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l. PŘlPoMíNKY K JEDNoTLlVÝm čÁsrrmlusTANoVENíM NÁVRHU oPATŘENi:

Výbor nezávis|ého ICl prunTyslu (dále "VNlCTP") vítá možnost připomínkovat návrh
opatřcní obecrlé povahy analýzy trhu č. Alllxx.2021-Y, trhu č- 1 - velkoobchodní služby
s rllístnínr přísiupern 2oskytovaným v pevtlém místě (dále jen "návrh analýzy").

Bohuže| po vclml pečiivém prozkoumání předloženého návrhu analýzy mUsíme up|atn t

zásadní připomínky zejmóna k předloženým datum, ze kterých Český te|ekomunikační
úrad (dá|c jcn ÓTU") čerpá při zduvodňování předložených závěrů svó analýzy.
Nás|edující připomínky jsou natolik závažné, že pokud ncbudou odstraněny, nemLlžeme
SoJl]Js l s predkráoanýnl závéry.

ť,]řarj kromč 1inóho chabě zc]úvodnil, rcspektive nezdůvodni|, proč nezahrnul fixni LTE
rlabídku do rc]evantního trhu a ncstanovi| poskytovate|ó těchto řešení |okálními SMP
opcrátory, ČTÚ lgnorule skutečnost, že inírastruktura současnóho ceIopIošného SMP
opcrátora ]e ]ediná celoplošnč zpúsobi|á pro celop|ošnou ve|koobchodní nabídku, ktefá

vytváří tlak na výstavbu paralelních intrastruktur.

Žácláme úřad o transparcntní a důs|edné vypořádání a projednání našich připomínek,

1. ř.459 neaktuálni data využívání pásma 60 GHz



2.

CTU v popisu dopadu využívání v pásmu 60 GHz využívá c]ata z koncc září 2aZ),
kdy bylo registrováno přes 35 20O stanlc a n kde neníVysvet|eno, proc CTU
nevyužívá aktuální data z roku 2021 . Současně upozorňujeme, zc CTU aktua ně
realizuje kontroly na plněn í povinností spojcných z využívání tohoto pásma, 1ejlchž
výsledek sc může odrazit v popisu využívání tohoto pásma v návrhu analÝzy _

ř.508 neúplný popis dotačnich aktivit

V ramci leto aásti ČTU znatene poplsujc o.oqrar na oodDorL rožVoJc
Vyso korychlostn ího internetu v rámci operačního programu Podnikánía inovace pro
kon ku renceschopnost (OP PIK), V této části zcela chybí popis parametru prograrnu v
rámci nového programovacího období a stc]ně tak aktivity spojené s podporou
rozvoje vysokorych |ostn ího rnternetu V rámcr Nároc]ního íondu obnovy. S ohledcm na
skutečnost, že ČTÚ na něko]ika místech návrhu anallyzy uvác|i žc 'ap ikova přístup
zanlěřený na budoucnost (forward look ng apprcach)', pov.ržt]jcmc tuto abslrlc za
závažnou a požadUjcme dop nění, včetnč rnožnóho clopaciu zm-ány rcgulacc nl:
dotačnívýzvy/programy (oP PlK, oP TAK, RRF),

ř. 591 Míra využití jednotlivých služeb na základě průzkumu z července roku
20í 9 zadaného MPO

Výsledky pruzkumu, který je využíván pro nčkteró clí|čí závčry obsažcné v rlávrhu
analÝzy, považujeme za silnó neaktuální a zastara|ó Sám ()TÚ vo svc výrocn
zprávě za rok 2a21 na několika místcch uvádí, že probíhající ep dernic Cov Cu-,19
změnila využívání elektronických komunikací. Nékteří zákazníci z duvodu cnl nc
vzdě|ávání a práce z domova změniIi své preference týkající se ceny a kvaIlty s!užLri.,
prúzkum uvedený v návrhu analÝzy již neoclpovidá skutečnost a reaIitě roku 202] rr

České republice a 1e nutné, aby závéry na něíŤ postavcné byly přcpraoovány,
případně, aby ČrÚ použi| aktuálnídata,

ř. 1278 nedostatečný popis ostatních technologií příst(lpu k internctu

V části 2.1 ,2.1,7 úřad zhodnocu;e ostatní technologie na čcské trhu, napřiklad
přístup k internetu V pevnóm místě prostřecln iotvírn satclitu, S oh]ecjern na VStUp
Spo|eónosti Starlink na čeSt(ý trh považujemc tento poprS Za nedostatecny _ l )ra,1 |:
měl up atnit íorward |ooking approach a zoh]cdnit v návrhu ana ýzy pusobení tóio
perSpektiVní technologie na český trh,

ř. í320 zhodnocení dopadu ukončených výběrových řízeni

ČTÚ v anaIýze na něko ika místech uvádí, že 's oh]edern na výsledky nedárrno
ukončených výběrových řízení na udělcní kmitočtů vhodných pro poskytovárri s Lrž.jlr
přístupu k internetu lze předpokládat rozvoj tčc|]to služeb i ve výh cdovérn l]ol zorLi]
pro tuto analýzu", Toto konstatováaí a závóry, klcró z něj ČTU v navrhu atl ll,,z, ,. tT

]e v přímém rozporu s tvrzenírn, které ČTu uvddiv navrhu analýzy veikoobc|.oc]n hc
trhu přístupu k mobilním službám, v tomto dokumentu Čtú výslovně uvádí, že i díky
předpokládané prodlevě výběru bezpečných 5G tcchnologiía cló|ce výstavby 5G
pokrytí nelze očekávat pozitivní dopacjy aukce dříve než do pěti et od uclělení příc1-;1u

1

4.



rádiových kmjtočtů, Právě íaktor výběru bezpečné 5G techno|ogie a stavební řízení
jsou společné,lak pro trh vymezený V tomto náVrhu analýzy, tak i pro ve|koobchodní
trh přístupu k mobilním službám. Tento rozpor, který se objevuje ve stěžejních
clokumentech ČtÚ v tak krátké době za sebou, zasévá pochybnosti o správné práci
s daty a schopnosti jejich vyhodnocení ze strany ČTÚ. Požaduleme úpravu a
přepracován í záv ér ů analýzy.

6. ř. 1458 a násl. nehomogennost prostředí

ČTÚ si protiřečí ve svých úvahách, když v této části předpokládá nehomogennost
konkurenčních podmínek na úzcmí celé ČR a v jiných místech návrhu analýzy při popisu
porspektivních bezdrátových technoIogiípřinášejících "Iike íibre experience" (např. 60 GH2)
vyzdvihuje jejich technické v|astnosti a ekonomjckou nenáročnost, Požadujeme vysvět|it a
odstranit tento rozpor a upravit závěry analýzy.

7, ř. 1488 stanovení geografické jednotky

Stanovenígeograíické jednotky na úrovni obce v prostředí České repub|iky. která je
známá svou geograíickou heterogenitou nepovažUjeme za souladné s Doporučením Komise
o relevantních trzích, které požaduje, aby regulační úřady při vymezení relevantních
zcměpisných trhů proved|y podrobnou ana|ýzu nahradite|nosti na straně poptávky a
nabídky, přičemž by mě|y vycházet z vhodné zeměpisné jednotky a seskupit takové
jednotky, které Vykazují obdobné podmínky hospodářské Soutěže. Zeměpisná jednotka by
měla mít přiměřenou velikost, tj. dostatečně malou, aby se zabránilo významným změnám
podmínek hospodářské soutěže v každé jednotce, ale dostatečně velkou na to, aby se
vyhnula náročným mikroanalýzám, které by moh|y vést ke fragmentaci trhu.
Stanovení geograíické jednotky na úrovni obce v podmínkách České repub|iky
ncpovažujeme za vhodné a z některých dí|čích závěrů návrhu ana|ýzy je zřejmé, že i ČrÚ
tápe, jakým způsobem se vyrovnat s tímto vymezením, které vede k fragmentaci a
neVysvětluje dostatečně fungování na trhu elektronlckých komunikací (například vliv kupni
síly na výběr technotogií v různých regionech České republiky),
ČTÚ uvádí, že nezvoliI geografickou jednotku na úrovni okresu, protože se domníVá, že by
mohlo dojít ke zkresleným závěrům, nebot'by tento popis vypovídal o konkurenčních
podmínkách v největších obcích a neodráže| by konkurenční podmínky v menších obcích,
Tomuto Zkreslení se a|e nevyhne ani při stanovení obce jako geograíické jednotky, protože V
Česku jsou četné obce s nerovnoměrným osídlením, kumulací obyvate| například v tzv.
satelitn í části obce apod.
,Je zřejmé, že pokud se ČTÚ rozhodne setrvat na geografickém čIenění, musí tento krok
velmi pečlivě a bezchybně zdůvodnit už ]en proto, že bude patřit mezi průkopniky v tomto
přístupu na trhu 1, kdy podle doslupných iníormací se cestou geografické segmentace
vyda|o pouze 10 členských států EU (podle Cullen lnternetional stav k 1 , července 202'l ).

Geografické ó enění na úrovnj obce musime odmítnout a žádáme ČTÚ o přepracování
návrhu analýzy .

8. ř. ,l798 a násl Vliv faktorů na úrovně cen v jednotlivých oblastech

ČTÚ v této části analýzy popisuje své domněnky ohledně vlivu poótu techno|ogií v
gcografických jednotkách na ceny za poskytované služby, Bohuže| sám ČTt] přiznává, že



se jedná o domněnky, nebot' v závěru (ř, 1936) "úřad nevy|učujc i v iv daiších íaktoru na

úrovně cen V jednotlivých ob|astech, mezi které múže patřit napřík ad různá kupní síla
obyvatel. , , "

Úrao dáte vychází ze špatné domněnky, že stačí jakákoliv lokální inírastruktura k vytvořen
dostatečného t|aku na dominantního operátora (CET|N) V dané ob]asti, Je zřejmé, žc bez
dalšího posouzení ne|ze konstatovat, že existence dalšíjakéko|iv inírastruktury vytvoří
dostateóný soutěžní t|ak na dominantního operátora (CETlN), který má za sebou slIné

kapilálové zázemí -

Požadujeme přepracovánítéto část tah, aby ČTÚ nestavel závěry návrhu analÝzy na

domněnkách a pocitech, a e na íaktech a datech. které má k dispozici. Včctně zoh cdnčn]
vnímání inírastruktur Ze Strany spotřebitele,

9. ř. 3'l46 Test tři kritérii

Přcdložený test 3 kritórií považujeme za nedostatečně zpracovaný a požadulemc 1elro
přepracování, V porovnání s testern 3 kriterli, htery CTÚ zpracoval pro potřcby regu acc
,,,e koobchodního mobilního trhu, je zřejmé, že tento měl pouze potvrdit předcm udólanó
zavěry ČtÚ. Například na ř,3197 ČtÚ tvroí, žc "v pos|cdním období jSoU tyto nornly
předmětem projednávání ve správních institucích, včetně zakomponovánízměn do
přis|ušných zákonů a norem, které by umožnily ílexibilnější výstavbu sítí, a to včetně
rozvodu k účastníkúm v rámci objektů." Nenízielmé. co ČTÚ mys|í správními institucem a

vla naráží na tzv, transpoziční nove|u zákona o elektronlckých komunikacích. Je však
:řelmó,že V tomto regulačním ptydepe ČTU zapominá na realitu v oblasti nestab]lity
stavebního řízení, kdy schválená rekodiíjkace stavebního zákona by měla mít (dle vyládřenl
nové vlády) pozastavenou účinnost (či dokonce by mě|o dojít ke zrušení a zásadní
přcpracování znění tohoto zákona) - To je jen jeden z příkladů, proč považujeme pror,leden,

3K test za nedostatečný a požadujeme dúrazně;eho přepraoování. Připomínáme, že sektor

1iž dokonce celé roky vo|á po zásadních změnách napřík ad v zákoně 194/20175b, O
us-adněrivyslavby, a to zcela marrě,

10, Kritérium zásady přiměřenosti

Pod e zákona o e|ektronických komunikacích se má rcgulátor řídit m mo jnó zásadou
tla nS pare ntnosti a proporciona Iity. Uložením nápravných opatřcní altcrnat Vním opcrátorurn
na trhu B, kteří jsou podle ČtU sub]eKty s významnou trzni silou v jedné. dvou, devíti.
dvanácti obcích považujeme za vysoce nepřiměřenó, Jcn samotný byrokratický eperát pro

Dlnóní povinností vyp|ývajících z určení SMP přcsahule možnost techto sLrblektu, Úrad,,,
analýzc nevyóíslil náklady regulační zátěže, kterou to těmto subjektům přLnese. Požadujcn,,c
cOplnění a upravení ana|lyzy.

1,1 . K|íóová existence regulované velkoobchodní nabídky

Důrazně nesouh|asíme se závěrem návrhu ana|ýzy postavel]e na nespravně
vyhodnocených íaktech, který vede k tomu, že by dosavadní sublekt s významným
postavením na trhu byl regu|ován pouze na rnlnlaturní části tohoto trhu, Dosavadní
cxistence regu|ované ve|koobchodní nabídky a nložnost jelího vyLlžltí 1e klíčová prcr 1cdna,ll
tna|ých a středních hráču s tímto dominantním subjcktem o kornerčnísm|ouvě, Bez



existence regulované velkoobchodní nabídky nemá ČTÚ možnost kontrolovat chování
dominantního operátora, který nás|edně bude moci využit svoji nekontrolovanou negociační
převahu, Ta jednoduše vyp|ývá z toho, že je v|astníkem unikátni infrastruktury s celop|ošným
pokrytim v České repub|ice, byt'se z návrhu analýzy mbže zdáí, že tento dominantní subjekt
je vystaven tvrdému konkurenčnímu tlaku na téměř 90 o/o území. To však logicky není
pravdou. Některé komparativní výhody celoplošného SMP není možné substituovat.

12, Narušení existující konkurenční síly malých a středních subjektů

Musímc důrazně upozornit ČrÚ, Ze touto ci|enou, a|e nepromyš|enou a ničim odůvodněnou
deregulací může negativně ov|ivnit podnikání řady subjektů, kteří nebudou moci nabízet
služby přistupu k internetu v pevném místě a ziskově podnikat. Regulačním zásahem (resp.
deregulačním zásahem) by paradoxně došlo k situaci, kdy z trhu zmizí subjekty, které
pozitrvně působí na vyšši konkurenci na trhu.

Datu nl: 15. prosince 2021

*) V případě Zaslánítohoto poštou nuino opatřit pří§lušnou datovoU zpráVU

uZnáVaným elektronickým

Jméno a příjmení, íunkce oprávněné osoby: Jiří Feneš
-ooosopravné,,]óosoby'): t nJ




