
 

 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh opatření obecné povahy analýzy 

trhu 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: O2 Czech Republic a.s. 

IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):  

Mgr. Kateřina Márová, 271 463 014, katerina.marova@o2.cz 

 

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. 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

OPATŘENÍ: 

1. ZASTAVENÍ ANALÝZY RELEVANTNÍHO TRHU, KTERÁ BYLA V SOULADU S § 131 

ODST. 2 ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH ODMÍTNUTA ZE STRANY 

EVROPSKÉ KOMISE 

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

Žádáme okamžité zastavení procesu analýzy relevantního trhu č. 3 vedeného 

nepřijatelným a nezákonným postupem. 

Odůvodnění:  

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zahájil během úterních nočních hodin veřejnou 

konzultaci nového návrhu relevantního trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním 

službám, a to několik dní po rozhodnutí Evropské komise C(2022) 888, kterým podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví 

evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), rozhodla v souladu s čl. 32 

odst. 6 Kodexu o zpětvzetí návrhu oznámeného Evropské komisi, a to s přihlédnutím ke 

stanovisku sdružení BEREC a ke všem důkazům shromážděným v této věci.  

Ve svém návrhu a tiskové zprávě však Český telekomunikační úřad uvádí, že nehodlá 

postupovat v souladu s evropskou legislativou a její transpozicí v českých právních předpisech, 

ale podle vlastního nepřijatelného výkladu čl. 32 odst. 10 Kodexu (§ 131 odst. 5 zákona 

č. 127/2005 o elektronických komunikacích), který připouští výjimku ze standardního 

notifikačního procesu. Tato výjimka je však zamýšlena pro naprosto odlišné případy a na 

naprosto odlišnou délku trvání případných opatřeních. Je nepřístupné, aby národní regulátor 

tímto způsobem postupoval po vetu Evropské komise. 

Český telekomunikační úřad přitom nepředložil žádné nové důkazy. V samotné analýze došlo 

pouze ke kosmetickým úpravám nemající vliv na věcnou argumentaci. V úvodní části (bod C.) 

pak opakuje stejné argumenty, které byly odmítnuty Evropskou komisí a snaží se jimi 

neúspěšně obhájit postup podle čl. 32 odst. 10 Kodexu (§ 131 odst. 5 zákona č. 127/2005 o 

elektronických komunikacích), když tento je zjevně určen pro naprosto odlišné situace. 

Společnost O2 Czech Republic a.s. pak nepovažuje za nutné věnovat se opětovně předloženým 

argumentům ČTÚ a odkazuje na připomínky, které uplatnila ve veřejné konzultaci vyhlášené 

k prvnímu návrhu dne 16. listopadu 2021, a které jsou stále validní, jak prokázalo i rozhodnutí 

Evropské komise. Nové části analýzy totiž nepřidávají nic než nového kromě arbitrárně 

stanovených nápravných opatření, které jdou svou určitostí také za hranu standardního 

postupu v analýze relevantního trhu a neodpovídají tržní realitě nastavení obchodních vztahů.  
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Postup ČTÚ považujeme za nepřijatelný. Nezákonný postup ČTÚ je navíc způsobilý 

založit na straně státu nejen riziko žaloby pro nesprávný úřední postup s nárokem na 

náhradu škody, ale i žaloby pro porušení unijního práva ze strany Evropské komise. 

Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že je nutné, aby Rada ČTÚ bezodkladně 

přehodnotila své rozhodnutí ohledně schválení nového návrhu analýzy trhu č. 3 a přijala 

usnesení o jeho stažení a zastavení započatého procesu. 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY k návrhu opatření: 

Za nepřijatelné považujeme také zkrácení lhůty veřejné konzultace na 5 dní ze standardních a 

zákonem uložených 30 dní. V posledním roce se nejedná o první případ, kdy ČTÚ přikročil při 

konzultaci zásadního materiálu k výraznému zkrácení bez řádného, respektive přijatelného 

odůvodnění. V tomto případě například ČTÚ předkládá argumenty o urgentnosti ve věci, 

kterou sám řeší již od roku 2017. Vzhledem k situaci, ve které se nyní civilizovaný svět nachází, 

a ve kterém operátoři hrají nezanedbatelnou roli, a která je do značné míry zaneprázdňuje, se 

ve svém důsledku jedná prakticky o odepření práva na vyjádření. 

Tento přístup by se v žádném případě neměl stát standardem. Svědčí to o příklonu ČTÚ 

k nestandardním postupům v posledních 2 letech. 

 

 

 

 

 

Datum: 8. 3. 2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Mgr. Kateřina Márová, ředitelka regulace a hospodářské soutěže  

Podpis oprávněné osoby*): Elektronický podpis 

 

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

podpisem. 
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