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Připomínky společnosti T‐Mobile k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2023‐Y, 
trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky 
pro širokou spotřebu 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu 
č. A/3b/xx.2023-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní 
služby s centrálním přístupem poskytovaným 
v pevném místě pro výrobky pro širokou 
spotřebu, ze dne 15. 2. 2023 
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ÚVOD 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své 
připomínky a komentáře k návrhu opatření obecné povahy analýzy č. A/3b/xx.2023-Y, trhu č. 3b – 
velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou 
spotřebu (dále také jen „Návrh“). 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

Neuplatňujeme.  

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Český telekomunikační úřad (dále jen „úřad“) v Návrhu dospěl k závěru, že není nutné nadále 
regulovat trh bitstreamu, protože předpokládá, že společnost CETIN bude i po ukončení současné 
regulace poskytovat velkoobchodní služby na tomto trhu dobrovolně a trh se i přes zrušení regulace 
bude vyvíjet správným směrem. Protože se jedná o výrazný obrat v postoji úřadu, který může vést ke 
změnám na broadbandových trzích, společnost T-Mobile očekává, že úřad bude průběžně 
monitorovat a vyhodnocovat vývoj hospodářské soutěže na trhu, a v případě nežádoucích změn 
provede novou analýzu a případně uplatní odpovídající regulační kroky.  
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