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Vážená paní předsedkyně, 

k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2022-Y, trh č. 1 – velkoobchodní služby 
s místním přístupem poskytovaným v pevném místě a návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu 
č. A/3b/xx.2022-Y, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném 
místě pro výrobky pro širokou spotřebu (společně též „analyzované trhy“), předloženým ze strany 
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“),1 uplatňuji následující připomínky.  

V předložených analýzách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) postrádá rozbor 
tržní situace na celonárodních velkoobchodních trzích tak, aby byl zřejmý vývoj na těchto trzích 
oproti předchozím analýzám (kdy byly analyzované trhy z věcného i geografického hlediska 
vymezeny odlišně), a také využití jak stávajících regulovaných, tak neregulovaných nabídek 
v celorepublikovém měřítku. 

Úřad by považoval za vhodné detailněji vysvětlit závěr ČTÚ ohledně velkoobchodní zastupitelnosti 
CATV, WLL a fixních LTE technologií s technologiemi xDSL a FTTx. Pokud ČTÚ zahrne samozásobení 
do velkoobchodního trhu i v případě, že na jeho základě nelze vytvořit velkoobchodní nabídku 
zastupitelné služby, jak je uvedeno v analýzách k technologiím CATV, WLL a fixnímu LTE, ale 
maloobchodní služby poskytované na jeho základě na podřazeném trhu vytváří významný 
konkurenční tlak na poskytovatele velkoobchodních služeb a omezují je tak v jejich jednání, pak by  
měl tento konkurenční tlak náležitě zdůvodnit, zejména zhodnotit nepřímé vlivy, jak mu ostatně 
ukládá metodika analýz relevantních trhů. Bez řádného zdůvodnění proto Úřad nepovažuje 
za vhodné jak zahrnutí technologií CATV, WLL a fixního LTE do velkoobchodního trhu na základě 
samozásobení, tak také určení společností poskytujících služby prostřednictvím těchto technologií 
subjekty s významnou tržní silou na některých geografických velkoobchodních relevantních trzích. 

K prokázání nepřímého vlivu maloobchodní nabídky prostřednictvím CATV, WLL a fixních LTE 
technologií na velkoobchodní nabídku Evropská komise již v minulosti ČTÚ doporučila provedení 

                                                      
1 Dopis č. j. ČTÚ-7 862/2022-611 ze dne 18. 2. 2022. 
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analýzy, jež by (byť v pozměněné podobě počítající s hypotetickým vertikálně integrovaným 
subjektem s ohledem na závěr ČTÚ, že společnost CETIN a.s. není vertikálně integrovaným 
operátorem) měla dát odpověď na otázku, zda tyto alternativní technologie vyvíjejí dostatečný 
konkurenční tlak, aby mohly být zahrnuty do velkoobchodního produktového trhu. Tuto analýzu, 
nebo podrobné vysvětlení její neaplikovatelnosti při současné geografické segmentaci trhu, 
v předložených materiálech Úřad postrádá. 

Zmiňuje-li ČTÚ možnost řešení případných problémů na analyzovaných trzích (např. vytváření 
příznivějších obchodních podmínek společností CETIN a.s. pro společnost O2 Czech Republic a.s. 
z důvodu jejich majetkové provázanosti, případně vytlačování z trhu ostatních velkoobchodních 
odběratelů) na základě uplatnění soutěžního práva,2 podotýkám, že pokud by se Úřad ztotožnil 
s postupem ČTÚ uplatněným v předložených analýzách, pak by zejména na segmentu A (více než 
90 % analyzovaných trhů), kde nebyl ČTÚ identifikován subjekt s významnou tržní silou, nebyla jeho 
působnost k postihu zneužití dominantního postavení dána, neboť z povahy věci plyne, že na nich 
žádný ze subjektů takovéto postavení nemůže zaujímat.      

V úctě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 219 
190 00 Praha 9 

                                                      
2 Viz například ř. 2553–2555 analýzy trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném 
místě, respektive ř. 2417–2419 analýzy trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným 
v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu. 
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