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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 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. 
 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. Připomínka k části 2.1.3.1 Stanovení geografické jednotky 
 
… 

 
1497. V souladu s výše uvedenými body, praxí jiných regulačních orgánů v zemích EU43  
1498. a obchodní politikou jednotlivých operátorů (z pohledu nabídky), Úřad přistoupil ke stanovení  
1499. takové jednotky podle správního členění ČR, a to na úroveň obcí. V případě 4 největších obcí  
1500. ČR44 Úřad s ohledem na zajištění přiměřené velikosti zeměpisné jednotky a dostatečné  
1501. homogenity podmínek stanovil jejich další členění na statutární jednotky, a to městské části  
1502. a obvody – „MOMC“.  
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Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
Navrhujeme změnit velikost přiměřené zeměpisné jednotky z obcí a městských částech a 
obvodů na větší velikost. Z naší zkušenosti je odpovídající velikostí přiměřené zeměpisné 
jednotky území krajů, s možností vyčlenění krajských měst do samostatných jednotek, kde je 
z geografického i tržního pohledu dostatečná homogenita. Je ale možné se i inspirovat 
dotačními programy Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy jsou stanoveny intervenční oblasti, 
kde je identifikováno tržní selhání, zahrnující oblasti o velikosti přibližně okresů (byť jde napříč 
okresy).  
 

 
Odůvodnění: 

 
Stanovení přiměřené velikosti jednotky na úroveň obcí velmi segmentuje a zkresluje možnost 
zhodnotit hospodářskou soutěž, protože i podnik s významnou tržní silou na úrovni celé ČR či 
kraje (nebo menší intervenční jednotky), při dostatečně velkém rozčleněn území (velké 
granularitě) může být opomenut jako podnik s významnou tržní silou, přestože na dané větší 
územní jednotce je jednoznačně dominující a využívat výhod dominantního nebo významného 
tržního postavení.  
 
Domníváme se, že Český telekomunikační úřad by měl posoudit více variant územního členění 
a modelovat výsledky hospodářské soutěže a postavení jednotlivých soutěžitelů tak, aby byl 
naplněn skutečný účel zákona, tedy podporovat hospodářskou soutěž, a to i ex-ante regulací. 
 
 
 

2. Připomínka k části 2.1.3.2.2 Zkoumání homogennosti 
konkurenčních podmínek na vymezeném maloobchodním trhu 

 
Pokrytí sítí společnosti CETIN a ostatních poskytovatelů  
 
Ukazatele pokrytí jsou vyjádřené množstvím vybudovaných (disponibilních) přípojek – 
vyhodnocené jako maximální možné pokrytí (disponibilních přípojek) z jednotlivých adresních 
míst bez ohledu na vlastníka infrastruktury – výsledné pokrytí pak odpovídá pokrytí dané 
technologie a neodráží pokrytí daného poskytovatele s výjimkou xDSL sítí, kde pokrytí 
odpovídá síti společnosti CETIN48. Pokrytí je vztaženo k počtu bytů v dané jednotce. 
Ukazatel též „eliminuje“ možné překrývání sítí různých poskytovatelů v případech, kdy 
disponují infrastrukturou na stejných adresních místech.  
 
V rámci pokrytí sítí není vyhodnoceno pokrytí sítí LTE (u MNO), poskytovaných 
prostřednictvím základnových stanic, na kterých je zároveň provozovaná mobilní síť jelikož 
tyto přístupy jsou budovány „ad hoc“ dle dostupnosti a velikosti volné kapacity na jednotlivých 
základnových stanicích. Hypoteticky tedy pokrytí v těchto oblastech odpovídá míře pokrytí LTE 
signálu pro mobilní sítě. Do souhrnných ukazatelů pokrytí se pak v těchto případech počítá jen 
s počtem aktivních přístupů zřízených v dané jednotce.  
 
Ukazatel „překrytí“ sítě CETINu vyhodnocený jako počet přípojek společnosti CETIN, které 
jsou na daných adresních místech „duplikovány“ ze strany jakéhokoliv alternativního 
poskytovatele a existuje zde tedy alternativní vybudovaná infrastruktura.  
 

 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  

 



U konkrétních ukazatelů, jejichž definice začíná na řádcích 1577 (Pokrytí sítí společnosti 
CETIN a ostatních poskytovatelů) a 1593 (Ukazatel „překrytí“ sítě CETINu) navrhujeme u 
jiných, než kabelových sítí, tedy xDSL, FTTH/B a CATV, pracovat pouze s aktivními 
přípojkami, nikoliv s disponibilními, a tedy znovu přepočítat informace pro aktuální analýzu 
i toto zohlednit, v souladu s připomínkou 1, v nových analýzách a znovu vyhodnotit 
existence efektivní konkurence v určených územních jednotkách (v souladu 
s předchozí připomínkou.  

 
Odůvodnění: 

 
Český telekomunikační úřad pracuje s disponibilními přípojkami (údaji poskytnutými v rámci 
ESD) stejně, jako u kabelových sítí. Tím ale dochází k nadhodnocení pokrytí u WLL sítí a 
zkreslování skutečné dominance xDSL sítí a umenšování jejich dopadu na efektivní 
hospodářskou soutěž. 
 
Informace o disponibilní přípojce u WLL sítě v rámci ESD znamená, že dané adresní místo je 
v dosahu vysílače (AP) WLL sítě a je možné ho bez dalšího (po instalaci CPE) připojit. 
Neznamená to ale, že lze připojit všechna adresní místa v dosahu pokrytí AP WLL sítě, 
rozhodně ne, bez dalších hardwarových investice a bez dopadu na kapacitu přístupové WLL 
sítě. Je to stejná situace jako u LTE sítí, které nejsou pro potřeby této analýzy brány v potaz 
pro stanovení efektivní konkurence v přiměřené územní jednotce. Započítám WLL sítí 
dochází k zásadnímu zkreslení výsledků analýzy, které vede ke zrušení ex-ante regulace 
na trhu či částech trhu, kde bez ex-ante regulace nelze zajistit hospodářskou soutěž běžnými 
prostředky.  
 
 
 

3. Připomínka k Článku 1 – Výsledky analýzy relevantního trhu 
 
 

(2) Na základě analýzy Úřad konstatuje, že relevantní trh v segmentu B vymezeného trhu 
není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou 
a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské 
soutěže nepostačují k řešení daného problému. 

 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  

 
Navrhujeme stanovit, že relevantní trh v segmentu A vymezeného trhu není efektivně 
konkurenčním trhem. Navrhované znění je:  
 

Článek 1 
Výsledky analýzy relevantního trhu 

 
(2) Na základě analýzy Úřad konstatuje, že relevantní trh v segmentuech A a B 
vymezeného trhu neníjsou efektivně konkurenčním trhem, neboť na němich působí 
podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva 
Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. 

 
 
Odůvodnění: 

 
Po změně velikosti přiměřené územní jednotky (viz. připomínka č. 1) a přepočítání indikátorů 
a nové analýze jednotlivých územních jednotek (viz. Připomínka č. 2) je zřejmé, že relevantní 
trh v segmentech A i B není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky 



s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie 
v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. 
 

 

4. Připomínka k článku 2 – Návrh na stanovení podniku s 
významnou tržní silou: 

 
Článek 2 

Návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou 
Na základě analýzy relevantního trhu Úřad navrhuje stanovit na segmentu B jako 

podniky s významnou tržní silou na tomto trhu společnosti:  
 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063  
 
inet4 s.r.o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice 2, 370 05 České 
Budějovice, IČ 26089327  
 
IS DATA s.r.o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice 2, 370 05 České 
Budějovice, IČ 26435896  
 
Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595  
 
Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČ 
04593332  
 
PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 
25816179  
 
STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 226/3, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice, IČ 26041561  
 
Tlapnet s.r.o., se sídlem U schodů 122/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ 27174824  
 

 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  

 
Navrhujeme stanovit na segmentu A a B jako podnik s významnou tržní silou společnost 
CETIN: 
 
a případné další společnosti působící v segmentu B, pokud k tomu dospěje nová analýza 
provedená v souladu s připomínkami č. 1, č. 2 a č. 3. 
 

Článek 2 
Návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou 

Na základě analýzy relevantního trhu Úřad navrhuje stanovit na segmentu B jako 
podniky s významnou tržní silou na tomto trhu společnosti:  
 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063  
 
inet4 s.r.o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice 2, 370 05 České 
Budějovice, IČ 26089327  
 
IS DATA s.r.o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice 2, 370 05 České 
Budějovice, IČ 26435896  



 
Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595  
 
Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČ 
04593332  
 
PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 
25816179  
 
STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 226/3, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice, IČ 26041561  
 
Tlapnet s.r.o., se sídlem U schodů 122/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ 27174824  

 
 
Odůvodnění: 

 
Jsme přesvědčeni, že bude-li provedena nová analýza, v souladu s námi navrženými 
připomínkami, bude jasně dovozeno – v souladu s platnými metodikami a postupy – že 
podnikem s významnou tržní silou bude v segmentu A i B stanovena společnost CETIN. 
 
 
 

5. Připomínka k článku 3, části II. písm. d) 
 

d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 Zákona, 
zejména  

 
1) povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a 

přístup k jeho specifickým síťovým prvkům; Jedná se zejména o povinnost 
zpřístupnění účastnických vedení (vč. účastnických optických vedení) a povinnost 
virtuálního zpřístupnění účastnického vedení (VULA) pokud fyzické zpřístupnění 
nebude proveditelné. Povinnost VULA by měla v technických a provozních 
parametrech odpovídat charakteristikám služeb, které poskytovatel nabízí na 
velkoobchodní úrovni trhu sám sobě, resp. nabízí sám na maloobchodním trhu 
svým zákazníkům;  

2) povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a 
přístup k jeho přiřazeným prostředkům; Jedná se zejména o službu kolokace;  

3) povinnost nezrušit přístup k již poskytnutým prostředkům, s výjimkou případů, kdy 
podnik využívající přístup neplní své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy nebo 
pokud dojde k dohodě s podnikem využívajícím přístup o zrušení již poskytnutého 
přístupu.  
 
V případě, že nedojde s podnikem využívajícím přístup k dohodě o zrušení již 
poskytnutého přístupu z důvodu přechodu společnosti s významnou tržní silou na 
přístupy realizované prostřednictvím účastnického optického vedení nebo na jejich 
ekvivalent v podobě virtuálního přístupu VULA, nesmí tato společnost zrušit přístup 
k již poskytnutým prostředkům po dobu 1 roku od data předpokládaného ukončení 
poskytování stávajících služeb.  
 

Úřad stanoví k těmto povinnostem technické, provozní a další podmínky zajišťující 
spravedlnost, proporcionalitu a včasnost.  

 
 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  



 
 
Navrhujeme upravit znění článku 3, části II, písm. d) tak, aby uložené soubory povinností 
byly realizovatelné a naplnily účel regulace: 
 

d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 Zákona, 
zejména  

 
1) povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a 

přístup k jeho specifickým síťovým prvkům; Jedná se zejména o povinnost 
zpřístupnění účastnických vedení (vč. účastnických optických vedení) a povinnost 
virtuálního zpřístupnění účastnického vedení (VULA) pokud fyzické zpřístupnění 
nebude proveditelné; v případě bezdrátových sítí, které neumožňují ani 
virtuální zpřístupnění účastnického vedení pak umožnit přístup k datovému 
toku na úrovni Central Office. Povinnost VULA a přístupu k datovému toku by 
měla v technických a provozních parametrech odpovídat charakteristikám služeb, 
které poskytovatel nabízí na velkoobchodní úrovni trhu sám sobě, resp. nabízí sám 
na maloobchodním trhu svým zákazníkům;  

2) povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a 
přístup k jeho přiřazeným prostředkům; Jedná se zejména o službu kolokace;  

3) povinnost nezrušit přístup k již poskytnutým prostředkům, s výjimkou případů, kdy 
podnik využívající přístup neplní své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy nebo 
pokud dojde k dohodě s podnikem využívajícím přístup o zrušení již poskytnutého 
přístupu.  
 
V případě, že nedojde s podnikem využívajícím přístup k dohodě o zrušení již 
poskytnutého přístupu z důvodu přechodu společnosti s významnou tržní silou na 
přístupy realizované prostřednictvím účastnického optického vedení nebo na jejich 
ekvivalent v podobě virtuálního přístupu VULA nebo přístupu k datovému toku, 
nesmí tato společnost zrušit přístup k již poskytnutým prostředkům po dobu 1 roku 
od data předpokládaného ukončení poskytování stávajících služeb.  
 

Úřad stanoví k těmto povinnostem technické, provozní a další podmínky zajišťující 
spravedlnost, proporcionalitu a včasnost.  

 
 

Odůvodnění: 
 
Navrhujeme v případě bezdrátových sítí změnit povinnost přístupu ze zpřístupnění 
účastnických vedení nebo virtuálního zpřístupnění účastnických vedení (VULA) na povinnost 
zpřístupnit datový tok, protože v bezdrátových sítích není možné zpřístupnit ani virtuálně 
účastnické vedení. Toto je v souladu např. s přílohou č. 7 – pokyny velkoobchodní nabídky pro 
Výzvu 4. dotačního programu Vysokorychlostní internet operačního programu OP PIK, ve verzi 
29. 1. 2019, vycházející z dokumentu Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní 
nabídky přístupu na NGA sítích budovaných s využitím dotačního Programu „Vysokorychlostní 
internet“, vytvořeného Českým telekomunikačním úřadem 7. 10. 2016.  
 



 
Tabulka č. 1 přílohy 7. Výzvy 4 programu Vysokorychlostní internet 

 
Uložení povinnosti zpřístupnit datový tok na úrovni Central Office odpovídá technickým 
možnostem bezdrátových sítí a je v souladu s ustálenou praxí velkoobchodního přístupu 
v bezdrátových sítí u dotačních programů notifikovaných Evropskou komisí, tedy lze vycházet 
z toho, že taková podmínka je realizovatelná a není v rozporu s regulatorními požadavky 
akceptovanými Evropskou komisí; stejně jako byly takto navrženy Českým telekomunikačním 
úřadem. 
 
 
 

6. Připomínka k článku 3, části II. písm. e) 
 
 

e) související s regulací cen podle § 56 a 57 Zákona  
 

1) pro službu kolokace je navrhována regulace cen formou nákladové orientace,  
2) pro služby zpřístupnění je navrhována regulace cen formou testu ekonomické 

replikovatelnosti, tj. je navrhována povinnost uplatňovat za jednotlivé typy přístupů 
(fyzický přístup k účastnickému vedení nebo jejich alternativy v podobě virtuálního 
přístupu VULA) takové ceny, které umožní stejně efektivním podnikatelům, jako 
podnik s významnou tržní silou, ziskovou replikovatelnost služeb na souvisejícím 
maloobchodním trhu;  

 
 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
 
Navrhujeme upravit znění článku 3, části II, písm. e) tak, aby uložené povinnost regulace cen 
byla spravedlivá a zohlednila zvýšené náklady v důsledku regulace velkoobchodního 
přístupu: 
 
 

 



e) související s regulací cen podle § 56 a 57 Zákona  
 

1) pro službu kolokace je navrhována regulace cen formou nákladové orientace,  
2) pro služby zpřístupnění je navrhována regulace cen formou testu ekonomické 

replikovatelnosti, tj. je navrhována povinnost uplatňovat za jednotlivé typy přístupů 
(fyzický přístup k účastnickému vedení nebo jejich alternativy v podobě virtuálního 
přístupu VULA) takové ceny, které umožní stejně efektivním podnikatelům, jako 
podnik s významnou tržní silou, ziskovou replikovatelnost služeb na souvisejícím 
maloobchodním trhu nákladové orientace;  

 
 

Odůvodnění: 
 
Provozovatelé bezdrátových sítí nebudovali své bezdrátové sítě tak, aby umožnily 
velkoobchodní přístup. Český telekomunikační úřad nikdy v minulosti neindikoval, že by tato 
povinnost mohla být těmto provozovatelům uložena, tuto možnost nikdy s trhem a dotčenými 
společnostmi ani neformálně nekonzultoval, a tudíž na tuto situaci nejsou tito podnikatelé 
v elektronických komunikacích připravení, po stránce investiční, ani provozní. Jejich 
bezdrátové sítě jsou budovány v nějaké topologii, která je uloženými soubory povinností ve 
vybraných geografických jednotkách naprosto narušena a tento bezprecedentní krok 
Českého telekomunikačního úřadu si vyžádá náklady, které budou muset regulované 
subjekty vynaložit.  
 
Není oprávněné a jakkoliv ospravedlnitelné, aby tyto náklady, vyvolané rozhodnutím Českého 
telekomunikačního úřadu, šly k tíži dotčených subjektů, a tedy v případě služby zpřístupnění 
mohla být uložena regulace cen formou testu ekonomické replikovatelnosti. I v minulosti, kdy 
Český telekomunikační úřad uložil povinnost velkoobchodní nabídky pro tehdejší společnost 
Český Telecom a.s., byla uložena povinnost poskytovat velkoobchodní služby regulované 
formou nákladové orientace, aby byly zohledněny investice společnosti Český Telecom a.s., 
a až později, po několika analýzách, kdy bylo zřejmé, že investice byly amortizovány, došlo ke 
změně ve formě regulace cen.  
 
Navrhujeme – a neumíme si představit jiný postup – než postupovat stejně, tedy nejprve 
regulovat nákladově a po amortizaci investic nezbytných pro naplnění regulatorních 
požadavků, přistoupit k regulaci cen formou testu ekonomické replikovatelnosti. 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
ISP Alliance se domnívá, že k analýze relevantního trhu a stanovení podniků s významnou 
tržní silou a nápravných opatření nelze přistupovat odděleně od analýz dalších 
relevantních trhu a posouzení celkového trhu a celých podniků působících na těchto trzích, 
nejen posouzením podniků v úzce určených územních jednotkách. Protože podniky, 
působící celoplošně na více relevantních trzích, mohou křížově využívat svého tržního 
postavení k oslabování konkurenčních tržního prostředí a v některých případech i 
porušovat hospodářskou soutěž v obecném pohledu, což se neprojeví při analýze úzce 
vyměřené územní jednotky pouze na jednom relevantním trhu. 
 
Toto křížové působení – využívání celkové tržní síly a dalších nespecifikovaných 
soutěžních výhod, pak vede k narušení hospodářské soutěže. A z jiných analýz a snah 
Českého telekomunikačního úřadu jasně vyplývá, že Český telekomunikační úřad 
nepovažuje český telekomunikační trh za plně konkurenční, pouze v některých 



segmentech či na konkrétních územích, a tedy by měl problematiku hospodářské soutěže 
posuzovat komplexně a měl by posuzovat vztahy jednotlivých relevantních trhů i 
soutěžitelů mezi sebou. 
 
Je naprosto zjevné, že stanovení podniků s významnou tržní silou v několika málo 
územních jednotkách u některých telekomunikačních společností, jak je nyní uvedeno 
v článku 2 návrhu, jejichž celkové tržby dosahují o několik řádů nižších hodnot než u 
společnosti CETIN, nemůže obstát u dalšího možného přezkumu tohoto návrhu, například 
u Evropské komise a neobstojí ani při posouzení, zda je tímto návrhem vyhověnu smyslu 
a účelu ex-ante regulace podnikatelů působících na relevantních trzích. 

 

 

 

 

 

Datum: 22. 12. 2021 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Ing. Jan Kropáček, předseda představenstva ISP Alliance a.s. 

 

Podpis oprávněné osoby): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

elektronickým podpisem. 
 


