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l. PŘlPoMiNKY K JEDNoTLlyíM čÁsTÉMrUsTANoVENinil ruÁvnxu oparŘerui:

Výbor neZáVislého lcT průmyslU (dáje "VNIcTP") Vitá možnost připomínkovat náVrh
opaiření obecné povahy analýZy trhu č, A,/3bixx.2021-Y trhu č. 3b - velkoobchodní
sIužby s centrálním přistupem poskytovaným v pevném mistě pro výrobky pro šilokou
spotřebu (dále jen "návrh analýzy"),

Bohuže] po Velmj pečljvém prozkoumáni předloženého náVrhu analýzy musíme uplatnit
ZáSadni připomínky zejména k předloženým datum, ze ktery;ch Český telekomunikační
úřad (dále jen "ČTÚ") čeípá při ZdůVodňováni předložených záVěrů své analýzy.
NáSledujíci přjpominky jsou natolik Závažné, že pokud nebudou odstranény. nemůžeme
souhlasit s předkládanými záVěry,

VNlcTP VyzýVá důrazné ČtÚ, aby nefušil regulaci na trhu 3b a zohtednil v analýze
objektivní skutečnosti a postavení menších poskytovatelů, kterí Se spoléhaji na existenci
regUlovaného přístupU, V opačném pripadě lze očekáVat, ze někteřl z nich budou
nuceni podnikanl Významně transfo.movat, omezit či ukončit a dotčeni spotřebitelé
budou mUset přejit k méně výhodným nabídkám největšiho poskytovatele 02, ktený je
součásti stejného koncernu jako cETtN, ČTÚ lgnoruje skutečnost, že lnfrastruktura
současného sMP operátora je ]ediná celoplošně zpúsobilá pro celoplošnou
Velkoobchodní nabídku, která VytVáří t|ak na Výstavbu paralelníCh inírastíUktur.

zádárne úřad o transparentni a důsledné Vypořádáni a projednáoí našich připomínek.

t, i. tzs ČrÚ uvádi, že při analýze řelevantního trhu podle § 51 odst, 5 zákona o
e|ekt.onických komunikacich vyhodnocuje stáva,iící regulační opatření.

Uvedené Vyhodnocení stáVajicich regUlačních opatření v předkládaném návíhu
analýzy chybi a zcela absentuje zhodnocení dopadu regulace uložené v předchozím
kole analýz relevantnich trhů. To považujeme za zásadni porušení povinnosti při
zpracoýání analýzy relevantního trhu a požadujeme doplnění

2, ř.326 neaktuální data využiváni pásma 60 GHz

ČTÚ v popisu dopadu Využiváni V pásmu 60 GHz Využivá data zkonce záaí 2o2o.
kdy bylo registrováno přes 35 2oo stanic a nikde nenivysvětleno, proč ČTÚ
neuyuziuá áxtuátni oaíazrcku 2021. Současně upozorňujeme, že ČTÚ aktuálně

realizuje kontroly na plněni povinností spojených s VyužiVání tohoto pásma, je]ichž





vJu-]vd]ll L9l]ULU pd§llLd v llilvlrlL-] aÍ]alyzy

3. ř,369 neúplný popis dotačních aktivit

V rámci této části ČTÚ Zmateně popisu]e program na podpotu i,czvo]e
Vysokolych|ostního ]nternetu v lámci operačniho píogramU Podnikánl a lnovace pro
koflkurenceschopnost (oP PlK) V té'o části ZceIa chybí popls parameků programU V
rámc] noveho progíamovacího obdobi a stejně tak aktivity spojené s podporou
lozvoje Vysokorychlostního internetu V rámci Národniho fondu obnovy S ohledern na
skutečnoSt, že ČTÚ na něko]ika mísiech náVrhU analýZy UVádí. že 'aplikoVaI přístup
zaměřený na bUdoUcnost (íorward íooking approach)", považujeme tuto absenci Za
závažna| a požadUjeme ooplněni, Včetně nrožného copadu Změny le9ulace na
dctačni VýZvy/progíamy (oP PlK, oP TAK RRlj)

4 ř. 453 Míra využití jednotlivých služeb na základě průzkumu z ěervence roku
2019 zadaného MPo

Výsledky průzkunu, který je VyužíVán pro něklere dílči ZáVěly obsažené V náVrhu
a,,]a'ýly oovdž-]ene 1a sl né red|.lLa,r, d 7aslaldló Sarr Čl U ve svy vyrocri
Zprávé za rck2a2l naněkoika místech UVádi že probiha]íci epidemie CoVidU 19
Změnlla VyužíVáni elektronických komunikací, Někteři Zákaznici z důVodu online
Vzdě]áVáni a práce z domova změnii sVé preference týkající se ceny a kvaliiy siUžby
(proto neninapiíklad Zřejrné, zda obsto]ížáVěr Učiněný na ř, 650), Průzkurn uvedený
v návlhu analýzy již neodpovídá §kutečnosti a lealitě roku 2021 V České republice a
je nutné, aby ZáVěry na něm postavené byiv přeplacovány případně aby ČTÚ pouzr
aktuální data

5 ř. 1141 nedostatečný popis ostatních technologií přístupu k internetu

V části 2.1 2.1.7 úřad zhodnocuje o§tatni technologie na české irhu, například
přisiup k internetu V pevném místé plostředniCtVím satei]tu, S oh]edem na Vstup
spclečnosti Starlink na český trh považujenTe tento pOpis Za neCjo§tatecný Urad by
měl Uplatnit forward looking approach a Zohlednit V náVrhu analýzy působení této
perspektiVní technologie na český trh,

6, ř. 1182 zhodnocení dopadu ukončenych Výběrových řízeni

ČtÚ v analyze na něko|ika mistech UVádí. že "s ohledem na Výsledky nedáVnc
ukončených Výběrových řiZení na Udělení kmitočtťl Vhodných pro poskytování služeb
pristupU k interneiu ]že předpokládat rozVo] těchto slUžeb iVe VýhledoVérn horizontU
pro |L]to analýzu' -T'oto konstatováni a ZáVéry kie.e 2 né] Č rÚ V návrhu analýzy čini,
]e V přímém rozpo.U s tvTzením kiere ČTU Uvádi V navrhu alla ýZy Velkoobchodního
irhu přístupu k mobilním službár. V tornto doxumentu ČTÚ Výslcvně UVádí, že i diky
předpokládané prodleVě Výběru bezpeóných 5G iechnologii a délce Výstavby 5G
pokryti nelze očekáVat pozltivni dopady a!kce dříVe než do pěti lei od Uděleni přídělu
rádjových kmitočtú PíáVě faklor Výbě.U bezpečné 5G technOl09e a staVebni iizení
]Sou Společné jak pro trh Vymezený V iomto náVrhU analýzy, tak i pro Velkoobchodni
i.h příslupu k ň]obilnim slUžbám Tento loZpo[, který se ob]evu]e ve Stěžejnich
dokumentech CTU V tak krátké době Za sebOL] ZaséVá pochybnoSti o SpraVné praCl
S oaly a sc"lop,losii ]el,chVynoonocer:ZeStíanyČlU Požadu]eŤc úplaVJ a
přepracovánj ZáVěrú ana]ýZy Nehledě na to že se při analyt]ckých úVahách nelze o
předpok ady opi|at V iakoVé r,,]iře, proiože takoVé práVě Vlivem deregu]ace Vůbec
nemUSí nastat, případně nemUsi nasta1 VliVem ViCe li'JZných VliVů

7, ř. 1330 a násl. nehomogennost prostředí

ČTÚ si protiřeči Ve sVých úVahách. když V této části předpoklác]é nehon]ogennost
;.o-kJre-čI. c1 Dodm,nel 1a d7ernl cele ČR a , llrýcl. -. slech rá,/1,]L analyzy pi pop s_
pelspektjvních bezdráiových technol09ii přinášejicich "ljke ílble eXperience' (např 60 GHz)
VyzdVihuj9 jej ch techn]cké Vlastnosti a ekonom]ckou nená|očnosi. Požadujeme VySVětl]t a
odstlanit tento rozpor a Upravit ZáVěry analýZy.

B, ř, 1350 stanoVeni geog rafické jednotky

stanoveni gecglafické jednoiky na Ulovn obceVprostredi Óeske repub]il(y která]e
Známá svoU geografickou heterogenltot1 nepovažu]eme Za soUladné S Doporučenín,] Kornise
o leievaninich t.žich které požaduje, aby regLilační úřady při Vymezeni reíeVantních
žeměpisných trhů p!,oved]y podlobnou analýzu nahradjtelnosli na straně poptáVky a
nabidky, přičemž by mě]y Vycházet z Vhooné zeměpisné ]ednotky a seskupit taKoVé
jednotky. které VykaZuji obdobné podn]inky hoSpodářSké SoUtěže Zenrěp]sná ]ednotka by





!!l.Nv9! 9, uv§(a!ÝullB lllaluU, auy 5e Zaotanllo Vyznamnym Zménám
podmínek hospodářské soutěže V každé jednotce, ale dostatečně Velkou na to, aby se
Whnula nároóným mikroanalýZám, které by mohly vést ke fragmentaci irhu,
Stanovení geografické jednotky na úrovni obce v podminkách České republiky
nepovažujeme Za Vhodné á Z některých dilčích záVěrú náVrhu analýzy je zřejmé, že i ČTÚ
tápe, jakým způsobem se vyrovnat s timto vymezením, které Vede k fragmentaci a
nevysvětluje do§tateěně fungoVáni na trhu e|ektronických komunikaci (napřiklad VliV kupnI
sily.na Výbér technologii V růZnýcn regionech České republiky),
cTU Uvadí že nezvolll geogralickou jednotku na úrovni okresu, protože sedomnivá, že by
moh|o dojít ke zkresleným ZáVěrům, neboť by tento popis VypovídaI o konkUreněních
podmínkách V ne.ivětšich obcích a neodrážel by konkuíenčni podmínky V m€nšich obcích (ř,
1384anásl_) Tomuto zkresleníse ale nevyhne ani při stanoven| obce jako geografické
jednotky, protože V Česku jsou četné obce s nerovnomérným osidlením, kumutaii obyvatet
například v tZV, satelitní óásti obce apod,
Je zřejmé, že pokud se ČTÚ rozhodne setrvat na geografickém členění, musi tento krok
Velmi pečliVě a bezchybně ZdůVodnit už jen proto, že bUde patřit mezi průkopníky V tomio
přístupU na trhu 3b, kdy podle dostupných informaci se cestou geografické segmentace
Vydalo pouze 10 členských států EU (podle cu|len lnternetional stav k-1, července 2021)
Geograrické členěni na úrovniobce musime odmiinout a žádáme ČTÚ o přepracováni
náVrhu analýzy.

9, ř. 1798 a ná§l Vliv faktorů na úrovně cen y iednotlivých oblastech

ČTÚ V této řsti analýzy popisuje své domněnky ohledně vlivu počtu iechnologii v
geografických jednotkách na ceny za poskytované služby Bohužel sám ČTÚ přlzaává, že
se jedná o domněnky, neboť v závěru (ř, 1798) "úřad nevylučuje i Vliv dalších íaktorů na
úrovně cen V ]ednotli\^ich oblastech, mezi které může patřit například různá kupni síla
obyvaiel,,. "

Úřad dále Vychází Ze špatné domněnky, že stačijakákoliV lokální infrastruktura k Vytvořeni
dostatečného tlakU na dominantního operátora (cETlN) V dané oblasti, Je zřejmé, že bez
dalšího posouzeni nelze konstatovat, že existence dalšijakékoliV infrastruktury Vytvoří
dostatečný soutěžní tlak na dominantniho operátora (cETlN). kteFý má za sebou silné
kapitáloVé zázemi,
Požadujeme přepracování této části tak, aby ČTÚ nestavělZáVěry náVrhu analÝzy na
dornněnkách a pocitech, ale na faktech a datech, které má k dispozici,

10 ř. 2928 Test tří kritérií

Předložený test 3 kritérií považujeme za nedostatečně zpracovaný a požadujeme jeho
přepracování, V porovnání s testem 3 kritérii, kiery; ČTÚ zpracovat pro potřeby íegulace
Velkoobchodního mobilního t.hu, je,Zřejmé, že tento měl pouze potvrdit předem udělané
záVěry cTU, Napřik|ad na ř. 2989 cTU tvrdí, že "V poslednlm obdobíjsou tyto normy
předmétem projednáváni Ve spráVních institucích, Včetně zakomponováni změn do
přislUšných zákonú a norem, kieré by umožnily ffexibilnější Výstavbu siti, a to včetné
rozvodů k účastnikům V rámci objektú' Nenizřejmé, co ČTÚ mysli spráVnimi institucemi a
zda naéži na tzv, tfanspozični novelu zákona o elektíonických komunikacich, Je Však
zřejmé, že V tomto íegulačním ptydepe ČTÚ zapominá na reaIitu V oblastj nestability
staVebniho řízeni kdy schválená rekodifikace stavebního zákona by měla mít (dle Vyjádření
nové Vlády) pozaslaVenou úěinnost (či dokonce by mě|o dojit ke Zrušenítohoto zákona). To
je jen jeden z příkladů, proč považujeme provedený 3K test za nedoštatečný a požadujeme
dúrazně jeho přepracování, Připomináme, že sektor již dokonce celé roky Volá po zásadních
změnách například V zákoně 194/2017Sb. o usnadněni výstavby. a to zcela mamě. Je třeba
dodat že i přes nepochybné legislativni změny se tyto nedaří uvádět do praxe, Zejména a
práVě V oblastech intravilánu je Výstavba dloUhodobě nemožná kvůli postojúm samospráV,

Regulátor nevyhodnotil možné dopady ztráty regulatornich nástrojů na V}rvoj trhu,

Datum; 15 prosince 2021

Jméno a příjmeni, funkce opráVněné osoby: Pavel Řeřábek, ZástUpce firmy

Poopls opráýné,,]é osoov"t: ; ftll; }elcfien corr,rguren s,ro.
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