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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh 
přístupu k mobilním službám 
 
Čj.:  ČTÚ-9 996/2022-611 
 
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“) považuje za nezbytné vyjádřit se k předložené 
analýze relevantního trhu a zejména k postupu Českého telekomunikačního úřadu (dále 
jen „ČTÚ“) v souvislosti s touto analýzou. 

I. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Společnost CETIN nepůsobí na trhu vymezeném analýzou a navrženými opatřeními není 
přímo dotčena. Stanovisko spol. CETIN se proto týká toliko postupu ČTÚ, kdy návrh 
analýzy je předkládán podle § 131 odst. 5 Zákona 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“), tedy mimo standardní proces 
notifikace analýzy relevantního trhu a zjištění o významné tržní síle u Evropské komise.  

Společnost CETIN nesouhlasí s tím, že ČTÚ při opakovaném předložení analýzy trhu č. 3 
obchází standardní regulační proces. Spol. CETIN byla v minulosti stanovena jako podnik 
s významnou tržní silou na několika trzích v rámci několika kol analýz trhů. Ačkoliv se spol. 
CETIN nemusely analýzy a stanovené povinnosti vždy líbit, výsledek byl dosažený podle 
správných procesních pravidel. Postup, který teď ČTÚ volí, ale vzbuzuje vážné obavy z 
porušení Zákona nebo jeho zneužití nezamýšleným způsobem.  

1. Evropská komise v únoru t.r. vetovala analýzu relevantního trhu přístupu k mobilním 
službám, kterou ČTÚ předkládal v závěru roku 2021, když ji shledala jako překážku 
vnitřnímu trhu a neslučitelnou s právem unie.  Co dál s vetovanou analýzou řeší § 131 
odst. 2 Zákona: „Vydá-li Komise během lhůty 2 měsíců rozhodnutí, v němž požaduje, 
aby Úřad opatření vzal zpět, Úřad návrh opatření změní, nebo vezme zpět do 6 měsíců 
ode dne rozhodnutí Komise. V případě, že Úřad návrh opatření změní, provede 
konzultaci podle § 130 a postupuje podle odstavce 1.“ Předložená analýza trhu je 
doplněná a jen mírně pozměněná verze původní analýzy trhu, jedná se tedy o změnu 
opatření. Postup podle odst. 5 je v rozporu se Zákonem.   

2. Spol. CETIN má za to, že v případě využití odst. 5 by se muselo jednat o skutečně 
výjimečnou situaci na trhu. Předložená analýza ale nijak přesvědčivě neukazuje, v čem 
je situace na předmětném relevantním trhu zásadně jiná než v roce 2021, kdy analýzu 
ČTÚ prováděl standardním postupem. Je současně nesporné, že mezi okamžikem, 
kdy analýzu vetovala Komise a dnešním dnem nenastaly žádné nové skutečnosti. 
Odůvodnění naléhavosti předložené ČTÚ neobstojí: nejistotu smluvních vztahů, 
tvrzené nepřiměřené podmínky přístupu či tvrzené stlačování marží jako potenciální 
tržní problémy řeší regulátoři, i ČTÚ, běžně prostřednictvím standardního procesu a 
svoje analýzy problémů i návrhy řešení více či méně úspěšně notifikují. Vágní, 
spekulativní či až přímo zavádějící úvahy bez jakéhokoliv důkazu jsou nepřijatelné 
obecně, natož v analýze jako odůvodnění značně nestandardního úředního postupu.  

3. Standardní proces přijímání regulačních opatření má zajišťovat, že práce regulátorů 
směruje k vytváření a podpoře jednotného evropského trhu elektronických komunikací 
s jednotnými postupy na základě společných cílů a zásad. Mezi ony zásady patří kromě 
jiného předvídatelnost regulace. Přijetím předložené analýzy by však ČTÚ jakoukoliv 
předvídatelnost regulace spolehlivě eliminoval.  

Společnost CETIN konstatuje, že přijetím předložené analýzy a navržených nápravných 
opatření by Rada ČTÚ nejen poškodila důvěru subjektů na trhu v odbornost, 
transparentnost a nestrannost ČTÚ, ale domníváme se, že by se přímo dopustila jednání 
v rozporu se Zákonem.   
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Datum: 5. 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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