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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Analýza trhu č. A/4/xx.2017-z, velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:   Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

IČO (bylo-li přiděleno): 040 840 63 

 

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

Jana Hays, tel. 238 463 771, jana.hays@cetin.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. 

mailto:jana.hays@cetin.cz
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Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen “CETIN”) vítá možnost 
vyjádřit se k návrhu opatření.  Níže uvádíme několik připomínek a žádáme Český 
telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”) o jejich zohlednění v konečném znění opatření.  

 

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

1) Ř. 653: Úřad konstatuje, že lze poměrně jasně oddělit maloobchodní služby ekvivalentní 
základnímu vstupu, tedy pronajatým okruhům, od maloobchodních služeb 
poskytovaných na trhu č. 3b, tedy širokopásmových přístupů pro širokou spotřebu, a to 
tím, že ty druhé nejsou symetrické, mají vyšší míru agregace a nevykazují garantovanou 
dostupnost a jiné parametry.  Společnost CETIN považuje za potřebné poukázat na to, 
že hranice mezi nabídkami na trhu č. 3b a trhu č. 4 je, naopak, poměrně nezřetelná. 
Služby pro podniky či státní správu jsou nezřídka zajišťovány prostřednictvím produktů 
typicky spadajících do rámce trhu č. 3b (v případě CETIN například prostřednictvím 
nabídek CIPS či MMO), kdy dojde tímto způsobem k nahrazení původních služeb 
pronajatých okruhů. Některé nabídky uváděné Úřadem v přehledu služeb v návrhu 
analýzy trhu č. 3b pak výslovně vykazují znaky, které Úřad uvádí jako klíčové pro 
identifikaci služeb v rámci trhu č. 4 (viz např. nabídka společnosti RioMedia se 
symetrickým přístupem 100/100 Mbit/s a agregací 1:5).1 Není zřejmé, jestli byly tyto 
služby započítané k tržnímu podílu společností na trhu č. 4. Kvalita služeb přístupu pro 
širokou spotřebu postupem času roste, jak je patrné z nabídek poskytovatelů, včetně 
společnosti CETIN (i vlivem nařízených nápravných opatření na trhu 3b – SLA), a to co 
do nárůstu nabízených rychlostí a snižování míry agregace, tak co do garance služeb 
(viz např. Nařízení 2015/2120). Při nižší ceně se tak někteří koncoví zákazníci z řad 
podniků či veřejné správy uspokojí s (relativně) méně kvalitní, ale pořád ještě dostačující 
službou běžného přístupu k internetu.  Považujeme proto za důležité uvést, že soutěž 
na trhu vysoce kvalitního přístupu je tak přinejmenším výrazně ovlivňována nejenom 
nabídkou a poptávkou v rámci tohoto trhu, ale i nabídkou služeb na trhu přístupů pro 
širokou spotřebu a její kvalitou.   

 

II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 
 

2) Ř. 1198: Úřad uvádí, že účelem služby VULA je nabídnout alternativní formu 
zpřístupnění, pokud nebude fyzické zpřístupnění účastnického vedení technicky či 
ekonomicky realizovatelné. Nabídka VULA je ovšem v souladu s nápravným opatřením 
uloženým na trhu č. 4 REM/4/08.2015-6 poskytována pouze v případech, kdy fyzické 
zpřístupnění nelze poskytnout z technických důvodů, jako je např. spuštění vectoringu, 
nikoli z ekonomických důvodů. Žádáme proto o odstranění slov „či ekonomicky“ v daném 
řádku.  

                                                

1 http://www.riomedia.cz/internet/rio-net-100  
http://www.riomedia.cz/dokumenty/vsechny/RIO_Media_VOP.pdf  

http://www.riomedia.cz/internet/rio-net-100
http://www.riomedia.cz/dokumenty/vsechny/RIO_Media_VOP.pdf
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3) Ř. 1199: Úřad uvádí, že podmínky služby VULA neumožňují nasazení některých 
technologií. Společnost CETIN ovšem upozorňuje na to, že to není dáno podmínkami 
služby, ale technickým důvodem – VULA je aktivní služba s již nasazenou přístupovou 
technologií. V nabídce CETIN je tato služba nabízena s asymetrickými profily z toho 
důvodu, že tyto profily odpovídají nastavení technologie VDSL v síti CETIN. To je zase 
dáno tím, že služba VULA má nahrazovat služby LLU v případech, kdy fyzické 
zpřístupnění nelze poskytnout z technických důvodů, jako je např. spuštění vectoringu u 
technologie VDSL. 

4) Ř. 1951: Slova „kterým je společnost CETIN“ na konci odstavce jsou v kontextu věty 
nesmyslné.  

5) Ř. 1974: Úřad uvádí, že společnost CETIN je poměrně nezávislá na ceně cizího kapitálu. 
Zadluženost společnosti CETIN byla ke konci roku 2016 v poměru přibližně 3x EBIDTA, 
jak lze usoudit z výroční zprávy za tento rok.2 Tvrzení Úřadu proto je proto značně 
nepřesné.  

6) Ř. 2189: Úřad uvádí, že nabídka RADO se začala využívat v roce 2016, což je nejspíš 
překlep. Správně je rok 2015. 

7) Ř. 2249: Úřad mylně uvádí, že odběratelé společnosti CETIN jsou v rámci nabídky MMO 
na trhu 3b motivováni zvýhodněními v závislosti na objemu odebíraných služeb. Program 
zvyšování kvality v rámci nabídky MMO však neobsahuje takové zvýhodnění, které by 
rostlo s objemem odebíraných služeb. Nabízené zvýhodnění v řádu nízkých procent 
v rámci měsíční ceny služby a zvýhodnění ceny za zřízení služby je pevně dáno jenom 
délkou závazku odběratele. Tuto připomínku považujeme za velmi důležitou. 

 

 

Datum: 13.3.2017  

                                                

2 
https://www.cetin.cz/documents/10182/53953/CETIN_VYROCNI_ZPRAVA_2016_CZ.pdf/e5920c6e
-1920-4187-89dd-81f5127adc6e  

https://www.cetin.cz/documents/10182/53953/CETIN_VYROCNI_ZPRAVA_2016_CZ.pdf/e5920c6e-1920-4187-89dd-81f5127adc6e
https://www.cetin.cz/documents/10182/53953/CETIN_VYROCNI_ZPRAVA_2016_CZ.pdf/e5920c6e-1920-4187-89dd-81f5127adc6e

