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           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 č. REM/3a/XX.2017-Y ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní 
silou (dále jen „REM 3a“) na relevantním trhu č. 3a – „Velkoobchodní služby s místním přístupem 
poskytovaným v pevném místě“ (dále jen „trh č. 3a“) uplatňuji následující připomínky: 
 
Neztotožňuji se se závěrem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) neuložit podniku 
s významnou tržní silou povinnost umožnit přístup ke kabelovodům a chráničkám 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 regulaci subjektu s významnou tržní 
silou obecnými regulatorními povinnostmi, což ani nebylo zamýšleným účelem implementované 
směrnice.1 Neuložení povinnosti umožnit přístup ke kabelovodům a chráničkám zároveň vede 
k omezení dalších povinností podniku s významnou tržní silou jako například povinnosti vyhrazení 
volné kapacity určené pro zpřístupnění v případě budování nových přiřazených 
prostředků2 a cenové regulace na přístup k pasivní infrastruktuře.  
 
Mám za to, že nelze předpokládat, že si podnik s významnou tržní silou dobrovolně nastaví úroveň 
kvality poskytovaných služeb (SLA) a sankce za její nedodržení tak, aby bylo případné uložení 
pokuty pro tento podnik citelné. Vhodné nastavení smluvní pokuty má motivovat plnění SLA, 
a tedy poskytování regulované služby v dostatečné kvalitě, nelze se proto spokojit s pouze 
symbolickými smluvními pokutami, které se dle připomínky č. 18 společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. zdají být na trhu uplatňované.3 Nadto by bylo vhodné zvážit, zda by pokuta neměla 
být počítána i z ceny za přípojku, která je nedílnou součástí poskytované služby podléhající 
regulaci. Doporučuji tedy se na tuto problematiku blíže zaměřit. 
 
V odůvodnění REM 3a postrádám vysvětlení, z jakého důvodu byla oproti v současnosti platnému 
rozhodnutí REM/4/08.2015-6 vynechána v části I. bod 1 písm. a), b), c) odrážky 4) v definici 
povinnosti poskytovat přístup k technickým rozhraním, protokolům, nebo jiným klíčovým 
                                                 
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. 
2 Viz část I. bod 1 písm. d) odrážka 6) výroku v současnosti platného rozhodnutí REM/4/08.2015-6. 
3 Více viz připomínka č. 4 společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. k návrhu rozhodnutí č. REM/3b/XX.2017-Y o uložení 
povinností podniku s  významnou tržní si lou na relevantním trhu č. 3b. 
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technologiím, které jsou nezbytné pro interoperabilitu služeb, též slovní spojení „nebo služby 
virtuálních sítí“. 
 
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“), provádět test ekonomické replikovatelnosti služeb z relevantního trhu č. 3b – 
„Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro 
širokou spotřebu“ (dále jen „trh č. 3b“) na základě služeb z relevantního trhu č. 3a odděleně pro 
všechny tři typy přístupů, tedy pro účastnické kovové vedení, účastnické optické vedení 
a odděleně pro přístup VULA, a provést test ekonomické replikovatelnosti v brzkém termínu. 
 
Úřad na základě výše uvedeného a zároveň 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 58/129 
225 02 Praha 9 – Vysočany 
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