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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená 
velkoobchodní kapacita 
 
Čj.:  ČTÚ-5270/2022-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: CETIN a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 04084063 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Jana Hays, jana.hays@cetin.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Dokument neobsahuje důvěrné informace 

 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

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

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
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Společnost CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) vítá možnost vyjádřit se k předložené analýze 
relevantního trhu a předem děkuje za přihlédnutí k stanovisku ve finální verzi návrhu 
analýzy.  

I. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“), vycházejíc z dostupných podkladů a 
informací o trhu, provedl logickou a konzistentní analýzu relevantního trhu a spol. 
CETIN souhlasí s jejím závěrem. 

Spol. CETIN dodává, že při stávajícím trendu přesunu tržní poptávky k službám 
o vyšších rychlostech (30 Mbit/s a výše) bude metalická síť společnosti CETIN v 
horizontu několika let značně méně využitelná pro uspokojování nově poptávaných 
služeb pronajatých okruhů. V konkurenci na trhu vyhrazené kapacity bude výhoda 
CETIN z vlastnictví rozsáhlé metalické sítě irelevantní, protože prostřednictvím této sítě 
uspokojí jen mizivou část nových poptávek po službách. U ostatních poptávek se bude 
spol. CETIN nacházet ve stejné situaci jako většina ostatních operátorů – poptávanou 
službu bude zřizovat prostřednictvím optické anebo rádiové technologie. Přitom 
dostupnost optické přístupové sítě spol. CETIN je v současnosti omezená a s 
metalickou sítí zůstane nesrovnatelná i v dalších letech.  

Dále spol. CETIN poukazuje na jasný trend zastupitelnosti běžných služeb přístupu 
k internetu (širokopásmových služeb pro širokou spotřebu) se službami pronajaté 
kapacity pro určitou nezanedbatelnou skupinu koncových uživatelů. U běžných 
širokopásmových služby v pevném místě poskytovaných prostřednictvím optické sítě 
je dnes běžná nabídka symetrických služeb, resp. služeb s vysokým parametrem 
uploadu. Optické sítě zároveň poskytují vysokou garanci dodržení nabízené rychlosti. 
Tím se vymazávají dvě významné výhody služeb vyhrazené kapacity (symetričnost a 
pevný rychlostní profil). Třetí výhodou služeb vyhrazené kapacity bývá zpravidla lepší 
garance dostupnosti služby – tj. aktivní dohled a rychlejší provedení oprav v případě 
poruch. Nicméně pro mnoho zákazníků je tato výhoda nedostatečná k tomu, aby 
převážila značně nižší cenu běžných služeb přístupu k internetu.  Pokud má zákazník 
požadavek na vysokou dostupnost, často volí dvě technologicky nezávislé běžné 
širokopásmové služby místo služeb vyhrazené kapacity. V období posledních několika 
let lze tak na trhu pozorovat, že poptávky po vysoce kvalitních službách vyhrazené 
kapacity jsou některými poskytovateli obslouženy běžnou službou.  Domníváme se, že 
do budoucnosti, a to už v horizontu vymezeného regulačního období pěti let, bude 
obtížné jasně odlišit od sebe jednotlivé trhy konektivity. Z tohoto hlediska by pokračující 
regulace na trhu vyhrazené kapacity byla „backward-looking“, protože by fixovala 
představu o specifičnosti služeb vyhrazené kapacity, což ale neodpovídá ani současné 
a už vůbec ne budoucí tržní situaci.   

Výše uvedené argumenty podporují závěr učiněný ČTÚ, že pokračující regulace na 
trhu č. 2 je neodůvodněná. Lze přitom poukázat na jistou paralelu s regulací přístupu 
k veřejné telefonní síti a originace fixního hlasu. Jednostranná zastupitelnost volání v 
pevném místě mobilním voláním byla zjevná dávno před tím, než k deregulaci těchto 
trhů fakticky došlo (až v roce 2016). Než se tak stalo, hlasový provoz pevných linek 
činil pouhých 10 % vůči 90 % v mobilní síti a hlasová služba byla jen marginální 
součástí trhu hlasových služeb. Regulace zde přetrvala až do doby, než se tato služba 
stala tržně irelevantní. 
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Datum: 2. 3. 2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Jana Hays, manažer regulace 

Podpis oprávněné osoby): 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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