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Dne 22. 10. 2021 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejnil pod č.j. ČTÚ-41 725/2020-611 na 
svých webových stránkách výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu 
č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném 
místě (dále jen „Návrh analýzy“). Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. (dále též jen „NTR“ tímto 
ve lhůtě stanovené Úřadem předkládá své připomínky k Návrhu analýzy. 

 

 

Úvodní komentář 

Společnost NTR vítá možnost předložit své připomínky k Návrhu analýzy. Analýzu lze označit za 
přelomovou v tom smyslu, že jejím závěrem je záměr označit jako subjekty s tržní silou vedle inkumbenta i 
další subjekty z řad alternativních operátorů. 

To je velmi překvapivé již jen z toho důvodu, že všechny tyto subjekty disponují tržním podílem na 
maloobchodním trhu v hodnotách desetin popř. maximálně nízkých jednotek procent. Rovněž není 
zřejmé, jaký účel a dopad na trh si Úřad slibuje od ukládání zjevně disproporčních nápravných opatření na 
relevantním trhu, kde po bezmála dvaceti letech uplatňování sektorové regulace k pololetí roku 2020 
poklesl počet poskytovaných služeb na mizivých 5300 plných a 30 sdílených přístupů ke kovovému vedení 
a služba VULA není využívána vůbec1. Oproti tomu na paralelně analyzovaném trhu 3b, na kterém je 
inkumbentem poskytována podstatná a ze strany alternativních operátorů reálně využívaná velkoobchodní 
služba, Úřad navrhuje (na základě v podstatě shodných podkladových dat) úplnou deregulaci. 

I na základě výše uvedeného by měl být záměr určit vedle inkumbenta další alternativní operátory jako 
subjekty s významnou tržní silou podepřen co nejrobustnější analýzou, která nade vší pochybnost takový 
závěr podpoří. 

Analýza je však vedena velmi povrchně a formalisticky. Stanovení SMP je výsledkem velmi 
zjednodušujícího testu následujících tří kritérií: 

1. operátor je v určité obci jediným provozovatelem, jehož síť pokrývá více než 50% bytových 
jednotek v obci 

2. operátor má zároveň v dané obci tržní podíl (dle přípojek) vyšší než 50% 
3. operátor má výnosy větší na 80 milionů korun ročně 

Na základě takto jednoduché metodiky lze stěží postavit autoritativní závěr o tom, že takový operátor má 
„postavení takové ekonomické síly, která mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na 

konkurentech, zákaznících a v konečném důsledku i na spotřebitelích“.2 

Ačkoliv návrh analýzy je opticky rozsáhlý (text návrhu vč. příloh má 173 stran) řada nálezů v textu Návrhu 
nemá pro závěr analýzy žádnou relevanci, nebo jsou se závěry analýzy přímo v rozporu (zejména pokud 

 
1 Str. 105 Návrhu analýzy 
2 Čl. 63 evropského kodexu pro elektronické komunikace 
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jde o hodnocení situace na maloobchodním trhu). Ke stanovení SMP subjektů v pojetí předloženého 
Návrhu bez dalšího stačí excelová tabulka tvořící přílohu 6 Návrhu a posouzení výnosů. 

Úřad rovněž zjevně neprovedl žádný test přiměřenosti navrhovaných opatření vzhledem k jejich 
administrativní a finanční zátěži v proporci k velikosti obcí a počtům přípojek (jak blíže rozvádíme níže). 

Dle názoru NTR je tedy předložená analýza vratká a vnitřně rozporná a vyžaduje komplexní 
přepracování a to zejména pokud jde o geografické vymezení trhu. 

Záměr uvalit specifické regulatorní povinnosti (N.B. na tomto relevantním trhu) na lokální a regionální 
poskytovatele internetu je ve zřejmém rozporu s realitou extrémně fragmentovaného a konkurenčního trhu 
pevného internetového připojení v ČR a znejišťuje investory. Pokud by byl stávající metodický přístup 
Úřadu potvrzen a navrhované povinnosti uloženy, pak každý operátor, který v obci s neexistující 
infrastrukturou (tzv. bílá místa) vybuduje byť jediný přístupový bod WLL sítě, čelí riziku, že při příštím 
přezkumu trhu bude „odměněn“ uložením povinnosti přístupu k síti. 

V kontextu předloženého návrhu není bez zajímavosti, že 10. prosince 2021 stáhl dánský regulátor na 
základě výhrad Komise svou notifikaci analýz trhů 1 a 3b. Dánský trh je považován za „vysoce 
fragmentovaný“ s více než 140 hráči a dánský regulátor rozdělil trh na 21 regionálních subtrhů. Komise 
vyjádřila pochybnosti nad záměrem určit 5 menších společností, které v souhrnu reprezentují méně než 
10% trhu, za SMP subjekty. Srovnej se situací v ČR, kde na trhu působí 1700 poskytovatelů, Úřad 
rozděluje trh na více než 6000 regionálních subtrhů a navrhuje určit za SMP subjekty mj. podniky, jejichž 
tržní podíl v rámci ČR nedosahuje ani 1%. 

 

V dalším textu rozvádíme konkrétně jednotlivé připomínky společnosti NTR. 

 

1. Připomínky ke kapitole 2.1.3 – Územní vymezení 

Přístup Úřad ke geografickému vymezení relevantních trhů, resp. ke stanovení geografické jednotky na 
úrovni obce, považujeme za nejproblematičtější část předložené analýzy. 

Zatímco v předchozí analýze z roku 2017 úřad územně definoval relevantní trh jako území ČR s tím, že 
„konkurenční podmínky na území České republiky jsou dlouhodobě homogenní a stabilní“ a odmítl 
geografické členění na úrovni obcí, v Návrhu analýzy bez zevrubného zdůvodnění radikálně změnil přístup 
a definuje jako základní geografickou jednotku obec. Přitom analýza homogennosti konkurenčních 
podmínek na území ČR ukazuje na poměrně homogenní prostředí, zejména pokud jde o klíčový ukazatel 
cen za služby (tab. 25, ř. 1886-1888).  

Úřad se odkazuje mj. na čl. 3 Doporučení Komise o relevantních trzích3: „Při vymezení relevantních 

zeměpisných trhů na svém území v souladu s čl. 64 odst. 3 kodexu by vnitrostátní regulační orgány měly  

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2245&from=EN 
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provést podrobnou analýzu nahraditelnosti na straně poptávky a nabídky, přičemž by měly vycházet z 

vhodné zeměpisné jednotky a seskupit takové jednotky, které vykazují obdobné podmínky hospodářské 

soutěže. Posouzení podmínek hospodářské soutěže by mělo být zaměřené do budoucna a mělo by 

vycházet mimo jiné z počtu a vlastností konkurenčních sítí, rozdělení podílů na trhu a jejich vývoje, cen a 

způsobů chování.“ (zvýraznění NTR). 

Doporučení však v preambuli principy geografického vymezení trhu dále rozvádí. V recitálu 37 se uvádí 
„…V každém případě by v souladu s praxí Komise zeměpisná jednotka a) měla mít vhodnou velikost, tj. být 

dostatečně malá, aby se zamezilo významným rozdílům v podmínkách hospodářské soutěže v rámci každé 

jednotky, avšak dostatečně velká, aby se zabránilo obtížné mikroanalýze náročné na zdroje, jež by 

mohla vést k roztříštění trhu…“ (zvýraznění NTR). 

Úřad však jednotky neseskupil a fakticky definoval více než 6000 geografických trhů o velikosti obce (popř. 
MOMC) a obtížné mikroanalýze se vyhnul tím, že určení SMP subjektů opřel o velmi zjednodušující 
vyhodnocení tří kritérií popsaných výše. 

Posouzení podmínek hospodářské soutěže není zaměřené do budoucna, kdy zejména v malých obcích 
s významným podílem WLL sítí se může konkurenční situace velmi dynamicky měnit. Obecně platí, že úřad 
nedostatečně vyhodnotil zastupitelnost na straně nabídky, když přitom sám konstatuje, že „pevný 

bezdrátový širokopásmový přístup (anténní sítě pro připojení point-to-multipoint) lze na rozdíl od 

kabelových sítí vybudovat relativně snadno a rychle“ (ř. 1020-1021) a v podstatě nebere v úvahu tržní tlak 
na provozovatele pevných sítí ze strany pevných služeb poskytovaných v mobilních sítích. 

Pokud jde o ceny a způsoby chování na trhu, ačkoliv Úřad dospěl k závěrům, že cenotvorba je napříč 
trhem v zásadě homogenní a že významní poskytovatelé zpravidla ceny geograficky nerozlišují 
(ř. 1942-1944), nehraje to ve vztahu k záměru Úřadu členit trh na úrovni obci žádnou roli. Ačkoliv 
v segmentu B-OLO Úřad definoval 195 obcí a 59 poskytovatelů, nezabývá se ani na takto významném 
vzorku konkrétní cenotvorbou operátorů a existencí případných konkrétních tržních selhání (typicky 
excesivních cen), ale veškeré úvahy o možných tržních selhání vede jen v hypotetické rovině. 

Je zcela zřejmé, že čím menší geografickou jednotku zvolíme, s tím větší pravděpodobností v ní můžeme 
nalézt operátora s dominantní či unikátní sítí, aniž by to ovšem vypovídalo o jeho významné tržní síle. Sám 
Úřad si je toho vědom, když odmítá geografické členění na úrovni ZSJ (ř. 1510-1514). Přesto se však 
úskalí „falešné pozitivity“ v důsledku příliš malé geografické jednotky nevyhnul, protože obce v segmentu 
B-OLO, ve kterých následně určil existenci SMP operátorů jsou ve většině velmi malé a sestávají z jedné 
nebo několika málo ZSJ. 

Tab. 1 – Počet ZSJ v obcích s SMP podnikem v segmentu B 

ID Obec 
Počet 
ZSJ  

ID Obec 
Počet 
ZSJ 

594041 Hluboké Mašůvky 1  562831 Hrachoviště 1 

545023 Slavče 7  595012 Újezd 2 

568694 Hněvkovice 7  563951 Únice 2 

546054 Cizkrajov 4  536504 Vacovice 1 
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594270 Krhovice 1  594636 Podhradí nad Dyjí 2 

594628 Plaveč 1  595161 Zblovice 1 

545872 Zubčice 3  554936 Bítov 1 

544744 Libín 3  546259 Kvítkov 2 

545317 Záboří 4  546828 Staňkovice 4 

544329 Čejkovice 1  540749 Milešov 4 

535982 Kamenná 3  541273 Sádek 1 

550698 Zálezly 4  564559 Bohostice 4 

536253 Bohdalovice 6  564362 Vrančice 3 

594806 Starý Petřín 4  564320 Zbenice 1 

545180 Slavíkovice 1  564273 Svojšice 5 

509116 Červený Hrádek 1  598330 Tušovice 2 

544540 Hranice 5  598372 Ostrov 2 

535940 Mazelov 1  541311 Smolotely 4 

545813 Světlík 4  569615 Tis 2 

594253 Korolupy 1  578037 Hartmanice 1 

530549 Rataje 1  569071 Malčín 1 

535231 Ostrolovský Újezd 1  597163 Ždánice 1 

536296 Malšín 7  568767 Chrtníč 1 

536300 Věžovatá Pláně 2  596990 Velké Janovice 1 

578797 Štichovice 2  530875 Starkoč 1 

535842 Mokrý Lom 3  571725 Libkov 1 

595144 Vysočany 3  596795 Spělkov 1 

536105 Horní Kněžeklady 3  542512 Třtice 1 

536342 Krajníčko 1  571334 Okoř 1 

559482 Tis u Blatna 3  582531 Uhřice 4 

530719 Studený 1  588059 Račín 1 

594652 Podmyče 1  552241 Dolní Hořice 13 

568783 Jedlá 2  553000 Oplocany 1 
 

Nelze souhlasit s tvrzením Úřadu, že provedl segmentaci trhu, protože posouzení existence SMP subjektu 
neprobíhá v rámci daného „segmentu“, ale vždy na úrovni jednotlivé obce. Reálně Úřad definoval více než 
6000 relevantních trhů. Z toho pohledu je pochybná relevance provedeného 3K testu, který je proveden jen 
obecně a hypoteticky bez vazby na reálné obce. Jsme naopak přesvědčeni, že kdyby byl 3K test vztažen 
jednotlivě k obcím uvedeným v tabulce výše, v mnoha případech by takto vymezený relevantní trh 
3K testem neprošel. 
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Jsme toho názoru, že stanovení relevantní geografické jednotky na úrovni obce je nevhodné, vede 
k nadměrné fragmentaci a k zavádějícím závěrům, pokud jde o určení podniků s SMP postavením. 

 

Návrh společnosti NTR: 

- Navrhujeme, aby Úřad územně vymezil relevantní trh jako území ČR. 
- Alternativně, pokud Úřad setrvá na záměru provést geografickou segmentaci, aby relevantní 

geografické trhy stanovil buď v návaznosti na topologii sítí nejvýznamnějších operátorů 
nebo zvolil relevantní větší územní jednotku než obec (např. okres nebo kraj). 

 

2. Připomínky ke kapitole 2.2.1.7 – Možnosti zpřístupnění u bezdrátových sítí 

Společnost NTR zásadně nesouhlasí se zařazením WLL sítí do věcného vymezení relevantního trhu 
velkoobchodních služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě. Tyto služby nejsou v rámci 
WLL sítí poskytovány a není ani zřejmé, jak by taková služba měla být technicky realizovaná. Je příznačné, 
že Příloha 5 Návrhu analýzy neobsahuje pro WLL sítě žádné schéma. Sám Úřad správně uvádí, že fyzické 
zpřístupnění není technologicky možné (ř. 2869-2875) a variantu virtuálního zpřístupnění popisuje pouze 
v hypotetické rovině. Na ř. 2923-2928 Úřad konstatuje, že alternativní operátoři nemusejí být schopni 
nabízet služby velkoobchodního místního zpřístupnění. Bez ohledu na tato, dle našeho názoru správná, 
zjištění, však prohlašuje místní zpřístupnění za možné, a to v odkazu na dokument MPO zpracovaný pro 
účely dotačního programu „Vysokorychlostní internet“ (ř. 2898-2909). 

Takový přístup Úřadu je však značně formalistický a dokument MPO, na který se odkazuje nemá pro 
analýzu trhu žádnou relevanci. 

Ve zmiňovaném dokumentu není ani zmínka o tom, že by u bezdrátových sítí bylo zpřístupnění na místní 
úrovni možné, či jakým způsobem by mělo být realizováno. Navíc dokument neanalyzuje stav existujících 
bezdrátových sítí, ale stanoví požadavky pro hypotetické sítě vybudované z dotací. Bylo by tedy na 
případném žadateli o dotaci, aby vyhodnotil, zda je požadavkům MPO schopen dostát a případně tomu 
uzpůsobil design své sítě. Reálné komerční sítě však nejsou budovány tak, aby podobnou službu 
podporovaly. Je všeobecně známa silná preference optických sítí ze strany MPO v době přípravy 
dotačního programu, a že k rozšíření možnosti čerpání i na bezdrátové sítě došlo až po značném zdráhání 
a za přísných podmínek. Není nám známo, zda vůbec byla ve výsledku z dotačního programu poskytnuta 
dotace směrem k bezdrátovým sítím. 

Za naprosto klíčové však považujeme, že dle dokumentu MPO „V případě bezdrátových sítí je povinnost 

poskytnout VULA realizována v podobě přístupu k datovému toku na úrovni Central Office, viz kapitola 

3.4“4. Nelze tedy v žádném případě dovodit, že dokument MPO potvrzuje proveditelnost zpřístupnění 

 
4 Str. 4 dokumentu MPO – https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-
2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2020/3/Priloha-c--7_Pokyny-velkoobchodni-nabidka.pdf 
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na místní úrovní v bezdrátových sítích. Naopak, odkazuje na velkoobchodní službu, která věcně patří do 
vymezení trhu 3b. 

Sítě WLL je tedy možné posuzovat jen jako zdroj konkurenčního tlaku na ostatní technologie, ale není 
možné je přímo zahrnout na relevantní trh velkoobchodních služeb, které prostřednictvím této technologie 
nelze technicky a ekonomicky poskytovat, tím spíše, když výsledkem má být uložení nereálné povinnosti 
takové služby poskytovat začít. Pokud má Úřad za to, že operátor WLL sítě má SMP postavení na 
některém navazujícím velkoobchodním či maloobchodním trhu, pak musí takový trh vymezit, podrobit 3K 
testu a následně uložit takové povinnosti, které lze splnit. 

 

Návrh společnosti NTR: 

- Navrhujeme, aby Úřad upustil od zařazení WLL sítí na relevantní trh č. 1 

 

3. Připomínky ke kapitole 4.1.2.2 – Celková velikost podniku 

Úřad stanovil jako hraniční hodnotu pro splnění kritéria velikosti podniku roční tržby na úrovni alespoň 
80 milionů Kč bez DPH, která je odvozena od „limitního počtu 20 000 přípojek“ (ř. 3686-3697). 

Tato hodnota je stanovena zcela arbitrárně bez jakéhokoliv relevantního odůvodnění. Bez bližšího 
odůvodnění se nenabízí jiné vysvětlení, než že jediným účelem stanovení této hranice bylo snížit počet 
SMP operátorů identifikovaných na segmentu B-OLO z 59 na „snesitelných“ 7. 

Navržená hranice přitom nemá žádnou relevanci ani optikou jednotlivé obce, kdy malý lokální ISP, který by 
měl v některé obci hypoteticky lokální monopol, mnohem spíše a mnohem snadněji toto postavení zneužije 
k uplatnění nepřiměřených cen než větší podnikatel s širokou oblastí působnosti, který typicky uplatňuje 
jednotné ceny (ř. 1942-1944) a v ostatních obcích čelí konkurenci. Tím spíše, že má zákonnou povinnost 
transparentně zveřejňovat VOP a ceníky. 

Optikou celostátního trhu je pak navržená hranice nesmyslně nízká. Dle Zprávy o vývoji trhu elektronických 
komunikací se zaměřením na rok 20205, publikované Úřadem, činily celkové tržby za služby přístupu 
k internetu v pevném místě v roce 2020 20,6 mld. Kč (str. 18) a počet aktivních služeb přístupu k internetu 
v pevném místě dosáhl v roce 2020 počtu 3,8 milionu (str. 53). Hraniční hodnoty stanovené Úřadem tedy 
odpovídají tržnímu podílu 0,4-0,5%, což lze stěží interpretovat jako podstatnou velikost z pohledu 
indikace významné tržní síly. Dle našeho názoru musí takové kritérium odpovídat tržnímu podílu alespoň 
řádově v desítkách procent, tedy v řádech miliard korun. 

Návrh společnosti NTR: 

- Navrhujeme, aby Úřad stanovil hranici tržeb pro posouzení kritéria velikosti podniku na 
nejméně 2 mld. Kč. 

 
5 https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/8179/soubory/zovt2020.pdf 
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4. Připomínky k záměru Úřadu stanovit společnost NTR jako podnik s významnou tržní silou 
v obci Oplocany 

Jsme přesvědčeni, že záměr Úřadu stanovit společnost NTR podnikem s významnou tržní silou v obci 
Oplocany je chybný a společnost takové postavení (tedy možnost chovat se nezávisle na ostatních 
soutěžitelích a spotřebitelích) nemá. 

 

Charakter obce: 

Oplocany jsou malá obec, která měla k 1. 1. 2020 335 obyvatel. V obci je dle údajů ČSÚ 160 adresních 
míst, z toho je 159 bytových jednotek. Tržní potenciál lokality odhadujeme na méně než 100 přípojek. 

 

 

Obr. 1 – Oplocany, letecký pohled, zdroj: Google Maps 
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Provozovatlé sítí: 

Nordic Telecom Regional – provozuje v obci jedno stanoviště (PoP) WLL sítě s několika přístupovými body 
(AP). Náklady na vybudování takového stanoviště se pohybují v řádech desetitisíců korun. Při bližším 
zkoumání kritéria kontrola nesnadno duplikovatelné infrastruktury by tedy bylo zřejmé, že kritérium není 
splněno. NTR v obci provozuje 46 aktivních přípojek. 

 

ProNet servis s.r.o. – v obci působí minimálně jeden další provozovatel WLL sítě, společnost ProNet servis. 
Je tedy zřejmé, že NTR nedisponuje unikátní infrastrukturou. Rovněž se nejeví jako pravděpodobné, 
s ohledem na charakter obce, že by provozovatel WLL sítě nedosáhl pokrytí více než 50% adresních míst 
v obci. Předpokládáme nekonzistenci v podkladových datech (je např. možné, že poskytovatel 
vykázal jako disponibilní přípojky pouze aktivní přípojky) a navrhujeme Úřadu, aby správnost dat 
pro danou lokalitu ověřil. 

 

CETIN – dle internetových stránek zrychlujemecesko.cz je v obci 54 adresních míst, na kterých je „přípojka, 
na které je dostupný rychlý internet v síti CETIN“ (zelené body na obrázku níže) a 18 adres je 
„připojitelných k síti CETIN (žluté body). Byť pokrytí sítě CETIN nepřekračuje 50% adresních míst v obci, 
považujeme ho za významné a vyvíjející dostatečný konkurenční tlak na ostatní poskytovatele. 

 

 Obr. 2 – pokrytí sítě CETIN, zdroj: www.zrychlujemecesko.cz 
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Fixní LTE – Úřad zcela opomíjí konkurenční tlak služeb připojení k internetu v pevném místě 
poskytovaných prostřednictvím mobilních sítí. Dle dat o pokrytí dostupných na stránkách digi.ctu.cz jsou 
v obci dostupné služby všech třech mobilních operátorů v ČR a všichni také nabízejí dostupnou službu 
pevného připojení (Tab č. 14, str. 46 Návrhu analýzy). 

 

Je tedy zřejmé, že dobrá zastupitelnost na straně nabídky v obci Olocany nijak nenasvědčuje existenci 
významné tržní síly jakéhokoliv operátora. 

 

Ceny: 

Společnost NTR nabízí služby v obci Oplocany podle jednotného ceníku a za shodných podmínek, jako 
v jiných obcích. Příkladmo službu Nordic WIFI 20 (rychlost stahování 20 Mb/s, rychlost odesílání 4 Mb/s) 
nabízí za běžnou cenu 395 Kč měsíčně, případně za akční cenu 345 Kč měsíčně. 

Cena srovnatelné služby v síti CETIN 20/2 Mb/s (byť s nižší rychlostí odesílání) činí např. u poskytovatele 
O2 399 Kč měsíčně. 

Společnost NTR tedy neuplatňuje jakkoliv odlišné (či dokonce nepřiměřeně vysoké) ceny v porovnání 
s jiným lokalitami a ani toto hledisko nenasvědčuje jakémukoliv tržnímu selhání. 

 

Zvýše uvedeného je zřejmé, že v Oplocanech nelze hovořit o existenci významné tržní síly na straně 
jakéhokoliv subjektu. Navíc překážky vstupu na trh jsou velmi nízké. Na jakoukoliv odchylku od tržního 
chování by mohli velmi rychle reagovat ostatní soutěžitelé (např. vybudování či rozšíření WiFi PoPu, 
vybudování předsunutého DSLAMu) a nelze tedy ani považovat tržní podmínky v takto malé lokalitě za 
stabilní v období příštích 3 let. To je opět zřejmé úskalí takto fragmentovaně definovaného relevantního 
trhu. 

Dále je zřejmé, že uložení jakékoliv přístupové povinnosti ve vztahu k takto malému trhu je zcela zjevně 
nepřiměřené. Jestliže má mít SMP operátor na relevantním trhu 46 přípojek, pak náklady spojené 
s administrací nápravných opatření, investicemi do zřízení přístupového bodu, vytvořením a udržováním 
velkoobchodní služby atd. ve zcela zřejmém nepoměru s výnosy v dané lokalitě. 

 

Návrh společnosti NTR: 

- Navrhujeme, aby upustil od záměru určit společnost NTR jako podnik s významnou tržní 
silou. 


