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l. PŘlPoMíNKY K JEDNoTLlvÝru čÁsrsulusTANoVENíM NÁVRHU oPATŘENi:

Výbor nezávislého lCT prúmyslu (dá|e "VNlCTP") vítá možnost připomínkovat návrh
opatření obecné povahy ana|ýzy trhu ó. Al3blxx.2O21-Y, trhu č. 3b - velkoobchodni
služby s centrá|ním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou
spotřebu (dá|e .ien "návrh analýzy").

Bohužel po VeImi pečlivém prozkoumání předloženého návrhu analýzy musíme uplatnit
zásadní připomínky zejména k předloženým datum, ze kterých Český telekomunikační
úřad (dálc 1en "ČrÚ"; čerpá při zdůvodňování před|ožených závěrů své analýzy,
Nás|edující připomínky 1sou nato|ik závažné, že pokud nebudou odstraněny, nemůžeme
sou hlasit s přcok|ádanými závěry-

VN|CTP vyzývá dúrazně ČTÚ, aOy nerušil regu|aci na trhu 3b a zohledni| v analýze
objektivní skutečnosti a postavení menších poskytovate|ů, kteří se spoléhají na existenci
regu|ovaného přístupu. V opačnóm případě |ze oóekávat, ze někteří z nich budou
nuceni podnikaní významně transíormovat, omezit či Ukončit a dotčení spotřebitelé
budou muset přejit k méně výhodným nabídkám největšího poskytovatele 02, ktený je
součástí stejného koncernu ]ako CET|N. ČTÚ ignorule skutečnost, že infrastruktura
současnóho SMP operátora je jediná ce|oplošně způsobi|á pro ce|op|ošnou
velkoobchodní nabídku, která vytváří t|ak na výstavbu paraleIních infrastruktur.

Žádáme úřad o transparentní a dúsledné vypořádání a projednání našich připomínek,



2,

1. ř, í25 ČTÚ uvádí, že při analýze relevantního trhu podle § 51 odst. 5 zákona o
elektronických komunikacích Vyhodnocuie stávající regulační opatřcní.

Uvedcné vyhodnocení stávajících regu ačních opatření v předkládaném návrhu
analýzy chybí a zcela absentuje zhodnocení dopadu rcgulace u]ožené v předchozím
kole analýz re]evantních trhú, To považUjeme za zásadní porušení povinnosti př
zpracováni analýzy relevantního trhu a požadujeme doplněnl.

ř. 326 neaktuální data využívánípásma 60 GHz

ČTÚ v popisu dopadu využívání v pásmu 6O G1,1z využívii data z konce zl:ří 2ů?a,
kdy bylo registrováno přes 35 200 star]ic a n kde neni vysvělleno, proč ČTU
nevyužívá aktuá]ní data z roku 2021 , Současnó upozorňujeme, ze CTU aktua rle
reaIizuje kontroly na plnění povinností spolených s využívánítohoto pásma. je1 chž
výsledek se múže odrazit v popisu využívánítohoto pásma v návrhu analÝzy.

3. ř. 369 neúplný popis dotaěních aktivit

V rámci tóto části ČTÚ zrnateně pop suje pro9ram na podporu rozvo]e
vysokorych lostn ího lnternetu v rámci operačního programu podnikání a novacc p]-o

kon ku ren ceschopnost (OP PIK), V teto části zcela chybí popis parametru programu v
rámci nového programovacího obclobí a stejně tak aktivity spojenó S podporo!
rozvoje vysoko rych |ostn ího internetu v rámcl Nároclního íondu obnovy, s ohlcclenl i-,il
skutečnost, že ČTÚ na něko|ika místech návrhu ana ýzy uvádí, že 'ap]ikoval přist.ri)
zaměřený na budoucnost (íorward looking approach)'' považujeme tuto.]b|j.nc 7a
závažnou a požadujeme dop|nění, včetně možného dopadu zmóny rcgulaco na
dotačnívýzvy/programy (OP PIK. OP TAK. RRF).

ř. 453 Míra využití jednotlivých služeb na základě průzkumu z července roku
2019 zadaného MPO

Výs|edky průzkumu, ktcrý je využíván pro některó d íJčí závěry obsažené v návrhu
analýzy, považujemc za slIně neaktuální a zastaralé, Sám CTt] vc svy vyročr l
zprávě za rok 2a21 na několika místech uvádí. že probíhající ep dem e Covic]u-19
změnila využíváníe|ektronických komunlkací, Někteří zákazníci z c]ůvodu onl ne
vzdě|ávání a prácc z donlova změn Ii svó prefcrcnoe lýkající sc cerly a k,",aJiiy služby
(proto není napřík|ad zřejmé, zda obstolí závěr učiněný na ř, 650), Průzkunl uvcdcný
v návrhu analýzy již neodpovídá skutcčnosti a real]tě roku 202 l v Ccske re1 ,ll.i . e _:

je nutné, aby závěry na něm postavenó by y cřcpracovány. přípacině, aby Č l U p.j!ž l
aktuá|nídata

ř. 114í nedostatečný popis ostatnich technologii přístupu k internetu

Y čásIi 2.1 .2.1 .7 úřad zhodnocuje ostatní tcchno|ogie na české trhu. napřík aC
přístup k nterr]etu v pevnóm místě prostřednictvím satol tu, s ohledem na vstL]i.,.
společnosti Star|ink na český trh považujeme tento popis za nedostatecny, L-]rac] b.l
mě uplatnit forward looking approach a zohlednit v návrhu analýzy pusobení lóto
perspektivní technoiogie na český trh,

4.



6. ř" 1182 zhodnoceni dopadu ukončených výběrových řízení

ČTÚ v analýze na několika místech uvádí, že "s ohledem na výsledky nedávno
ukončených výběrových řízení na udělení kmitočtů vhodných pro poskytování služeb
přístupu k internetu lze předpok|ádat rozvoj těchto s|užeb ive výh|edovém horizontu
pro tuto analýzu". Toto konstatování a závéry, které z něj ČTÚ v návrhu analýzy činí,
je v přímém rozporu s tvrzením, které ČTÚ uvádí v návrhu analýzy ve|koobchodního
trhu přístupu k mobilním službám. V tomto dokumentu ČTÚ výslovně uvádí, že i díky
předpokládané prodlevě výběru bezpečných 5G technologií a délce výstavby 5G
pokrytí ne|ze očekáVat pozitivní dopady aukce dříve než do pěti let od udě|ení přídělu
rádiových kmitočtů. Právé faktor výběru bezpeóné 5G techno|ogie a stavební říZení
jsou spoleóné jak pro trh vymezený v tomto návrhu analýzy, tak i pro ve|koobchodní
trh příStupu k mobilním službám. Tento rozpor, který se objevuje Ve stěžejních
dokumentech ČTÚ v tak krátké době za sebou, zasévá pochybnosti o správné práci
s cIaly a schopnosLi jcjich vyhodnocení ze strany ČTú. pozadu.leme úpravu a
přepracování závérů analýzy. Nehledě na to, že se při ana|ytických úVahách ne|ze o
předpoklady opírat v takové míře, protože takové právě v|ivem deregulace vůbec
nemusí nastat, případně nemusí nastat vlivem více různých vlivů.

7. ř. í330 a násl. nehomogennost prostředí

ČTÚ si protiřeěí ve svých úvahách, když v této části předpok|ádá nehomogennost
konkurcnčních pocjmínek na území celé ČR a v jiných místech návrhu analýzy při popisu
pcrspektivních bezdrátových technologií přinášejících "like íibre experience" (např. 60 GHz)
vyzdvihulejejich technické v|astnosti a ekonomickou nenáročnost, Požadujeme vysvět|it a
odstranit tento rozpor a upravit závěry analýzy.

8. ř. 1350 stanovení geografické jednotky

Stanovení geograíické jednotky na úrovni obce v prostředí České republiky, která je

známá svou geografickou heterogenitou nepovažujeme za souIadné s Doporučením Komise
o re|evantních trzích, které požaduje, aby regulační úřady při vymezení re|evantních
zeměpisných trhů proved|y podrobnou analýzu nahraditelnosti na straně poptávky a
nabídky, přičemž by měly vycházet z vhodné zeměpisné jednotky a seskuplt takové
jednotky, které vykazují obdobné podmínky hospodářské soutěže. Zeměpisná jednotka by
mé|a mít přiměřenou ve|ikost, tj. dostatečně ma|ou, aby se zabránilo významným změnám
podmínek hospodářSké soutěže v každé jednotce, ale dostateóně velkou na to, aby se
vyhnula náročným mikroana|ýzám, které by mohly Vést ke fragmentaci trhu.
Stanovenígeografické jednotky na úrovni obce v podmínkách České republiky
ncpovažujeme za vhodné a z nékterých dílčích závěrů návrhu ana|ýzy je zřejmé, Ze i ČTÚ
tápe, jakým způsobem se vyrovnat s tímto vymezením, které vede k fragmentaci a
ncvysvět|uje dostatečně fungování na trhu elektronických komunikací (například vliv kupní
síly na výběr technologií v různých regionech České republiky).
ČTÚ uvádí, že nezvolil geograíickou jednotku na úrovni okresu, protože se domnívá, že by
mohlo dojít ke zkresleným závěrúm, nebot'by tento popis vypovída| o konkurenčních
podíTínkách v největších obcích a neodrážel by konkurenění podmínky v menších obcích (ř,
13B4 a nás|,). Tomuto zkresIení se ale nevyhne ani při stanovení obce]ako geografické



jednotky, protože v Česku jsou óetné obce s nerovnoměrným osídlením, kumu|ací obyvatel
například v tzv. satelitní části obce apod.
Je zřejmé, že pokud se ČTÚ rozhodne setrvat na geograíickém členění, musí tento krok
velmi pečltvě a bezchybně zdůvodnit už1en proto, že bude patřit mezi průkopníky v tomto
přístupu na trhu 3b, kdy pod|e dostupných informací se cestou geografické segmentace
vyda|o pouze 10 č|enských států EU (podle Cul|en lnternetionaI stav k 1 , óervence 2021 ).

Geografické členění na úrovni obce musíme odmítnout a žádáme ČTÚ o přepracování
návrhu a na |ýzy,

9. ř. í798 a násl Vliv faktorů na úrovně cen v jednotlivých oblastech

ČtÚ v této části analýzy popisuje své domněnky ohledně vlivu počtu technologií v
geograíických jednotkách na ceny za poskytované služby, Bohužel sam ČtÚ přiznává, že
se jedná o domněnky, neboť v závěru (ř. 1798) "úřad nevylučuje i vliv dalších faktorů na
úrovně cen v jednot|ivých oblastech, mezi které může patřit například různá kupní sí|a
obyvatel., , "

Úřaa aále vychází ze špatné domněnky, že staěí jakákoliv lokáiní infrastruktura k vytvořeni
dostatečného tlaku na dominantního operátora (CET|N) v dané ob|asti, Je zřejmé, že bez
dalšího posouzení nelze konstatovat, že existence da|šíjakékoIiv infrastruktury vytvoří
dostateóný soutěžní tlak na dominantního operátora (CETIN), který má za sebou silné
kapiLálové zázemi.
Požadujeme přepracování této ěásti tak, aby ÓTÚ nestavěl závěry návrhu analýzy na

domněnkách a pocitech, a|e na íaktech a datech, které má k dispozici.

10. ř. 2928 Test tři kritérii

Předložený test 3 kritérií považujeme za nedostatečně zpracovaný a požadujcme jeho
přepracování, V porovnání s testem 3 kritérií, který ČTÚ zpracoval pro potřeby regu|ace
velkoobchodního mobilního trhu, je zřejmé, že tento měl pouze potvrdit předem udělané
zavěry ČTÚ. Napřík|ad na ř, 2989 ČtÚ tvrOí, že "v pos|edním obdobíjsou tyto normy
předmětem prolednávání ve správních institucích, vóetně zakomponování změn do
přís|ušných zákonů a norem, které by umožntly flexibilnější výstavbu sítí, a to včetně
rozvodů k účastníkum V rámci objektů," Není zřejmé. co ČTÚ mys|í sp,áVníni inSt tllccŤi a
zda naráží na tzv, transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích. Je však
zřejmé, že v tomto regulaóním ptydepe ČTÚ zapomíná na realitu v oblasti nestability
stavebního řízení, kdy schvá|ená rekodifikace stavebního zákona by měla mít (d|e vyjádřeni
nové vlády) pozastavenou účinnost (či dokonce by mělo dojít ke zrušení tohoto zákona), To

]e jen jeden z příkladů, proč považujeme provedený 3K test za nedostalečný a požadujeme
durazně jeho přepracování. Připomínáme, že sektor již dokonce celé roky volá po zásadních
změnách napřík|ad v zákoně 194l2017sb. O usnadnění výstavby, a Io zcela marné, Jc třeba
dodat, že i přes nepochybné legis|ativn í změny se tyto nedaří uvádět do praxe, Zejmóna a
právě v oblastech intravilánu je výstavba dlouhodobě nemožná kvúli postojům samospráv,

Regulátor nevyhodnotil možné dopady ztráty regulatorních nástrolů na VýVoj trhu-



l]atum: ] 5, prosince 2021

") V případě zaSlánítohoto
u7náVaným C]cktroniakým

Beneš

oLCktronickoU poštoU nUino opatřit příslUšnou datovou ZpráVU
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