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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219 

P. O. Box 02 

225 02  Praha 025 

 

Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu rozhodnutí o uložení 

povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 

4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“ 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh rozhodnutí o uložení povinností 

společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 

04084063, na základě výsledku analýzy 

relevantního trhu č. 4 – „Velkoobchodní 

služby s vysoce kvalitním přístupem 

poskytovaným v pevném místě“ 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

České Radiokomunikace a.s.     

se sídlem Skokanská 2117/1     

169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

Kontaktní osoba:  

Zdeněk Vorel, senior specialista pro regulatorní služby  

Tel.: +420 242 417 158, Mob.: +420 733 140 349, E-mail: z.vorel@radiokomunikace.cz 
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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  
Uvedené připomínky neobsahují 

obchodní tajemství a důvěrné 

informace 

 

V Praze dne 7. 12. 2017 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 8. listopadu 2017 na svých 

webových stránkách k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako podniku s významnou tržní silou na relevantním 

trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“ 

(dále jen „Návrh rozhodnutí“). Návrh rozhodnutí představuje výčet podmínek, které hodlá Úřad 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 

13000, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“) uložit na trhu velkoobchodních služeb s vysoce 

kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě. 

Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRA“), tímto uplatňuje možnost připomínkovat Úřadem 

zveřejněný Návrh rozhodnutí. 

Společnost ČRA vítá, že Úřad přistoupil k uložení regulatorních povinností společnosti 

CETIN v podobě uplatňování jednotlivých navržených povinností, neboť právě u této společnosti, 

která je na základě výsledků analýzy trhu relevantního trhu č. 4 považována za podnik 

s významnou tržní silou, hrozí riziko zneužívání dominantního postavení na trhu velkoobchodních 

služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě a stanovení diskriminačních 

podmínek vůči ostatním podnikatelům nabízejícím své služby na předmětném trhu.    

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 

Připomínka společnosti ČRA: Část I. bod 3 Návrhu rozhodnutí - Povinnost nediskriminace podle 

§ 81 Zákona, a to 

Textace Návrhu rozhodnutí: 

při poskytování přístupu podle části I. bodu 1. písm. a) a b) výroku rozhodnutí uplatňovat 

rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele poskytující rovnocenné 

služby. 
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Návrh na úpravu textace: 

při poskytování přístupu podle části I. bodu 1. písm. a) a b) výroku rozhodnutí uplatňovat 

rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele poskytující rovnocenné 

služby a pro nové a stávající smluvní vztahy. 

 

Odůvodnění: Připomínka společnosti ČRA vychází z aktuální znalosti situace na trhu 

velkoobchodních služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě, konkrétně 

z ceníku speciální nabídky společnosti CETIN za službu Carrier Ethernet Network ve variantě IP 

REN (dále jen „Služby CEN v kvalitě IP REN“). Podle této neveřejné speciální nabídky bude 

společnost CETIN poskytovat Služby CEN v kvalitě IP REN u nově objednaných služeb v období 

od 1.11.2017 do 31.12.2018 za zvýhodněných podmínek, přičemž tyto ceny budou zpravidla nižší 

než ceny v již dříve uzavřených smlouvách mezi společností CETIN  a jejími obchodními partnery. 

Takto nastavené podmínky znevýhodňují podle společnosti ČRA ostatní obchodní partnery, kteří 

mají se společností CETIN smlouvy uzavřené před 1.11.2017, a na základě kterých poskytují 

služby CEN v kvalitě IP REN svým vlastním zákazníkům. Na základě smluvních podmínek 

uzavřených před 1.11.2017 nemohou stávající velkoobchodní odběratelé služeb od společnosti 

CETIN plnohodnotně soutěžit na maloobchodním trhu s novými obchodními partnery, kteří 

využívají zvýhodněných podmínek akčního ceníku společnosti CETIN. Aby mohli být stávající 

odběratelé na maloobchodním trhu rovnocenným soutěžitelem, musí přistoupit k jedné z krajních 

možností, kterou je zrušení stávajícího a uzavření nového smluvního vztahu se společností 

CETIN, nebo snížení vlastních koncových cen a to např. i pod úroveň velkoobchodních cen, které 

platí společnosti CETIN. V druhém případě je operátor odebírající velkoobchodní služby od 

společnosti CETIN nucen ke snižování své marže při poskytování služeb na maloobchodním trhu, 

anebo z důvodu nedostatečné ziskovosti nemůže službu nabídnout.  

V případě zrušení stávajícího a uzavření nového smluvního vztahu vznikají operátorovi na 

maloobchodním trhu dodatečné náklady, které vycházejí rovněž ze změny stávajících smluv 

s maloobchodními zákazníky, které následně musí promítnout do koncové ceny. Naopak 

společnosti CETIN nevznikají z důvodu terminace smluv na straně jeho velkoobchodního partnera 

žádné dodatečné náklady.  

Společnost ČRA na základě výše uvedeného navrhuje doplnění textace části I. bodu 3 Návrhu 

rozhodnutí tak, aby stávající velkoobchodní odběratelé společnosti CETIN nebyli diskriminování 

prostřednictvím speciálních nabídek, které společnost CETIN uplatňuje pouze pro nové 

objednávky služeb velkoobchodních zákazníků.   
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při konečné 

znění opatření, avšak nevypořádává je) 

Společnost ČRA současně k Návrhu rozhodnutí uvádí, že navrhované povinnosti, které 

hodlá Úřad uložit společnosti CETIN, a které vychází z výsledku analýzy relevantního trhu č. 4, 

nemusí být zcela adekvátní pro řešení současných existujících soutěžních problémů na tomto 

relevantním trhu. Podle aktuálních znalostí společnosti ČRA totiž současné vymezení 

velkoobchodního trhu, provedené Úřadem v analýze relevantního trhu č. 4, neodpovídá realitě 

a společnost CETIN má rovněž monopolní postavení i při rychlostech nad 6 Mbit/s bez ohledu na 

použité prostředky. Jak již je uvedeno v analýze relevantního trhu č. 4, infrastruktura společnosti 

CETIN je primárně tvořena prostřednictvím kovového vedení. Náklady takto vybudované 

infrastruktury jsou zpravidla nižší než náklady infrastruktury tvořené rádiovými spoji 

v licencovaném i nelicencovaném pásmu, a to nejen u služeb do rychlosti 6 MBit/s, ale i u služeb 

s rychlostí v intervalu 10-20 MBit/s. Dominantní postavení společnosti CETIN lze tedy nalézt i při 

vyšších rychlostech poskytovaných služeb. Úřad by tedy měl po uložení navrhovaných povinností 

společnosti CETIN i nadále sledovat vývoj tohoto trhu a podrobit jej další analýze v co nejkratším 

časovém termínu, která by vyvrcholila revizí současných povinností, které jsou ukládány 

společnosti CETIN jako podniku s významnou tržní silou. Tato monopolní pozice společnosti 

CETIN je podle společnosti ČRA patrná i z referenční nabídky přístupu ke koncovým úsekům, 

umístěné na internetových stránkách společnosti CETIN (dále jen „RADO ceník“). Zveřejněný 

RADO ceník je podle společnosti ČRA vhodný pouze pro dva největší operátory v České 

republice, kteří již dnes provozují dostatečné množství přípojek, mezi které dokáží v rámci 

cenových modelů rozpustit pravidelné měsíční náklady na hrdlo (v RADO ceníku uvedené jako 

Ceny uplatňované měsíčně za tranzit a Simple Interface CEA na str. 10, bod 2.5) a na jednotlivé 

přípojky. Taková to cenová politika ohrožuje a vytlačuje ze soutěže ostatní operátory, pro které 

nejsou současné ceny velkoobchodních vstupů nabízených společností CETIN v praxi vzhledem 

k nízkému počtu přípojek použitelné (nedokáží za současných podmínek replikovat nabídku 

velkých operátorů), a společnost CETIN tak upevňuje svoji dodavatelskou pozici u dvou největších 

domácích operátorů. 

Podle názoru společnosti ČRA RADO ceník společnosti CETIN z hlediska uplatňovaných 

cen ohrožuje a vytlačuje ze soutěže ostatní operátory, a současně neodpovídá ekonomické realitě. 

Např. jednotlivé měsíční ceny, uvedené v RADO ceníku jako Ceny uplatňované za Carrier 

Ethernet Access – přístup (str. 8, bod 2.3), odpovídají velmi pravděpodobně cenám, které jsou 

založeny na kalkulaci nákladů infrastruktury tvořené pouze prostřednictvím kovového vedení 

a jsou tak výrazně nižší než náklady infrastruktury tvořené rádiovými spoji, kterou společnost 

CETIN rovněž v menší míře disponuje. Podle společnosti ČRA dostupných informací využívá 

společnost CETIN mikrovlnné radioreléové spoje značky RACOM, jejichž pořizovací cena se 

pohybuje v intervalu 65 000 - 80 000 Kč a náklady instalace v odhadované výši 17 000 Kč. Pokud 

by celkové náklady byly rozpočítány na dobu životnosti rádiových spojů (6 let), pohybují se 

měsíční náklady v intervalu 1 138 – 1347 Kč a to bez započítání WACC, režie, marže a alokace 
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dalších nákladů. Společnost CETIN primárně využívá infrastrukturu, která je založena na kovovém 

vedení, příp. optických vláknech, nicméně v případech, kdy tato síť není využitelná (v menším 

počtu případů), využívá společnost CETIN mikrovlnné rádiové spoje ze svých BTS, jejichž ztrátu 

na základě výše uvedené zjednodušené kalkulace křížově financuje ziskem z přípojek na 

infrastruktuře složené z kovového vedení a optických vláken. V případě mikrovlnných rádiových 

spojů běžně využívá společnost CETIN tyto spoje i pro symetrické přípojky od rychlosti 4 Mbit/s 

(někdy i pro rychlost 2 Mbit/s).  

Níže uvedená tabulka zobrazuje výběr z uplatňovaných měsíčních cen za službu Carrier 

Ethernet Access – přístup, které jsou součástí Přílohy 4 – Ceny RADO ceníku, zveřejněného na 

webových stránkách společnosti CETIN. Přenosové kapacity od 30Mbit/s jsou oceňovány 

individuálně a společnost CETIN má tak neomezený prostor eliminovat alternativní nabídky 

ostatních operátorů. 

Tabulka 1 - Ceny uplatňované měsíčně za Carrier Ethernet Access – přístup 

rychlost měsíční cena 

2 Mbit/s 1 500 Kč 

4 Mbit/s 1 720 Kč 

6 Mbit/s 1 940 Kč 

8 Mbit/s 2 160 Kč 

10 Mbit/s 2 380 Kč 

12 Mbit/s 2 600 Kč 

14 Mbit/s 2 745 Kč 

16 Mbit/s 2 890 Kč 

18 Mbit/s 3 035 Kč 

20 Mbit/s 3 180 Kč 

od 30 Mbit/s individuální 

Zdroj: internetové stránky společnosti CETIN 

 


