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UOHSX00B0Y63 Č. j.: ÚOHS-D0049/2018/OS-05764/2018/830/JVj 

           V Brně dne 26. února 2018 
Vážený pane předsedo, 
 
na základě Vašeho dopisu čj. ČTÚ-54 827/2017-610/V. vyř. ze dne 29. ledna 2018 Vám sděluji, 
že k návrhu rozhodnutí o ceně č. CEN/3a/XX.2018-Y ve věci uložení povinnosti související s regulací 
cen podniku s významnou tržní silou (dále jen „CEN 3a“) na relevantním trhu č. 3a – 
„Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ (dále jen „trh č. 3a“) 
uplatňuji následující připomínky: 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) setrvává na své připomínce ze dne 
13. února 2017, kterou uplatnil k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3a/xx.2017-z 
(dále jen „ART 3a“), k neuložení povinnosti účtovat maximální (nákladově orientované) ceny 
za služby zpřístupnění účastnického kovového a optického vedení. 
 
Neztotožňuji se se závěrem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) neuložit podniku 
s významnou tržní silou cenovou regulaci na přístup k pasivní infrastruktuře s odkazem 
na ustanovení zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Tento 
přístup nepovažuji za vhodný, neboť nahrazuje specifickou cenovou regulaci subjektu s významnou 
tržní silou obecnými regulatorními povinnostmi, což ani nebylo zamýšleným účelem 
implementované směrnice.1 
 
Úřad dále s odkazem na připomínky Evropské komise k ART 3a ze dne 26. června 2017 považuje 
za nezbytné, aby ČTÚ sledoval tržní situaci na relevantních trzích č. 3a a č. 3b a zajistil tak mj., 
že zvolený test ekonomické replikovatelnosti skutečně povede ke zlepšení podmínek hospodářské 
soutěže na trhu č. 3a. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Více viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, odst. 12. 
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Vážený pan 
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 58/129 
225 02 Praha 9 – Vysočany 
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