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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2023-Y, č. 3b – velkoobchodní služby 
s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu 
 

Čj.:  ČTÚ-4 700/2023-611 
 
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 neobsahuje 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. 
 

 
  



 

Open 

Společnost CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) vítá možnost uplatnit níže uvedené stanovisko 
k předložené analýze relevantního trhu.  

I. STANOVISKO 

Společnost CETIN souhlasí s výsledkem analýzy, kdy Český telekomunikační úřad 
(dále jen „Úřad“) konstatuje, že ani jeden z identifikovaných segmentů relevantního 
trhu nesplňuje podmínky pro uplatnění ex ante regulace.  

Považujeme za podstatné uvést, že síť společnosti CETIN i v případě deregulace 
předmětného relevantního trhu zůstane otevřená. Společnost CETIN na českém trhu 
působí jako velkoobchodní poskytovatel již více než sedm let a referenční nabídka 
Mass-Market Offer (MMO) tvoří stěžejní produkt společnosti CETIN pro trh mass-
market (rezidentního) přístupu k internetu v pevném místě. To, že se v případě open 
access sítě spol. CETIN nejedná o dočasné, ale o strategické obchodní rozhodnutí 
jejího vlastníka, dokazuje i fakt, že vertikální separace proběhla pod taktovkou PPF 
Group i na jiných trzích: v létě 2020 bylo dokončeno rozdělení společností Telenor 
Hungary, Telenor Bulgaria a Telenor Serbia, z kterých se oddělily infrastrukturní 
společnosti CETIN Hungary, CETIN Bulgaria a CETIN Serbia, které jsou dnes spolu s 
CETIN a.s. součástí CETIN Group. 

 

 

 

 

Datum: 15. 3. 2023 

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

Podpis oprávněné osoby): 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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