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ÚVOD 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky a 
komentáře k návrhu opatření obecné povahy analýzy č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní 
služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (dále také jen „Návrh“). 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

Neuplatňujeme.  

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Český telekomunikační úřad (dále jen „úřad“) v Návrhu dospěl k závěru, že v segmentu A není nutné 
nadále regulovat trh LLU, a předpokládá, že společnost CETIN bude i po ukončení současné regulace 
poskytovat velkoobchodní služby na tomto trhu (LLU případně VULU) dobrovolně. Protože se jedná 
o výrazný obrat v postoji úřadu k tomuto trhu, který může vést ke změnám na broadbandových trzích, 
společnost T-Mobile očekává, že úřad bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat vývoj hospodářské 
soutěže na trhu, a v případě nežádoucích změn provede novou analýzu a případně uplatní odpovídající 
regulační kroky.  

Dále bychom chtěli upozornit, že z pohledu subjektu, který poskytuje broadbandové služby pro 
firemní zákazníky by bylo vhodné, kdyby úřad analyzoval a následně konzultoval trhy č. 1 a č. 2 
(vyhrazená velkoobchodní kapacita) společně. Trh č. 1 představuje jeden z podstatných vstupů pro trh 
č. 2 a regulované služby z trhu č. 1 vstupují na trh č. 2. V případě zrušení regulace na trhu č. 1 je totiž 
nutné, aby služby nabízené zákazníkům na základě LLU bylo možné nahradit srovnatelnými 
velkoobchodními produkty na trhu č. 2. V současné situaci, kdy úřad navrhuje výraznou změnu na trhu 
LLU a není známo, jak se změní regulace na trhu č. 2, to dostává poskytovatele služeb do nejistoty, zda 
a na jaké úrovni investičního žebříčku bude moci poskytovat služby pro firemní zákazníky, nebo jestli 
bude z tohoto segmentu trhu zcela vytlačen.  
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