
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-9 996/2022-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 
Česká asociace elektronických komunikací z.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 
 
69058164 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Rostislav Kocman 
Předseda spolku 
caek@caek.cz 
736 477 726 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 
 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. 
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
Česká asociace elektronických komunikací z.s. (ČAEK) považuje za důležité upozornit na 
některé otázky týkající se návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu 
č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.  
 

1) Postup podle § 131 odst. 5 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
v platném znění (ZoEK) 

 



Český telekomunikační úřadu (ČTÚ) uvádí, že zvolil postup podle odstavce 5 
paragrafu 131 ZoEK. Protože ČAEK považuje za jeden z důležitých aspektů pro 
rozvoj hospodářské soutěže a trhu elektronických komunikací dlouhodobou 
předvídatelnost regulatorního prostředí, považuje za důležité vyjasnit: 

 
• co vedlo ČTÚ k obavě z vypovídání velkoobchodních smluv ze strany síťových 

operátorů v krátké době, jak uvádí v části C.3 návrhu opatření,  
• resp. co vede ČTÚ k návrhu opatření reagujícího na hypotetickou situaci, a ne 

k reakci na nastalou skutečnost ve smluvních vztazích mezi poskytovatelem 
velkoobchodních služeb a jeho smluvními partnery.  

 
To platí obzvláště v situaci, kdy síťoví operátoři mají povinnost velkoobchodní 
nabídky podléhající regulaci a dohledu ČTÚ a zákon o elektronických komunikacích 
umožňuje ČTÚ reagovat na jakékoliv porušení této povinnosti či smluvních vztahů 
z těchto povinností vyplývajících, tedy včetně potenciálně neoprávněné výpovědi 
velkoobchodní smlouvy. 

 
ČAEK se domnívá, že pro trh elektronických komunikací je důležité znát 
konkrétní důvody, které vedly ČTÚ k postupu podle § 131 odst. 5 namísto 
standardního postupu podle § 131 odst. 1 až 4. 

 
2) Chybějící dokumentace změn mezi současnou a předchozí analýzou a mezi 

rozhodnutím Evropské komise a zveřejněním návrhu opatření 
 

ČTÚ v předložené analýze nedokumentuje, v čem se situace na relevantním trhu 
zásadně změnila oproti závěrům předchozí analýzy z roku 2021, kdy ČTÚ zvolil 
standardní postup. 

 
ČTÚ dále v předložené analýze nijak nevysvětluje, zda nastaly nové skutečnosti mezi 
rozhodnutím Evropské komise ze dne 17. 2. 2022 a zveřejněním návrhu opatření 1. 
3. 2022, které by opravňovaly k využití postupu podle § 131 odst. 5 namísto 
standardního postupu, předpokládaného ZoEK.  

Datum: 18. 3. 2022 
Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: 
 
Rostislav Kocman 
Předseda spolku 
 

Podpis oprávněné osoby*): 

 

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

elektronickým podpisem. 
 


