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Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):
František Veselý, 777,1 031 69, frantisek.vesely@otavanet.cz

l. pŘlpoMiNKy K JEDNoTLlvÝut čÁsrerwusTANovENíM NÁvRHU opATŘENí:

Výbor nezávis|ého ICT průmyslu (dále "VNICTP") vítá možnost připomínkovat návrh
opatřcní obecné povahy ana|ýzy trhu č. Alllxx,2021-Y, trhu č, 1 - ve|koobchodní s|užby
s tllíslním přístupem poskytovaným v pevném místě (dá|e jen "návrh ana|ýzy").

Bohu;le 1;o velml peč|ivóm prozkoumání předloženého návrhu ana|ýzy musíme up]atnil
zásaclní připonlínky zcjmóna k přcdložcným datum, ze kterých Český te|ckomunikačnr
úřad (cJále 1en "ČrÚ') čerpá při zdůvodňování před|ožených závěrů své ana|ýzy.

Nás|edující připomínky jsou nalollk závažnó, že pokud nebudou odstraněny, nemůžemc
.ou h |asil s přeo,<iádaným závěry.

L.]řacl kron]ě 1 ného chabě zduvodnil, respektive nezdúvodnil, proč nezahrnul íixní LTE
rlabídku do relevantního trhu a nestanovil poskytovatclé těchto řešení loká|ními SMP
operátory, ČTÚ ignorujc skutečnost, žc infrastruktura současného ce|opIošného SMP
opcrátora je 1odiná celoplošnó zpúsobilá pro celoplošnou Veikoobchodní nabídku, která
vytváří tIak na VýstavbU paraIelních ]nírastruktur.

Žárjárne úřad o transparentní a důsledné vypořádání a pro.jednání našich připomínek,

1. ř. 459 neaktuálni data využívání pásma 60 GHz



2.

ČTÚ v popisu dopadu využívánív pásmu 60 GHz využívá data z konce září 2a2O
kdy by|o registrováno přes 35 200 stanic a nikde není VySVCt eno, proc CTU
nevyužívá aktuá|ní data z roku 2a21 . Současně upozorňujeme žc ČTÚ a[tualnc
reaIizuje kontroly na p|nění povinností spojených z v,yužívání tohoto pásme, ]e]ichž
výsledek se muže adrazl v popisu využívání tohoto pásma v návrhu anaIÝl,y.

ř.508 neúplný popis dotačních aktivit

V ramci této čáSti CTU Zmateně popisujc progran- ra oodporu rozvo-e
vysokorychlostn ího internetu v rámcl operačního programu Podnikánía inovace pro
kon kure ncescho pnost (OP PlK). V této části zcela chybí popis parametrú progranlLl v
rámci nového programovacího období a Stejně tak akt Vity spo]enó s poclporou
rozvoje vysokorych ostního intcrnetu v rámci Nárcc]ního íorldu obno,;y, S oliltjen. na
skutečnost, že ČTU na někol ka míStech náVrhu ana ýzy uváclí, žc 'apl koval rrístup
zaměřený na budoucnost (íorward ooking approach)'', považulcme tuto abscnc za
závažnou a požadu;eme doplnění, včetně možného dopadu změny regulacc na
dolačni výzvylprogramy (OP PlK, OP TAK, RRF),

ř. 59'l Míra využití jednotlivých služeb na základě průzkumu z července roku
20í 9 zadaného MPO

Výsledky prúzkumu, který je využíván pro některé clílčí závéry obsaženó v rlávrhu
ana]Ýzy, považujeme za stIně neaktuální a zastara]é Sám Č-tU ve sve vyrocnl
zprávě za rok 2021 na několjka místech uvádí, že probíhajíci epidemic Covidu-19
zménila využíván í e|ektronických komunikací, Někteří zákazníci z dúvodu on]ine
vzdélávání a práce z domova změnt i své prcfcrence týkalící se ceny a kva ity s užby
PrUZkUm uvedený V náVrhU andý7Y ] ž ncodpoví<lá Skutečncsti a rea rtě roku 202] i1

České repub rce a je nutné, aby závéry na něm postavenó by y přcpraoor,ány.
případně. aby ČrÚ poLržll aktuálnídata.

4. ř. 1278 nedostatečný popis ostatních technologií přístupu k internetu

V čásli 2.1,2.1.7 úřad zhodnocule ostatní techno]ogie na českó trhu, napřiklacl
přístup k internetu v pevnóm místě prostřednrctvím sate itu, S oh]ec]ern na vstup
spo|ečnostr Starlink na český trh považujemc tento popiS Za nedoStatecny Uli.] l,,,

mě] uplatnit forward ]ooking approach a zoh odn t v návrhu analýzy pusoben i iótc
perspektivní technologie na český trh,

5. ř,1320 zhodnocení dopadu ukončených výběrových iizeni

ČTÚ v analýze na několika místech uvádí, žc "s oh|edem na výsledky neclávno
ukončených výběrových řízení na udělení kmitočtů vhodných pro poskytování s]užeb
přístupu k internetu lze předpokládat rozvo] tóchto služeb ivc výhleclovóm llorlzcntl
pro tuto ana]ýzu", Toto konstatovárí a závéry, klcré z něi ČTÚ v rlaurhLt Al12 |1) ,. |_

]e v přímém rozpofu s tvrzením. které ČTÚ u,,,ádív návrhu anaiýzy,,,clkoobciloijrlího
trhu přístupu k mobilním službám, V tornto clokl]mcntu CTU ,,5 siovtle tt,.,eldt .:. . l ,

předpokládané prod evě výběru bezpcóných 5G tcchnologií a délcc výstavby 5G
pokrytí ne|ze očekávat pozitivní dopady aukce c]říve než do pěti lct od udělcní přídělu

J.



rádiových kmitočtů. Právě íaktor výběru bezpeóné 5G technologie a stavební řízení
jsou spoleóné ]ak pro trh vymezený V tomto náVrhu analÝzy, tak i pro ve|koobchodní
trh přístupu k moblIním s|užbám, Tento rozpor, který se objevuje ve stěžejních
dokumentech ČTÚ v tak krátké době za sebou, zasévá pochybnosti o správné prácl
s oat), a sc,lopnosli 1elrch vyhodnocení ze strany ČTÚ, PoZaduleme úpravu a
přepracování záv éru analýzy.

6. ř. 1458 a násl, nehomogennost prostředí

ČTÚ si protiřečí ve svých úvahách, když v tóto části předpokládá nehomogennost
konkurcnčních podmínek na územi celé ČR a v jiných místech návrhu analýzy při popisu
p.]rSpCktiVních bczdrátových technologiípřinášelících "like íibre experience" (např, 60 GHz)
vyzdv hujc ]cjich technické vlaslnostl a ekonomickou nenáročnost, Požaduleme vysvětlit a

oostran]t tento rozpor a upravit závěry analýzy.

7. ř. 1488 stanovení geografické jednotky

Slanovcní gcogratiché jednotKy na úrovni obce v prostiedí České repub|iky, která je

znánrá svou geografickou heterogenitou nepovažujeme Za souladné s Doporučením Komise
O re evantních trzích, které požaduje, aby regu|ační úřady při Vymezení relevantních
,.cnlěplsných trhů provedly podrobnou analýzu nahraditelnosti na straně poptávky a

nabídky, přióemž by měly vycházet z vhodné zeměpisné jednotky a Seskupit takové
jednoiky, které vykazujíobdobnó podminky hospodářské soutěže, Zeměpisná jednotka by
nTěla rrít přiměřenou velikost, tj. dostatečně malou, aby se zabránilo významným změnám
podí]ínek hospodářské soutěže v každé jednotce, ale dostateóně velkou na to, aby se
vyhnula náročným mikroana|ýzárn, které by mohly vóst ke íragmentaci trhu,
Stanovení gcograíickó 1ednotky na úrovni obce v podmínkách České repub|iky

cpo,.ozu,eme za vro.]ró u , ."a16rýcr dtIcícl- závéru rávrhu analÝ7y je zřejmé, ze i Čt U
1ápe 1akýrn způsobcrn Sc Vyrovnat s tímto vymezením, které Vede k fragmentaci a

nc,rysvětluje dostatečně fungování na trhu e]ektronických komunikací (například v|iv kupní
síly na výběr technologií v růzrlých rcgionech České republiky).
ČTU UVác]í, že nezvolll gcograílckou 1ednotku na úrovni okresu, protože se domnívá, že by
moh o dojít ke zkresleným závěrům, nebot'by tento popis vypovídal o konkurenčních
podmínkách v největších obcích a neodrážel by konkurenční podmínky v menších obcích,
Tomuto zkreslení se ale nevyhne ani při §tanovení obce jako geografické jednotky, protože v
Česku jsou čelné obce s nerovnoměrným osídlením, kumulací obyvate| například v tzv,
sate]itní částl obce apod,
Jc zřcjnré. že pokud se Č-IÚ rozhodne setrvat na geograíickém členění, musí tento krok
,;e rli pečllvě a bezchybně zdůvodnit už jen proto, že bude patřit mezi průkopníky v tomto

l]řistup! na trhu 1, kdy podle doslupných informaci se cestou geografické segmcntace
v5lrJa o pouze '10 členskýclr států EU (podIe Cu||en lnternetionaI stav k 1, července 2021),

Gcografické č|enění na úrovni obce musíme odmítnouta žádáme ČTÚ o přepracování
n ávrh u anaIýzy.

B. ř. ,1798 a násl Vliv faktorů na úrovně cen v jednotlivých oblastech

Cl Ú v této části analýzy popisuje své domněnky oh|edně vlivu počtu technologií v
.], o ]rJliChýCh jcdroIkách na CC. ny ,/a pos\yloVane stuzby. Bohuže| sám ČtÚ ořiznavá. ze



se jedná o domněnky, nebot' v závěru (ř, 1936) "úřad nevylučuje i vljv da ších faktorťr na
úrovně cen v jednotlivých ob|astech, mezi které múže patřit například ruzná kupní síJa
obyvatel,., "

Úřad dáie vychází ze Špatné domněnky, že stačí jakákoliv loká|ní inírastruktufa k vytvořcnr
dostatečného t|aku na dominantního operátora (CETIN) V dané ob|asti, Je zřejmó, že bcz
dalšího posouzení nelze konstatovat, že exrstence da|šíjakékoIiv tnírastruktury vylvoří
dostatečný soutěžní tlak na dominantního operátora (CET|N), který má Za Sebou Si]né
kapilálové zázemí.
Požadujeme přepracovánítéto části tak, aby ČTÚ nestavě| závěry návrhu analýzy na
domněnkách a pocitech, ale na íaktech a datech, které rná k cl spoz ci, včetně zoh]cdněni
trn imán í inírastruktur ze strany spotřebitele,

9. ř. 3146 Test tři kritérii

Předložený test 3 kritérií považujeme za nec]ostatečně zpracovaný a požadujeme jcho
ořepracování, V porovnání s testem 3 krtérii, Xtery ČTÚ zpfacova pro potřeby regu|ace
velkoobchodního mobj|ního trhu, je zřejmé, že tento měl pouze potvrdit předem udě anó
závěry ČTU, Napřík|ad na ř. 3197 ČtÚ tvrOi, že 'v pos edním období]sou tyto normy
předmětem pro,jednávání ve správních instrtucích, vóetně zakomponování změn do
příslušných zákonů a norem, kter"é by umožnily í exibilnější výstavbu sítí, a to včetně
'ozvodu k .lcastr;kum v ra n-,]c objektu,' Neni ztcjnr,, co C tÚ mys" sprd\.llŤ ^sli,,c^q .

zda naráží na tzv, transpoziční novelu zákona o elcktronických komun kacích, Jc však
zřejmó, že v tomto regu|ačním ptydepe ČTu zapomlná ně realitu v ob|asti nestablIity
stavebního řízení, kdy schválená rekodifikace stavebního zákona by měla mít (dle vyjáclřenl
ncvé vlády) pozastavenou účinnost (či dokonce by mělo clo]ít ke zrušenía zásadní
přcpracování znění tohoto zákona). To je jen jeden z příklaclů, proč považujcme provcdenj
3k test za nedostatečný a požadujeme clúrazně jeho přepracování, připomínámc, že sektor
1lž dokonce celé roky vo|á po zásadních změnách například v zákoně 194i2O175b O
Usnadnění Výstavby, a to zcela marně.

10, Kritérjum zásady přiměřenosti

podle zákona o elektronických komunikacích se má regu|átor řídit mimo jiné zásadoLr
1ra ns parentnosti a proporciona lity, Uložením nápravných opatření aIternativním opcrátorunt
r]a trhU B, kteří jsou pod|e ČTU SUb]el ty s VyZn.]lŤ]noU tržni silou v jeciné, dvou devíti,
dvanácti obcích považujemc za vysoce nepřiměřenó. Jcn samotný byrokral cký apará1 plr,.

olnění povinností vyplývajících z určení S|\,1P přesahule moznost techto sLlbjcItu, rjrar, ,,

ana ýze nevyčíslil náklady regu|ačnízátěže, kterou to těmto sublektum př nese, požadujcnlc
d,p něnía upraven' ana'ýzy.

11, K|íčová existence regulované ve]koobchodní nabídky

Durazně nesouhlasíme se závěrem návrhu ana ýzy postavené na nesprávně
,ryhodnocených íaktech, který vede k tomu, že by dosavadní subjckt s význal-nnÝnl
postavením na trhu byl regu|ován pouze na rnlniaturní části lohoto trhu Dosar,,adní
cxistence regulované ve|koobchodní nabídky a možnost je.lího využilí 1e kiíčová pro 1eclna,l
ma|ých a středních hráóu s tímto dominantním subjektem o komerční sm|ouvě, Boz



ex]stence regu]ované veIkoobchodní nabídky nemá ČTÚ možnost kontroIovat chování
dom nanlního operátora, který nás|edně bude moci využít svoji nekontroIovanou negociační
přcvahu, Ta jednoduše vyplývá z toho, že 1e vlastníkem unikátní infrastruktury s ce|oplošnýnl
pokrylínl v České republice, byt'sc z návrhu ana|ýzy múže zdát, že tento dominantní subjeki

1e vystaven tvrdému konkurenčnímu t|aku na téměř 90 ok území - To však |ogicky není
pravdou, Některé komparativnívýhody ceIopIošného SMP není možné substituovat.

,12. Narušcní existující konkurenční sí|y ma|ých a středních subjektů

ii,lusínle clůrazně upozornit Č rÚ, zc louto cl|enou, a|e nepromyš|enou a ničím odůvodněnou
clcreg,llací nlůže tlegativně ovlivnit podnikárrí řady subjektú, kteří nebudou moci nabízet
sirržby přístupil k tnternetu v pcvnóm místě a ziskově podnikat, Regulaóním zásahem (resp,

or:regu ačním zásahcm) by paradoxně došlo k situaci, kdy z trhu ZmiZí Subjekty, které
pozilivně púSobí na vyšší konkurcnci na trhU.

Datum: 15, prosince 2021

J móno a příjmcní, funkce c§P.|ý.
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*) V případě Zas]án ulářC C]Cktron Ckou poštou nutno opatř t příslUšnou datovou ZpráVU

r]znáVanýln




