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 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
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Společnost CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) vítá možnost uplatnit připomínky k předložené 
analýze relevantního trhu a předem děkuje za jejich zvážení a zohlednění ve finální verzi 
návrhu analýzy.  

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Analýze chybí zhodnocení materiálnosti závěrů.  

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl detailní analýzu pokrytí a tržní 
situace v jednotlivých obcích v České republice. Na jejím základě v tabulce č. 27 uvádí 
přehled obcí spadajících do segmentů A a B, z kterého vyplývá, že 95 % adres, resp. 
97 % bytů, spadá do segmentu A, kde existuje podle závěrů Úřadu konkurence. Zbytek, 
tj. 3 % bytů, spadá do segmentu B, kde Úřad nachází několik operátorů s významnou 
tržní silou. Podle údajů Úřadu celý segment B obsahuje pouze přibližně 121 tisíc 
obydlených bytů. 

Máme za to, že tak detailní analýza, aby byla kompletní, by měla být zakončena určitou 
kontrolou racionálnosti závěrů. Počet bytů v celém segmentu B je nemateriální vůči 
počtu bytů v segmentu A, a tudíž zanedbatelný pro účely uplatnění jakékoliv regulace, 
ať už vůči spol. CETIN anebo jiné společnosti. Regulovaný segment o velikosti 121 
tisíc bytů roztroušených po republice je příliš malý na to, aby benefit regulačního 
zásahu převyšoval s ním spojené náklady podnikatelů i samotného Úřadu. Úřad ovšem 
nikde v analýze neposuzuje, ani se nepokouší o kvantifikaci přínosů a nákladů 
regulačního zásahu.  

Náklady na splnění povinností navržených dále v analýze (poskytovat velkoobchodní 
přístup s místním předáním, nediskriminace, oddělená evidence nákladů a výnosů 
v případě spol. CETIN, poskytování přiřazených prostředků a služeb, nákladová 
orientace cen) nejsou ani pro samotnou spol. CETIN, jako největší SMP podnik, 
nikterak zanedbatelné. Z hlediska menšího operátora si lze snadno dovodit, že tyto 
náklady mohou překlopit ziskové podnikání v obci, kde byl označen za SMP operátora, 
do ztrátového. Rovněž je potřeba mít na mysli náklady na kontrolu a vymáhání 
regulačních povinností ze strany Úřadu, a to ne vůči jednomu, ale osmi SMP podnikům.  

2. Analýze chybí posouzení proveditelnosti a účelnosti navržených regulačních opatření. 

Úřad nikde v analýze neposuzuje proveditelnost konkrétních navržených opatření pro 
konkrétní geografické jednotky a SMP podniky. Povinnost posoudit proveditelnost 
poskytování navrhovaného přístupu s ohledem na dostupnou kapacitu plyne z § 84 
odst. 5 již přijaté novely Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), která tuto část přímo 
transponuje z čl. 73 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 
ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace (dále jen „Kodex“).  

Dle stejného ustanovení by měl Úřad rovněž provést posouzení, zda by pro řešení 
tržního problému v zájmu koncových uživatelů nebyly postačující nabídky přístupu na 
stejném nebo jiném souvisejícím velkoobchodním trhu, jak regulovaného, tak 
komerčního. Zde se přímo nabízí i na segmentu B zohlednit velkoobchodní charakter 
spol. CETIN.  
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Dále by se měl Úřad zabývat i životaschopností (účelností) navržených opatření – 
nakolik budou přístupy využívané žadateli o přístup? Mají ekonomický smysl 
s ohledem na velikost obce a nákladů na zřízení přístupu?  

Jakkoliv výše zmíněná novela Zákona ještě nenabyla účinnost, Kodex již platí. 
Samotný Úřad v souvislosti s jiným ustanovením Kodexu se jím již řídí, kdy na ř. 4830 
a dále posuzuje přiměřenost uložení pouze povinnosti umožnit přístup k inženýrským 
sítím (fyzické infrastruktuře). Je proto namístě, aby Úřad provedl i posouzení 
proveditelnosti, účelnosti a nahraditelnosti navřených opatření podle čl. 73 Kodexu.  

 

3. Analýza vychází z nepřesných dat kvůli nezohlednění služeb poskytovaných spolky.  

Spol. CETIN samostatně a rovněž jako člen České asociace elektronických komunikací 
z.s. (dále jen „ČAEK“) dlouhodobě poukazuje na problematiku existence spolků či 
komunitních sítí, jejichž hlavní činností je poskytování služeb elektronických 
komunikací koncovým uživatelům. Podnikáním v elektronických komunikacích je každé 
poskytování služeb, bez ohledu na hospodářský výsledek této činnosti. Většina spolků 
ovšem svoji činnost Úřadu neoznámila, anebo ne v celém rozsahu, a neplní povinnosti 
poskytovatelů, včetně poskytování údajů o svém pokrytí a počtu poskytovaných služeb 
Úřadu.  

V dopisu ČAEK Úřadu ze srpna 2019 je popsán rozsah problému: dle odhadů se týká 
250-300 tisíc zákazníků, kterým jsou poskytovány služby elektronických komunikací 
spolky. Jen zdroj na stránkách rychlost.cz uvádí poskytování služeb elektronických 
komunikací 125 spolky, z nichž největší obsluhuje více než 34.000 členů. Celková 
úhrada placená spolkům za tyto služby může tak dle odhadů dosahovat až výše cca 1 
miliardy Kč ročně. 

Problém se stane teprve výrazným, pokud se analýza trhu zaměří na malé geografické 
jednotky. Existence spolku je místní fenomén. Na lokálně vymezeném trhu má tedy 
významný dopad v podobě nadhodnocení tržní síly ostatních podnikatelů.  

V případě hned několika obcí, kde byla jako podnik s významnou tržní silou označena 
spol. CETIN, je jednoduše dohledatelné pokrytí některého z aktivních spolků. 

Konkrétně spolek Pilsfree uvádí na své veřejně dostupné mapě pokrytí1 dosah své sítě 
i v obcích Horní Bříza, Heřmanova Huť a Přehýšov. Spolek Třeboradice.net zase uvádí 

svou dostupnost v Praze-Čakovicích.2 Není v možnostech spol. CETIN dohledat 
existenci a ověřit rozsah pokrytí a skutečný tržní podíl spolkových sítí ve všech obcích 
segmentu B, ale je možné, že sítě jiných spolků pokrývají i jiné obce.  

Uvedené ukazuje na fakt, že údaje využité Úřadem k provedení analýzy obsahují 
lokálně významné nepřesnosti v neprospěch navržených SMP operátorů. Je nezbytné, 
aby Úřad jednak v rámci svých možností prověřil místní podmínky a taky vzal určitou 
míru nepřesnosti dat v potaz v rámci analýzy.  

 
1 Viz https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/  
2 Viz https://www.treboradice.net/seznam-ap   

https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/
https://www.treboradice.net/seznam-ap
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V tomto ohledu je však nejpodstatnější, aby k řešení problematiky spolků Úřad 
přistoupil systematicky a proaktivně, a to jak při identifikaci podnikatelů schovávajících 
se za spolky, tak při jejich kontrole a vymáhání plnění zákonných povinností. Máme za 
to, že Úřad k tomu potřebnými kompetencemi a nástroji, jak již v minulosti deklarovali 
jeho zástupci, disponuje.  

 

II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 
OPATŘENÍ: 

1. Ř. 464: Úřad využívá více než rok starý údaj o počtu vysílacích stanic v pásmu 60 GHz 
(35 200 stanic). Uváděný počet meziročně značně narostl, a to až na 59 817 stanic 
k datu 10.11.2021. Lze se domnívat, že tento růst není u konce a nutně se projeví ve 
struktuře trhu, zejména pokud je trh vymezen lokálně jako obec. Žádáme o aktualizaci 
tohoto údaje.  

2. Ř. 479 a dále: Žádáme doplnit v odstavci ekonomickou úvahu v tom smyslu, že 
zařízení v pásmu 60 GHz lze pořídit již od několika tisíc Kč3, což dělá tuto technologii 
velmi přístupnou pro poskytovatele zvažující zahájení poskytování služeb přístupu 
k internetu na trhu.  

3. Ř. 697: Úřad uvádí, že širokopásmové služby prostřednictvím xDSL jsou dostupné na 
celkem 4,6 mil. přípojkách společnosti CETIN, což znamená jejich dostupnost pro 
téměř všechny domácnosti v ČR (cca 4,2 mil. domácností). Dostupnost přípojek 
širokopásmových služeb prostřednictvím xDSL s rychlostmi převyšujícími 100 Mbit/s 
přepočtená na počet bytů dosahuje dle údajů Úřadu 54,8 % ke konci roku 2019. 
Žádáme o opravu: síť společnosti CETIN je k datu tohoto podání dostupná pro 4 224 
tis. bytových jednotek, což je cca 86 % celkového počtu bytových jednotek v České 
republice.4 Z toho 67 % bytových jednotek v síti společnosti CETIN dosáhne na 
rychlost služby 100 Mbit/s a výše.5 Obdobně je přepočet počtu přípojek na počet 
domácností matoucí a nepřesný i v tab. č. 16 (ř. 1302), kde Úřad navíc pracuje i 
s přepočtem na adresní místa. Kategorie adresní místa ovšem obsahuje i nebytové 
jednotky (např. garáže), tedy tento údaj v tabulce č. 16 vypovídá zkresleně o reálném 
pokrytí.  

4. Ř. 748: Služby spol. CETIN nejsou poskytovány s řízenou agregací. Zároveň je v rámci 
nabídek poskytována i garance dostupnosti a řada kvalitativních SLA. Konkrétně 
například u nejvíce využívané nabídky společnosti CETIN, MMO, je garance 
spolehlivosti služby přístup stanovena na 98,5 % a další SLA jsou pak uvedeny 
v příloze Kvalita služby. Obchodní podmínky pevného přístupu maloobchodních 
poskytovatelů ovšem v některých případech výše uvedené z různých důvodů 
nezohledňují.  

5. Ř. 750: Server DSL.cz nelze považovat za spolehlivý a nezávislý zdroj informací o 
průměrné rychlosti jednotlivých technologií pro účely analýz trhů. Stejně jako u 
ostatních webových měřících nástrojů jsou dosahované výsledky prováděných měření 
limitovány řadou faktorů mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele služby. Jedná se 
především o vliv použitého webového prohlížeče, technologii a datové propustnosti 
síťového rozhraní, výkon použitého hardware a software (operační systém) vlastního 

 
3 Např. zařízení MikroTik 
4 Společnost CETIN údaje o dostupnosti své sítě udává v počtu bytových jednotek, což považujeme za 

objektivnější základ než počet domácností. Důvod je ten, že počet domácností je zjišťován s jistou nepřesností, 

kdy dvě domácnosti mohou obývat stejnou bytovou jednotku a zároveň nebere v potaz bytové jednotky, které 

jsou připojené, ale neobydlené.  
5 https://www.cetin.cz/-/diky-bondingu-dosahne-na-rychlost-250-mb-s-dalsich-vice-nez-milion-domacnosti 



 

Open 

počítače. Webová stránka DSL.cz s přístupem k měřícímu nástroji neobsahuje 
jakoukoli informaci o výše uvedeném a zároveň ani nenaznačuje základní postup 
správného provádění měření – kabelové připojení, odpojení ostatních zařízení a 
souvisejících služeb (IPTV) atd., což je rozdíl oproti nástroji NetTest. Prostředí tohoto 
měřícího nástroje je mimo kontrolu ČTÚ (není certifikováno či verifikováno ČTÚ). Celá 
jeho implementace a vlastnosti nástroje se mohou v čase měnit či posloužit komerčním 
účelům. Nejasné je zajištění výkonnosti a mechanismů vyloučení vzájemného 
ovlivnění současných, konkurenčně probíhajících měření. ČTÚ obecně uvedlo, že 
vzhledem k nekonzistenci získávaných výsledků z veřejně dostupných měřících služeb 
je nelze brát jako referenční nástroj (Představení měřicího nástroje ČTÚ-NetTest a jeho 
verifikace.pptx - Workshop ČTÚ / 10.09.2021). S ohledem na transparentnost 
zveřejňovaných souhrnných výsledků měření není jasně popsaná použitá metodika a 
proces následného zpracování naměřených dat. Zároveň nejsou veřejně dostupná 
podkladová data, na jejichž základě byly získány prezentované souhrnné hodnoty. 
Nejasný je i způsob vyhodnocení a obecně rozsah doplňkových údajů získaných v 
rámci jednotlivých měření, případně vstupují-li tyto údaje do následného zpracování 
naměřených dat. 

Žádáme Úřad, aby vedle odkazu na údaj z měření DSL.cz u jednotlivých technologií a 
poskytovatelů zároveň uváděl i upozornění ve výše uvedeném smyslu.  

6. Ř. 4684: Úřad navrhuje spol. CETIN povinnost uveřejňovat informace týkající se 
záměru ukončit poskytování přístupu prostřednictvím účastnického kovového vedení z 
důvodu přechodu na přístupové sítě FTTH/B. Ve většině obcí spadajících do segmentu 
B – CETIN bohužel nelze v časovém výhledu analýzy předpokládat masivní rozšíření 
optických přístupových sítí a na to navazující ukončování přístupu prostřednictvím 
kovového vedení. Povinnost se tedy pravděpodobně bude týkat jednotek případů o 
nízkých počtech přípojek přecházejících na FTTH. Pokud Úřad hodlá přesto k uložení 
povinnosti přistoupit, považujeme za vhodné formulovat povinnost tak, aby umožnila 
dostatečnou pružnost pro společnost CETIN jako SMP operátora postupovat 
v určených případech při přechodu podle značně zkrácených lhůt - například v případě, 
že v dané oblasti žádný partner místní zpřístupnění (fyzické či virtuální) nevyužívá 
anebo s ním bylo dosaženo dohody o procesu přechodu.  

7. Ř. 4695: Úřad navrhuje spol. CETIN povinnost vedení oddělené evidence nákladů a 
výnosů zvlášť pro optické vedení. Vzhledem k tomu, že v obcích, kde je spol. CETIN 
navržena jako SMP podnik, v současnosti nabízí služby na optickém účastnickém 
vedení jen na nízkých jednotkách přípojek (jedná se o nově postavené budovy/ 
business objekty), považujeme tuto povinnost za nepřiměřenou. 

Začátek obchodního tajemství 

Optickou síť evidujeme v následujících obcích v segmentu B-CETIN: 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

Konec obchodního tajemství 

8. Ř. 4702: Úřad navrhuje spol. CETIN povinnost poskytovat fyzické či virtuální 
zpřístupněné optického vedení a povinnost poskytovat přístup k nenasvícenému 
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optickému vláknu. Vzhledem k tomu, že v obcích, kde je spol. CETIN navržena jako 
SMP podnik, v současnosti nabízí služby na optickém účastnickém vedení jen 
na nízkých jednotkách přípojek (jedná se o nově postavené budovy/ business objekty) 
považujeme tuto povinnost za nepřiměřenou. Máme za to, že přiměřenost navržené 
povinnosti fyzického i virtuálního přístupu k optickému účastnickému vedení by měla 
být minimálně posouzena v souladu s § 84 odst. 5 i se zřetelem na podporu investic do 
sítí s velmi vysokou kapacitou. Odůvodnění povinnosti poskytovat přístup 
k nenasvíceným vláknům uvedené na ř. 4915 a dále (základní povinnost pro rozvoj 
konkurence) právě bere v potaz jen krátkodobé soutěžní hledisko a opomíná, že 
povinnost může komplikovat rozhodnutí o dlouhodobých investicích do sítě.  

9. Ř. 4732: S odkazem na odůvodnění předchozí připomínky rovněž nesouhlasíme 
s uložením povinnosti nákladové orientace ceny za přístup k nenasvícenému vláknu.  

10. Příloha 4: Úřad pracuje v rámci analýzy s ukazatelem pokrytí adresních míst (ADM). 
Přitom není jasné, jaký význam pro analýzu tento ukazatel má – jedná se o značně 
nepřesný ukazatel, protože, jak Úřad sám v analýze uvádí, obsahuje i nerezidentní 
adresní místa. Ty jsou z hlediska zaměření analýzy irelevantní. Jinde Úřad pracuje 
s přepočty pokrytí sítí na byty či domácnosti, ale i obydlené byty, což je metodicky 
relevantnější, ale bez jasného vymezení účelu a využití daného ukazatele poměrně 
špatně přehledné a interpretovatelné. Navrhujeme, aby Úřad pracoval s jedním 
parametrem vypovídajícím nejlépe o pokrytí sítěmi a zároveň odkázal na zdroj dat a 
výběr řádně zdůvodnil. Spol. CETIN, jak bylo uvedeno výše, uvádí údaje o dostupnosti 
své sítě na bytové jednotky. 

 
 

 
 

 

 

 

Datum: 20.12. 2021 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Jana Hays, manažer regulace 

Podpis oprávněné osoby): 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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