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Připomínky společnosti T‐Mobile k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2023‐Y, 
trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. 
A/1/xx.2023-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby 
s místním přístupem poskytovaným v pevném 
místě, ze dne 15. 2. 2023 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ: T-Mobile Czech Republic a.s. 
Tomíčkova 2144/1 
148 00 Praha 4 

IČ  649 49 681  

Kontaktní osoba: Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: níže uvedené připomínky neobsahují obchodní 
tajemství a důvěrné informace 

Jméno, příjmení, funkce oprávněných osob: Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 
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ÚVOD 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky a 
komentáře k návrhu opatření obecné povahy analýzy č. A/1/xx.2023-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní 
služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě. 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I.1 Článek 5 Přechodná ustanovení 

Český telekomunikační úřad (dále jen „úřad“) v souvislosti s návrhem na ukončením regulace 
společnosti CETIN na segmentu A zkoumaného trhu navrhuje stanovit přechodné období v délce 6 
měsíců, aby měli operátoři přiměřenou dobu dohodnout prodloužení stávajících smluvních vztahů či 
nastavit smluvní vztahy nové pro zajištění dalšího poskytování služeb svým zákazníkům. 

Společnost T-Mobile souhlasí s návrhem přechodného období, ovšem ne s jeho délkou. Navržený čas 
potřebný na dohodnutí nových kontraktů s dodavateli, uzavření dodatků ke smlouvám se svými 
zákazníky, na následnou migraci služeb, či případně na výstavbu vlastní infrastruktury je nedostatečný. 
Zkušenosti z praxe nás utvrzují v přesvědčení, že by přechodná doba měla být minimálně 2 roky. 

Návrh T-Mobile 

Navrhujeme upravit text následovně: „V souvislosti s ukončením regulace společnosti CETIN na 
segmentu A Úřad při zrušení povinností určí přechodné období v délce 24 měsíců tak, …“ 

I.2 Kapitola 5.4 Navrhovaná nápravná opatření  

Na řádku 5425 úřad uvádí, že „V souvislosti s ukončením regulace společnosti CETIN na segmentu A Úřad 
při zrušení povinností určí přechodné období v délce 6 měsíců tak…“. Jak jsme uvedli v připomínce I.1 tato 
lhůta se jeví jako nedostatečná, navrhujeme její prodloužení na 2 roky. 

Návrh T-Mobile 

Navrhujeme upravit text následovně: „V souvislosti s ukončením regulace společnosti CETIN na 
segmentu A Úřad při zrušení povinností určí přechodné období v délce 24 měsíců tak, …“ 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme. 
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