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Vážená paní předsedkyně, 

 

na základě Vašeho dopisu č.j. ČTÚ-16 639/2020-611 ze dne 4. srpna 2020 Vám sděluji, že 

k návrhům rozhodnutí č. REM/1/XX.2020-XX o uložení povinností podniku s významnou tržní silou 

25 podnikům s významnou tržní silou a o zrušení povinnosti podniku s významnou tržní silou 

jednomu subjektu na relevantním trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých 

veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a návrhům rozhodnutí  

č. REM/2/XX.2020-XX o uložení povinností čtyřem podnikům s významnou tržní silou na 

relevantním trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních 

sítích uplatňuji následující připomínky: 

 

Na základě provedených analýz trhů č. 1 a 2 hodlá Český telekomunikační úřad (dále též „ČTÚ“) 

uložit nápravná opatření asymetricky, tj. v rámci návrhů rozhodnutí na trhu č. 1 nad rámec 

povinností uložených všem subjektům s významnou tržní silou uložit povinnost vést oddělenou 

evidenci nákladů a výnosů pouze společnosti CETIN a.s. Jelikož každá společnost na trhu terminace 

ve své veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě disponuje samostatnou významnou tržní 

silou, doporučuji uložit veškeré povinnosti symetricky tak, aby i v případě ostatních subjektů, které 

ČTÚ na základě provedené analýzy stanovil podniky s významnou tržní silou, byly k dispozici 

podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby. 
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Obdobně na trhu č. 2 hodlá ČTÚ uložit nápravná opatření asymetricky a povinnost vést oddělenou 

evidenci nákladů a výnosů uložit pouze společnostem O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech 

Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. Jelikož každá společnost na trhu terminace ve své 

veřejné mobilní telefonní síti disponuje samostatnou významnou tržní silou, doporučuji uložit 

veškeré povinnosti symetricky tak, aby i v případě společnosti Nordic Telecom s.r.o. byly k dispozici 

podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby. 

 

K návrhům rozhodnutí č. CEN/1/XX.2020-XX o uložení povinnosti související s regulací cen 25 

podnikům s významnou tržní silou a o zrušení povinnosti související s regulací cen podniku 

s významnou tržní silou jednomu subjektu a k návrhům rozhodnutí č. CEN/2/XX.2020-XX o uložení 

povinnosti související s regulací cen čtyřem podnikům s významnou tržní silou nemám žádné 

připomínky. 

 

S pozdravem 

 
v zastoupení  
JUDr. Hynek Brom  
I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 

Mgr. Ing. Hana Továrková 
Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovského 58/219 
225 02 Praha 9 - Vysočany 
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