|ovně uvádi že idíky
piedpokládané prodleVě Výbéru bezpečných 5G technologii a délce VýstaVby 5G
pokryii nelZe oĎekáVat pozitivní dopady aUkce dříVe než do pěti let od Udělení přídělL]

ládioVých kmitoótů PláVě íaktol Výběru bezpečné 5G technologie a stavební řizeni
jSou společné jak pro trh Vymezený V tomto návrhu analýzy, tak i pro velkoobchcdni
irh přístupu k mobilnim službám, Tento rozpor který Se objeVuje Ve stěžejnich
coKUmentech ČTÚ V tak krátké době Za sebou, Za§éVá pochybnosil o SplaVne práci
5 ddly a s.lopnosl jeli( 1Vyl,odfoceni ze st,ary Č |u požadJ]cŤe úpíavL] a
přepracováni záv él ú a^dýzy,

6 ř. 1458 a násl. nehomogennost pťostředí

ČTÚ si p],otiřeč1 Ve sVých úVahách, když V této části předpokLádá nehornogennost
konkulenčnich podmínek na úzerní cele ČR a V ]inych m stech navrhu analýZy při popisu
perspektivních bezdrátoMich téchnologií pňnášejícich "lrke fibre expericncc" {např. 60 Gl]z)
VyZdVihUje je]ich technické Vlastnostj a ekonomickou nenárcčnost, Požadu]eme Vysvětlit a
odsi.an]t tento rozpor a UplavIt záVéry analÝzy

7. ř. 1488 stanovení geogíafické jednotky

Stanovení geografické jednot[y na urovn, obce V plostied Čes[,e republiky, která Je
znárná sVou geog.afickou hete.ogen]ioU nepovažujeme za soUladné s Doporučenírn Komise
o.e]eVantnich trzich, které požadu]e, aby regUlační úřady při Vyrnezeni lelevantnich
ZeměpisnýCh trhů proved y podrol]noU analýZu nahraditelnoSti na stlaně poptáVky a
nabidky, přičePírž by měly Vycházei Z vhodné Zeíněp]sné jednotky a §eskupii iakové
jednotky, které Vykazu]í obdobné podminky hospodářské soUtěže, Zerírěpisná jednotka by
rně]a mit př]r.ěřenou Velikost, ij, dostatečně maloU, aby se Zabránilo VýZnamným Zménam
podmínek hospodářské souiěže v každé jednotce ale do§tatečně Velkou na to, aby se
Vyhnula náročným mikroanalýZárn které by mohly Vést ke fragmentaci llhu.
Stanovení geograí]cké jednolky na úrovnl obce V podm nkách ČeSke repubIiky
nepovažUjeme Za Vhodné a z některých dilčích ZáVěrů náVrhu analýZy je zielrne, ze , ČTÚ
tápe, jakým způsobem se Vyrovnat s tií}]to Vymezením, které Vede k íragmentac] a
neVVSVět]uje doSiatečně íUngoVání na trhU elektťoniCkých komun]kaci (napříkiad Vl]V kLrpni

5,1y,,]a ,/roěí tec1-]o og ! i"Z-lCts reglonech Čes\e reouul,,<vr

Čl Ú uvádí, že nezvoliI geoglaíickou ]ednotku na úíovni oklesu protože se domnivá, že by
mohlo oo]it ke zkreslenýr. ZáVěrúm, nebot by tento popis ýypovida{ o konkUrenčních
podminkách V největších obcich a neodrážel by konkurenčni podmínky V menšich obcich
TomUto Zkres eni Se ale nevyhne ani při stanovení obce jako 9eo9raflcké ]ednotky, protože v
Česku jsou četí]é obce S nelovnoměrným csidlenim, kumUiaCí cbyvaiel napřík]ad V tZV,





JdLúl]ú ll voJtl vVlc oPUv

Je zřejmé, že pokud se ČTÚ rozhodne Setryai na geografickérn óleněni, musítento krok
Veimi pečlivě a bezchybně ZdůVodnit už]en proto že bude patřit mezi průkopniky V tomlo
příSlupU na trhu 1, kdy podie dostupných ]nformaci se cestoU geografické se9rnentace
Vydalo pouze 10 členských států EU (pod]e cu]|en lnternetiona stav k 1. červenoe 2021)
ceog aicl,e c e,]ě" na JloV.l obce rUsire odrr,t.o.jl a ./"dame C l Ú o piep,acoVa.;
návrhu ana]ýzy,

B, ř. 1798 a nás| VliV faktorú na úřovně cen v i€dnotllvých oblastech

ČTÚ V téio čáSti ana ýzy popisuje sVé domněnky ohledně Vl]Vu počtu techno]ogii V

geografických ]ednotkách na ceny Za poSkytované služby, BohUžei sám cTU přiZnáVá že
se jedná o dor|něnky, nebot V ZáVěIU (i, 1936) "úřad nevylučU]e i V]iV dalších laktorů na
úrovné cen V jednoi]ivých ob|a§tech mezi které rnůže patřit například růZná kupní sila
obyvateJ , "

Úřad dá|e Vychází Ze špatné domněnky, že stačíjakákoliV lokálni ]ntraStrUktura k vytvoření
dostaiečného t]aku na domjnantního operátora (cETlN) V dané oblastl. Je zřejmé. že beZ
dáišího posouzení ne|Ze konstatovat, že exi§tence dalšíjakékoliV inírastruktury Vyivoří
iostatečný soUtěžni ilak na dorninantního operátora (CETlN), který má za sebou silné
lap;lulou ,ur"_,
Požadujeme přepracovánítéto části tak, aby cTU nestavělZáVěry náVrhu analýZy na
domněnkách a pocitech, ale na faktech a datech, které má k dispozici, Včetně zohlednění
Vnimáni infrasiruktur Ze stlany spotřebltele

9- ř. 3146 Te§t tří kritérií

Piedložený test 3 kr]térLi považU]eme Za nedostalečr]ě žpraccvaný a požadu]en,]e jeho
přepracováni V polovnáni S te§iem 3 kritérii který, ČTÚ zpracova] pro potřeby regu|ace
Velkcobchocního mobilniho trhu, ]e zřejrné. že tento mě] pOuZe potvldit předem udělané
závěry ČTÚ, Například na r. 3197 ČTU tvrdi ze 'V poslednlm obdobl]sou tyto normy
předmětem plojednáVání Ve §práVních institUcích, Včetně zakomponoVání Změn do
přislušných Zákonů a norem, které by Umožnlly flex]bilnějši VýstavbU sití. a to Včetně
rozvodů k účasiníkůrn V rámci objektů,' Nenízřejmé, co CTU mysli spráVnirni instltuceí]] a
zda naéží na tzv tranSpoziční nove]u zákona o e]ektronických komUnlkacích, Je Však
Zřejmé že V toínto |egulačnim ptydepe ČTÚ Zapominá na realitu V ob ast] neslability
stavebniho řiZeni, kdy schválená rekod]tikaCe stavebniho zákcna by měla mit (dle Vy]ádření

noVé viády) poZastavenou účinnosi (či dokonce by mělo doj!t ke zrUšeni a Zásadni
přepracování Zněni tohoto Zákona), To je jen jec]en Z příkladů, proč považujeme provedený
3K ie§t Za nedostaiečný a požadujeme důrazně jeho přepracováni. Připomínáme že sektor
jž dokonce ceié roky Volá po zásadnich změnách například V zákoně 194/2017Sb, o
,sraoré^ Vys:avoy a lo Zce'a na,,,]ě,

10 KritériUm 7ásady přlměřenosti

Podle zákona o elekironických komUnikacích se má reguiáior řídit flimo jiné Zá§adoU
transparentnosti a proporcionality Uloženjm nápravných opatření alternativním operátorům
na trhu B, kteil ]sou podle ČTÚ sub]ekty s Význan,]no! tržní sllou V jedné, dVoU, devíti,
dVanáct obcích poVažujeme Za Vy§oce nepř]mě|'ené Jen samotný byrokrat]cKý aparát pro

plnění povinnoSti VyplýVajicich Z určeni SMP piesahUje rnožnosti těchto sUb]ektů Uiad V

ana ýze nevyčísliI náklady regulační zátěže, kterou to těmto sUbjekiům přinese, Požadujeme
doplněni a UpraVení analýZy

,]1, KiíčoVá exisience regulované Veikoobchodní nabidky

Důrazně nesouhlaSírne se ZáVěrem náVrhu ana]ýZy postavené na nespláVně
Vvhodnocených iaktech který vede k tom! že by dosavacni sUbjekt s Výzllamným
oostaVením na trhu byl regulován pouze na miniaturni části tohoto trhu, Dosavadni
ex stence reguloVané Ve]koobchoc]ní nabidky a možnost Jejího Využití]e klíčoVá plo jednání
]Tralých a střednich hráčů s tímto dominantním subjektem o komerční SmloUVě Bez
eXistence reguiované Velkoobchodni nab dky nemá ČTU moži]osl koniro]ovat chováni
dom nanlního operátora, kteiý násiedně bUde rnoci VyUžít svoll nekcntroloVanou negoc ačni
převahu Ta ]edncduše VyplýVá Z toho, že ]e V]a§tnikem un]kátni infraStrUkiurY S celoplošnym
pokrytím V České republice. byt'se z náVrhu analýzy může zdái. že tenio dominantni subjekt
je VyStave| tvrrlémU konkurenčnímU tiaku na téměř 90 % uzemi. To Však logicky neni
pravdou Některé komparativní výhody celopiošného SMP neni možné substituoVat,

12 Narušeni existujíci konkurenčoí Sily rna]ýCh a Střednich sUbjeklú

MUSime dúrazně i]pozornit ČTÚ, že touio Cilenou, ale nepíomyšienou a ničím odůVodněnou
dere9ulaci múže.legatiVně ovllVnit podnikáni řady subjekiů, kteří nebudou moci nabízet
slLlžDy příStupU k internetu V pevném mi5té a Ziskově podnikat. RegLllačnin] zásahen,] (resp

deregulačnim zásahem) by paradoxně došlo k situaci, kdy z trhu ZrrriZí slrbjekty, které
poz]tjVně půSobí na Vyšši konkurenci na trhU,
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