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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2023-Y, 11, trh č. 1 – velkoobchodní 
služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě 
 
Čj.:  ČTÚ-4 698/2023-611 
 
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 obsahuje 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“) vítá možnost uplatnit připomínky k předložené 
analýze relevantního trhu a předem děkuje za jejich zvážení a zohlednění ve finální verzi 
návrhu analýzy.  

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Analýze chybí zhodnocení materiálnosti závěrů.  

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl detailní analýzu pokrytí a tržní 
situace v jednotlivých obcích s pověřeným obecním úřadem v České republice. Na 
jejím základě uvádí v závěru analýzy, že víc než 89% z těchto územních jednotek, 
v kterých žije 95,5% obyvatel, spadá do segmentu A, kde existuje podle závěrů Úřadu 
konkurence.  

Máme za to, že tak detailní analýza, aby byla kompletní, by měla být zakončena určitou 
kontrolou racionálnosti závěrů. Počet obcí/ obyvatel v segmentu B, kde Úřad shledal 
společnost CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) operátorem s významní tržní silou, je 
nemateriální vůči počtu bytů v segmentu A, a tudíž zanedbatelný pro účely uplatnění 
jakékoliv regulace. Regulovaný segment je příliš malý na to, aby benefit regulačního 
zásahu převyšoval s ním spojené náklady podnikatelů i samotného Úřadu. Úřad ovšem 
nikde v analýze neposuzuje, ani se nepokouší o kvantifikaci přínosů a nákladů 
regulačního zásahu.  

2. Analýza vychází z nepřesných dat kvůli nezohlednění služeb poskytovaných spolky.  

Spol. CETIN samostatně a rovněž jako člen České asociace elektronických komunikací 
z.s. (dále jen „ČAEK“) dlouhodobě poukazuje na problematiku existence spolků či 
komunitních sítí, jejíchž hlavní činností je poskytování služeb elektronických 
komunikací koncovým uživatelům. Podnikáním v elektronických komunikacích je každé 
poskytování služeb, bez ohledu na hospodářský výsledek této činnosti. Většina spolků 
ovšem svoji činnost Úřadu neoznámila, anebo ne v celém rozsahu, a neplní povinnosti 
poskytovatelů, včetně poskytování údajů o svém pokrytí a počtu poskytovaných služeb 
Úřadu. údaje využité Úřadem k provedení analýzy obsahují lokálně významné 
nepřesnosti v neprospěch spol. CETIN. Je nezbytné, aby Úřad v rámci svých možností 
prověřil místní podmínky a vzal určitou míru nepřesnosti dat v potaz v rámci analýzy 
(například stanovil hranici pro posuzování tržního podílu s odchylkou pro tyto oblasti). 

Existence spolku je místní fenomén. Na lokálně vymezeném trhu má tedy významný 
dopad v podobě nadhodnocení tržní síly ostatních podnikatelů. V případě hned 
několika obcí, kde byla jako podnik s významnou tržní silou označena spol. CETIN, je 
jednoduše dohledatelné pokrytí některého z aktivních spolků. Na jejich působení 
odkazujeme v konkrétních připomínkách k jednotlivým obcím s pověřeným obecním 
úřadem, kde je spol. CETIN stanovena podnikem s významní tržní silou.  

Považujeme za nepřípustné, aby při odůvodněných pochybnostech o konzistenci dat 
v dotčené lokalitě, z kterých analýza vychází, docházelo k penalizaci řádných 
poskytovatelů sítí a služeb elektronických komunikací. Je namístě spíš uplatit postup 
analogický právnímu principu „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ – tedy zdržet 
se stanovení se SMP v této oblasti. 
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II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 
OPATŘENÍ: 

Ř. 4778, tab. č. 43: 

Spol. CETIN žádá, aby Úřad znovu přehodnotil a případně změnil svůj návrh stanovit spol. 
CETIN podnikem s významní tržní silou (SMP) v následujících územních jednotkách 
(obcích s pověřeným obecním úřadem - POÚ) na základě níže odůvodnění.  

 

Kód POÚ Odůvodnění návrhu na vypuštění ze seznamu SMP 

21142 

52053  

71111 

81142  

81143 

 
  

Mšeno 

Nechanice 

Hanušovice 

Město Albrechtice 

Osoblaha 

  

Převážná většina obcí v rámci těchto POÚ obsahuje 
základní sídelní jednotky označené jako „bílé“ dle 
metodiky MPO ke stanovení oblastí, kde je přípustná 
veřejná podpora pro výstavbu vysokorychlostních sítí.   

V časovém horizontu předložené analýzy může dojít 
k rozvoji dotované vysokorychlostní sítě v tomto POÚ.  
Předložené a přijaté projekty výstavby sítí z veřejných 
prostředků by měl Úřad pravidelně sledovat a v případě, 
že se projekt dotýká předmětného POÚ, analýzu 
aktualizovat a zrušit stanovení spol. CETIN podnikem 
s SMP.  

Považujeme přitom za bezpředmětné, zda by případná 
síť budovaná z veřejných prostředků zasahovala POÚ 
jen částečně, protože povinný velkoobchodní přístup a 
způsob budování nové infrastruktury umožňují další 
rozvoj konkurenčních sítí na jejím základě. 

21192  Poděbrady 

 

V POÚ působí spolky1, což velmi pravděpodobně 
způsobuje podstatné zkreslení dat, na jejichž základě byl 
celek zařazen do seznamu SMP. Úřad by měl vypustit 
POÚ ze seznamu SMP. 

32083 Třemošná V POÚ působí spolky2, což velmi pravděpodobně 
způsobuje podstatné zkreslení dat, na jejichž základě byl 
celek zařazen do seznamu SMP. Úřad by měl vypustit 
POÚ ze seznamu SMP. 

32111 Radnice V POÚ působí spolky3, což velmi pravděpodobně 
způsobuje podstatné zkreslení dat, na jejichž základě byl 
celek zařazen do seznamu SMP. Úřad by měl vypustit 
POÚ ze seznamu SMP. 

42022 Česká Kamenice V POÚ je aktuálně realizován dotační projekt výstavby 
vysokorychlostních sítí jiným subjektem, než je spol. 
CETIN.4 V časovém horizontu předložené analýzy tedy 
dojde k rozvoji dotované vysokorychlostní sítě v tomto 
POÚ. Úřad by měl vypustit POÚ ze seznamu SMP. 

Považujeme přitom za bezpředmětné, zda by případná 
síť budovaná z veřejných prostředků zasahovala POÚ 
jen částečně, protože povinný velkoobchodní přístup a 

 
1 spolek http://www.pelase.net/   
2 spolek https://plzenec.net/index.php/pro-zajemce-2/mapa-pokryti ; https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/  
3 spolek https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/  
4  https://www.jaw.cz/index.php?art=49923  

http://www.pelase.net/
https://plzenec.net/index.php/pro-zajemce-2/mapa-pokryti
https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/
https://www.pilsfree.net/mapa-pusobnosti/
https://www.jaw.cz/index.php?art=49923
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způsob budování nové infrastruktury umožňují další 
rozvoj konkurenčních sítí na jejím základě. 

71031 Konice V POÚ je aktuálně realizován dotační projekt výstavby 
vysokorychlostních sítí jiným subjektem, než je spol. 
CETIN.5 V časovém horizontu předložené analýzy tedy 
dojde k rozvoji dotované vysokorychlostní sítě v tomto 
POÚ. Úřad by měl vypustit POÚ ze seznamu SMP. 

Považujeme přitom za bezpředmětné, zda by případná 
síť budovaná z veřejných prostředků zasahovala POÚ 
jen částečně, protože povinný velkoobchodní přístup a 
způsob budování nové infrastruktury umožňují další 
rozvoj konkurenčních sítí na jejím základě. 

 
 

 
 

 

 

 

Datum: 15. 3. 2023 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Jana Hays, manažer regulace 

Podpis oprávněné osoby): 

 
5  https://konice-prostejov.infos.cz/  
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
 

https://konice-prostejov.infos.cz/
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