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Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit
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Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
nevypořádávají.

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Připomínka k částem 2.1.3.1 Stanovení geografické jednotky a 2.2.2 Územní
vymezení

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:

Navrhujeme přepracování analýzy a to tak, aby zkoumání vycházelo z méně
velikostně rozdílných a celkově větších jednotek. Z naší zkušenosti je odpovídající
velikostí přiměřené zeměpisné jednotky území krajů.



Odůvodnění:

Analýzu tak jak byla prezentována, kdy se na jedné straně zkoumají zeměpisné
jednotky ve velikosti 100+ tis. přípojek a na druhé straně zeměpisné jednotky o několika
desítkách přípojek, bez reflektování těchto rozdílů v dalších částech analýzy považujeme
až za absurdní. Při srovnání velikosti na jeden řád velikosti bychom se v případě
ekvivalentů malých obcí dostali na posuzování trhu v jednotlivých vchodech bytových
domů.
Při tak velkých rozdílech dochází ke značnému zkreslení, což dává statisticky nesmyslná
čísla. Existence sítě v rozsahu necelých 20 aktivních přípojek jako v případě obce
Spělkov, která má 41 obyvatel pak vede k posouzení operátora jako dominantního, při
konstatování ČTÚ (v rámci tříkriteriálního testu), že existují strukturální překážky vstupu
na tak malý trh. Toto považujeme za velmi nešťastné, protože existují exkluzivní smlouvy
na nové developerské projekty v krajských a okresních městech, které mají v součtu více
přípojek, než největší největší obce uvedeny v segmentu B, kde chce úřad nařídit
regulaci. Jinými slovy v úřadem rozděleném segmentu A vznikají “ostrovy”, které jsou
velmi často větší jak obce uvedené v segmentu B, kde existuje pouze jedna infrastruktura
a není možné vybudovat jinou, tedy v rámci takových projektů rozhodně nejde o účinnou
hospodářskou soutěž. Příkladem bychom uvedli tyto projekty:

https://www.rezidencezlatapole.cz/
http://naspravedlnosti.lhhome.cz/
https://rychnovska-realitni.cz/

Podobných projektů ale napříč republikou existují stovky, a díky tomu, že se z územního
hlediska nacházejí v segmentu A, pohlíží se na ně jako na lokality s dostatečně
konkurenčním prostředím, ačkoliv zde existuje pouze jedna infrastruktura.
Z uvedeného plyne, že vhodnou a přiměřenou zeměpisnou jednotkou pro zkoumání
geografických odlišností konkurenčních podmínek nemůže být obec.

2. Připomínka k části 2.1.3.2.3.1 Pokrytí a počet konkurenčních sítí

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:
Úřad v této části analýzy pracuje s rok a půl a více starými daty. Před zásadním
rozhodnutím jako je uvalení regulace na podnikatelský subjekt by data měla být
zkontrolována a aktualizována, nejlépe ve veřejné konzultaci, což by při návrhu
nastavení regulace na úrovni několika stovek malých obcí nebylo administrativně
náročné. Navrhujeme provedení aktualizace dat a následné přehodnocení výsledků
analýzy.

Odůvodnění:

Jak zmiňujeme výše, data pro analýzu, z níž pak ČTÚ rozděluje trh na segmenty na A
a B, jsou prostě a jednoduše stará. Některá data nedávají již na první pohled při
grafické prezentaci smysl, např. 1695 Obr. č. 2: Pokrytí sítí FTTH/B vyjádřené v počtu
vybudovaných přípojek k počtu bytů v dané územní jednotce v % k 31. 12. 2019.
Mimo jiné, ČTÚ zmiňuje, že nemá k dispozici údaje v geografickém členění za minulé
období za fixní LTE přístupy, tudíž nemůže spolehlivě určit trendy vývoje
maloobchodního trhu v plném rozsahu.
Zároveň z další služby provozované ČTÚ srovnavac.ctu.cz dostáváme naprosto jiná
data, než Úřad uvádí v analýze.
V mezidobí došlo k otevření pásma 60GHz, RLAN 5GHz, aukci pásma 3.4-3.6GHz.

https://www.rezidencezlatapole.cz/
http://naspravedlnosti.lhhome.cz/
https://rychnovska-realitni.cz/


Na trhu probíhají rozsáhlé investice do modernizace DSL sítě a masivní výstavby
FTTx sítí.

Problematický je sběr dat pokrytí bezdrátových sítí. Většina bezdrátových technologií
potřebuje přímou viditelnost. Tuto informaci ovšem operátor nemá, dokud neprovede
místní šetření, které zase bez reálného zájmu klienta nedává pražádný ekonomický
smysl. Z praxe víme, že nejsou stanoveny jednoznačné metodiky právě pro
mapování bezdrátových sítí .
Tyto teze jsme si potvrdili při vlastním testování dostupnosti konkurenčních nabídek
pro obce v segmentu B, kdy na srovnávači existují pro dané lokality desítky nabídek,
z nichž se nám podařilo nezanedbatelné číslo reálně potvrdit. Z výše uvedeného
nepochybně plyne, že v těchto obcích existují alternativní nabídky několika operátorů,
tedy lze hovořit o dostatečně rozvinutém konkurenčním prostředí.

Při provedení analýzy pro účely případného zavedení regulace v odvětví, které se
rozvíjí velice dynamicky, až někdy i skokově, nelze vycházet z neaktuálních dat,
jelikož může dojít k nespravedlivému uspořádání vztahů.
Proto nemůžeme souhlasit s vymezením segmentu B bez veřejné konzultace a
aktualizace dat v jednotlivých geografických jednotkách.

3. Připomínka k části 3. Provedení testu tří kritérií, bod a) přítomnost značných a nikoli
dočasných strukturálních, právních nebo regulačních  překážek vstupu na trh.

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:
Celou tuto kapitolu navrhujeme přepracovat, jelikož trh nesplňuje tříkriteriální test a
tudíž nemůže být stanoven jako trh relevantní, tedy nemůže být uložena ex ante
regulace.

Odůvodnění:

Dovolíme si připomenout, že relevantním trhem lze analyzovaný velkoobchodní trh
stanovit pouze v případě, kdy trh současně (tj. kumulativně) splňuje následující tři
kritéria:

a) přítomnost značných a nikoli dočasných strukturálních, právních nebo regulačních
překážek vstupu na trh,

b) existence struktury trhu, která v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné
hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže z pohledu
infrastruktury a dalších faktorů, které stojí za překážkami vstupu, a

c) právo hospodářské soutěže je samo o sobě nedostatečné k tomu, aby adekvátně
řešilo zjištěná selhání trhu.

ČTÚ v této kapitole zkoumá 1. kritérium ze 3 a konstatuje existenci značných a nikoliv
dočasných překážek vstupu na trh, přesněji: “za rozhodující překážku, kterou zvažuje
každý operátor při vstupu na trh, považujeme existenci a výši utopených nákladů”.
Tyto náklady ovšem nijak neanalyzuje, ani se je nepokouší jakkoli kvantifikovat. Z
naší dlouholeté praxe se celková investice na vybudování bezdrátové přístupové sítě
v obcích, jež jsou pro segment B typické, tedy několik stovek obyvatel (průměrně 640
obyvatel), se pohybuje v desítkách či stovkách tisíc korun, přičemž utopené náklady
tvoří jen malou část - typicky jen práci lidí a spotřební materiál. Antény, rádia,
rozvaděče a stožáry jsou použitelné jinde. Tak nízkou částku nelze považovat za



nepřekonatelnou bariéru vstupu na trhu, zvláště při poměrně snadné dostupnosti
investičních peněz. V případě kabelových sítí je situace poněkud složitější, ale v
tomto případě je třeba uvažovat, že vybudovaná optická síť má hodnotu jako
nemovitost i bez aktivních zákazníků, a riziko investice se tím též značně zmenšuje.
Ostatně tento fakt prokazují provedené akvizice v minulých letech. Lze tedy dovodit,
že v obcích, které ČTÚ zařadil do segmentu B, z hlediska potenciálních nákladů
vybudování bezdrátové přístupové sítě, které jsou skoro zanedbatelně nízké, nic
nebrání vstupu dalších operátorů na uvedený segment trhu.

Máme za to, že ČTÚ v této kapitole existenci značných a nikoliv dočasných
překážek vstupu na trh nijak neprokázal a svoje závěry nepodložil žádnými daty
ani fakty. To znamená, že strukturální překážky vstupu na trh neexistují a není
splněno 1. kritérium tříkriteriálního testu, a tím pádem tento trh nelze stanovit
jako trh relevantní.

4. Připomínka k části 3. Provedení testu tří kritérií, bod b) existence struktury trhu, která
v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s
ohledem na stav hospodářské soutěže z pohledu infrastruktury a dalších faktorů,
které stojí za překážkami vstupu

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:
Celou tuto kapitolu navrhujeme přepracovat, jelikož trh nesplňuje tříkriteriální test a
tudíž nemůže být stanoven jako trh relevantní, tedy nemůže být uložena ex ante
regulace.

Odůvodnění:

ČTÚ se snaží prokázat, že vývoj na segmentu B velkoobchodního trhu nasvědčuje
na nedostatečně se rozvíjející konkurenční prostředí, které na podřazeném
maloobchodním trhu nezajišťuje koncovým uživatelům srovnatelný prospěch (v
porovnání se segmentem A), co se týče výběru, cen a kvality poskytovaných služeb.
Jediný číselný argument, který pro to dodává, je nízké zastoupení technologií jako
CATV a FTTH/B. Pohřbívá technologickou neutralitu, kdy například WLL např. sítě
standardu 802.11ad a především 802.11ay jsou schopny nabídnout naprosto
srovnatelné i vyšší přístupové rychlosti než aktuálně nejvíce využívané sítě ITU
G.984 GPON na optických přístupových sítích. Navíc tato zařízení jsou velmi levná a
budování sítí rychlé. Obce v segmentu B s poměrně malou velikostí jsou vhodné pro
budování takových sítí a přesně proto se zde prosazují přednostně. Stejně tak
existuje možnost upgradu sítí xDSL, jak se ve mnoha jiných případech stejně velikých
obcí v segmentu A děje. Nehledě na fakt, že technologie předsunutých DSLAM je
FTTC síť s postupným možným přechodem na pasivní FTTH.
Naprosto nerozumíme tvrzení o dopadu typu sítě na kvalitu a spokojenost uživatelů.
Je to naprosto nesprávné, zjednodušující a nekorektní tvrzení a je vůbec s podivem,
že ČTÚ se takového vůbec dopouští.

Stejně tak ČTÚ nijak nedokládá, že by docházelo ke zneužití dominantního postavení
ve formě vyšších cen v lokalitách. Z nabídek dotčených operátorů v obcích segmentu
B je naopak zřejmé, že k ničemu takovému nedochází a operátoři v takových
lokalitách drží stejnou cenovou hladinu.



Máme za to, že ČTÚ splnění tohoto kritéria nijak neprokázal a v rámci své
argumentace přistoupil dokonce ke zjevným nepravdám a fabulacím, která
nemají oporu v předložených datech. To znamená, že není splněno ani 2.
kritérium tříkriteriálního testu, a tím pádem tento trh nelze stanovit jako trh
relevantní.

5. Připomínka k Článku 1 – Výsledky analýzy relevantního trhu, odst. 2

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:

Navrhujeme stanovit, že trh v segmentu B vymezeného trhu je efektivně
konkurenčním trhem. Navrhované znění Článku 1 odst. 2 je:

“Článek 1
....

(2) Úřad konstatuje, že na segmentu A vymezeného trhu neshledal na základě
analýzy konkurenčních podmínek na vymezeném maloobchodním trhu s ohledem na
existující infrastrukturní konkurenci nezávislých alternativních poskytovatelů existenci
soutěžního problému. Segment A vymezeného trhu je tak možné považovat za
efektivně konkurenční v rámci budoucího vývoje bez uplatnění regulace ex ante. Na
základě analýzy Úřad dále dospěl k závěru, že segment B vymezeného
velkoobchodního trhu nesplnil test tří kritérií a nelze jej proto nadále považovat za trh
relevantní. Z výše uvedeného plyne, že uplatnění ex ante regulace na analyzovaném
trhu není možné. “

Odůvodnění:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v připomínkách číslo 3.) a 4.)
nepovažujeme tříkriteriální test za splněný, tedy trh v segmentu B vymezeného
trhu je efektivně konkurenčním trhem..

6. Připomínka ke 4.1.2.1 Kontrola nesnadno duplikovatelné infrastruktury a 4.1.2.2
Celková velikost podniku

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:

Navrhujeme uvedené kapitoly doplnit o analýzu majetkově 100 procentně
propojených podniků. Dále v uvedených kapitolách chybí odůvodnění, jak pro účely
zkoumání samostatné významné tržní síly byla ze strany ČTÚ stanovena vhodná
hranice alespoň 20 tisíc instalovaných přípojek v rámci ČR (v kapitole 4.1.2.1) a v
návaznosti na to hraniční hodnota 80 mil. Kč tržeb/rok pro určení podniku jako
podniku s významnou tržní silou (v kapitole 4.1.2.2).

Odůvodnění:

Zde Úřad zvolil s ohledem na velikost významných ostatních konkurentů na daném
segmentu trhu hranici tržeb (resp. výnosů) na úrovni alespoň 80 mil. Kč bez DPH.
Nicméně, ČTÚ dostatečně neodůvodnil, jaké úvahy vedly k tomu, aby byla zvolena



vhodná hranice alespoň 20 tisíc instalovaných přípojek v rámci ČR, což představuje
pokrytí srovnatelné s počtem bytů 50. největšího města v ČR (na úrovni většího
okresního města). Jelikož ukazatel úrovně tržeb je dále odvozen od počtu
instalovaných přípojek, považujeme za nezbytné náležitým způsobem a přesvědčivě
odůvodnit stanovení hranice počtu přípojek.

Tento ukazatel úrovně tržeb je jedním z dostupných ukazatelů velikosti podniku, který
může indikovat schopnost jednotlivých subjektů generovat prostředky pro další
investice a rozvoj sítí, který v daných oblastech může indikovat schopnost udržet si
na trhu svou významnou pozici oproti konkurenci z dlouhodobého hlediska.
Domníváme se, že naprosto stejná situace je ale i u dceřiných společností, kde v
analýze existuje mnoho společností, které jsou v návrhu vyloučeny pro regulaci,
ačkoliv jsou 100% vlastněné společností, která má regulována být.

7. Připomínky ke kapitole 5.4 Navrhovaná nápravná opatření

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu
opatření:

Vzhledem k výše uvedenému (připomínky č. 1 až 6) navrhujeme celou kapitolu
přepracovat. V případě že by ČTÚ i přes výše uvedené připomínky trval na ex-ante
regulaci, považujeme navržené podmínky za zbytečné a nic neřešící, jelikož
dopadem navrhovaných nápravných opatření na maloobchodní trh by bylo značně
zhoršení postavení koncových uživatelů, a tímto by došlo ke zjevnému rozporu se
smyslem a účelem regulace.

Odůvodnění:

a) Koncovým zákazníkům návrhy nic pozitivního nepřinesou. Úřad žádné
navyšování cen v oblastech s jedním dominantním hráčem nedoložil. Ani
nemohl, protože se mýlí v existenci bariér vstupu na trh v dané lokalitě a
vysoká, až bezprecedentní, míra konkurence na našem trhu drží ceny nízko,
hluboko pod Evropským průměrem. Hypoteticky by se mohla rozšířit nabídka
poskytovatelů připojení, ale to se reálně nestane. Vzhledem k velikosti k
regulaci navrhovaných lokalit regulovaný ISP svou bezdrátovou síť v obci
raději zruší, než by si komplikoval život velkoobchodní nabídkou, případně
přibude jen další poskytovatel s obdobně kvalitní službou. Realita je totiž
taková, že pokud někde trh skutečně selhává, je v daném místě spíše
nekvalitní infrastruktura, jejíž sdílení pak na dané věci vůbec nic nemění. A
dostupnost kvalitní infrastruktury již řeší EU a MPO pomocí dotačních titulů, v
minulosti “NGA dotací” z OP PIK a chystaných titulů z fondů OP TAK, Národní
obnovy a dalších pro budování jak přístupových sítí VHCN či backhaulu.
Granularita rozlišení je v případě těchto dotací ještě menší, NGA a VHNC
dotace uvažují jako měrnou jednotku základní sídelní jednotky. Ani pro
alternativní ISP možnost využít velkoobchodní přístup k přípojce není pro
nikoho s ohledem na velikost regulovaných obcí lákavá. V obcích, kde je
dominantem CETIN už taková možnost je nyní a zájem je o ni minimální a v
čase klesá. A že by někdo měl zájem využít velkoobchodní přístup přes
bezdrátovou síť lokálního operátora v malé obci kvůli prodeji služby za 400
korun? Pokud byl tak malý zájem o místní přístup v síti CETINu při regulaci na



celostátní úrovni, proč Úřad očekává, že bude zájem o místní přístup do často
bezdrátových sítí menších operátorů v malých obcích? ČTÚ ukládá nápravné
opatření, nařizujícím alternativním poskytovatelům poskytujícím v malých
obcích v naprosté většině na WLL technologii velkoochodní nabídku přístupu
k místním smyčkám, když sám v analýze konstatuje “Z pohledu
velkoobchodního přístupu však není možné z důvodu sdílení datových toků v
přístupové rádiové části sítě zaručit ekvivalentní přístup (z hlediska kvality a
spolehlivosti) k přístupu prostřednictvím účastnických kovových vedení.
Případná nabídka by pravděpodobně z pohledu existujících či potenciálních
žadatelů o přístup nepředstavovala zcela plnohodnotnou alternativu z hlediska
poptávky.”
Navržená opatření nezvýší efektivně konkurenci v segmentu B, jen zatíží
podnikatele na trhu další byrokracií. Ve výsledku tak jen zvýší náklady a
mohou ve svém důsledku vést dokonce ke zdražení či v extrémním
případě ukončení služeb v dané lokalitě, což je přesně proti duchu
regulace.

b) Přístup na úrovni místních smyček v případě bezdrátových sítí není velmi
často ani technicky možný. Je to díky existenci sdíleného pásma, kdy velká
část technologií nemá prostředky pro řízení přidělování a tedy v důsledku
garanci základních parametrů. Toto jde řešit speciálním zařízením při
centrálním předávání služeb umístěným předs NNI (např. shaper), ale v rámci
předání služeb lokálně toto znamená buď vysoké investice do umístění
shaperu do každé lokality nebo přistoupit na nemožnost řízení datových toků v
síti, což má v důsledku velmi negativní dopad na kvalitu služeb a nemožnost
dodržovat smluvní parametry.
I z tohoto důvodů považujeme navržená opatření za kontraproduktivní,
protože při povinnosti garantovat parametry znamenají vysoké investice
do infrastruktury a tedy velmi pravděpodobně i zhoršení postavení
koncových uživatelů, a tak jde v konečném důsledku opět proti smyslu
ex ante regulace.

Datum: 21.12.2021

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:

Ing Jiří Tlapák MBA, jednatel:

Podpis oprávněné osoby *):1

1*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným
elektronickým podpisem.


