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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y 

 

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: 

Dokument neobsahuje důvěrné informace. 
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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 
 

Neuplatňuje. 

 
II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

 
1) Ř. 53: V čl. I. bodu 1 písm. a) Úřad stanovuje společnosti CETIN lhůtu 6 měsíců pro 

realizaci vlastního projektu nasazení vectoringu pro případ odmítnutí žádosti podnikatele 
o nasazení technologie vectoringu při využívání fyzického přístupu k účastnickému 
vedení anebo jeho úseku. Navrhujeme zpřesnění začátku běhu této lhůty následovně 
(vyznačeno tučně): „V případě, že došlo k vynaložení nákladu, je účastník řízení povinen 
ve lhůtě 6 měsíců od přijetí žádosti nasazení technologie vectoringu zrealizovat.“ 
Považujeme za klíčové, aby byl začátek běhu lhůty pro společnost CETIN vymezen 
přijetím žádosti jiného podnikatele, a nikoliv dobou zahájení projektu. V druhém případě 
by tím byla fakticky společnosti CETIN uložena povinnost všechny jednotlivé projekty 
zrychlování sítě prostřednictvím výstavby FTTC s vectoringem, kterých je víc než 2 000 
ročně, provádět do 6 měsíců (mimo lhůty pro získání potřebných povolení), což je 
nepřiměřené a neodůvodnitelné závěry analýzy trhu č. 3a. Proces přípravy výstavbových 
projektů je složitý a neopodstatněný regulační zásah do tohoto procesu mimo lokality, 
kde o přístup žádá jiný podnikatel, povede v důsledku k snížení počtu projektů a 
zpomalení výstavby. 

2) Ř. 182: V čl. I. bodu 2 písm. b) navrhujeme zpřesnit povinnost roční notifikace při 
ukončení nabídky přístupu prostřednictvím účastnického kovového na účastnické 
optické vedení tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje na FTTH/B účastnické optické 
vedení, a nikoliv na FTTC vedení, které je řešeno pod písm. c).   

3) Ř. 199: V části I. bodě 2 písm. d) je ukládána povinnost uveřejňovat změny 
v referenčních nabídkách 3 měsíce před jejich účinností, aby změny mohli jiní 
podnikatelé implementovat. Navrhujeme v odůvodnění k tomuto ustanovení výslovně 
uvést, že smyslem povinnosti je upozornit jiné podnikatele předem na změny v nabídce, 
které vyžadují implementaci na jejich straně. Povinnost tedy není vztažena na paušálně 
všechny změny v referenční nabídce. Změny, které nevyžadují implementaci (například 
změna výše pokut za nedodržení SLA) anebo jiní podnikatelé mají zájem na jejich 
okamžité účinnosti (např. snížení cen), není podle našeho názoru nutno uveřejňovat až 
čtvrt roku před jejich platností. Společnost CETIN není u referenčních nabídek 
oprávněna činit jednostranné změny v podmínkách poskytování služeb a pouze 
omezeně může jednostranně měnit ceny (s notifikační lhůtou, ne všechny). Každý ze 
stávajících partnerů tedy zveřejněním nové verze referenční nabídky dostává informaci 
o nových podmínkách a k jejich uplatnění dochází až po vzájemné smluvní dohodě.  
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4) Ř. 215: V čl. I. bodě 3 písm. b) a c) je společnosti CETIN ukládána povinnost uplatňovat 
replikovatelnost cen služeb mezi trhy 3a a 3b, a to s využitím „nákladového modelu 
velkoobchodního (fyzického) přístupu k síti, zveřejněného na stránkách Českého 
telekomunikačního úřadu.“  Z hlediska právní jistoty považujeme za užitečné uvedení 
data a umístnění zveřejněného modelu.  

5) Ř. 482: Navrhujeme doplnit do odůvodnění k povinnosti zpřístupnit nenasvícené vlákno 
uvedené v čl. I. bodě 1 písm. d) vysvětlení, co Úřad rozumí pod pojmem nenasvícené 
vlákno. 

6) Ř. 494: Navrhujeme upravit odůvodnění tak, aby bylo zřejmé, že rozsah povinnosti je 
daný pro účel „využití nenasvíceného vlákna jako“ účastnického vedení, nikoliv pro jeho 
nové budování.   

 

III. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

Neuplatňuje.  

 

 

Datum: 7.12.2017  
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