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Ustanovení čl. 32 odst. 3 směrnice (EU) 2018/1972 Bez připomínek  

 

Vážená paní Továrková, 

1. POSTUP 

Dne 21. října 2022 Komise zaevidovala oznámení českého národního regulačního úřadu, 

Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)1, týkající se trhů České republiky v oblasti 

                                                 
1
 Podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 

kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „kodex“) (Úř. věst. L 321, 

17.12.2018, s. 36). 
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velkoobchodních služeb ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích 

poskytovaných v pevném místě2. 

Vnitrostátní konzultace3 proběhla od 1. července 2022 do 1. srpna 2022. 

Komise zaslala ČTÚ žádost o informace4 dne 27. října 2022 a odpověď obdržela dne 2. 

listopadu 2022.  

 

2. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ 

Oznámení se týká částečné změny aktuálně platné analýzy5 trhů velkoobchodních 

služeb ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v 

pevném místě v České republice s ohledem na posouzení významné tržní síly. 

2.1. Souvislosti  

Poslední analýza trhu byla Komisi oznámena a Komisí posouzena pod číslem věci 

CZ/2020/2239 v únoru 20206. ČTÚ navrhl, aby byly všem operátorům s významnou 

tržní silou uloženy tyto povinnosti: přístup ke specifickým síťovým prvkům a 

přiřazeným prostředkům, průhlednost, nediskriminace a regulace cen. Kromě toho 

byla operátoru – společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

uložena povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů. Komise ČTÚ 

doporučila, aby posoudil možnosti, jak sazby za ukončení volání aktualizovat. 

V září 2020 ČTÚ navrhl pod číslem věci CZ/2020/22677 s ohledem na povinnost 

cenové kontroly uložit všem operátorům s významnou tržní silou symetrickou 

povinnost cenové kontroly. Komise k tomu neměla připomínky. 

2.2. Zjištění významné tržní síly  

Českým telekomunikačním úřadem navrhovaná změna aktuálně platné analýzy trhu 

vychází z technologických změn v síti společnosti CETIN jako operátora s 

významnou tržní silou.  

                                                 
2
 Odpovídá trhu 1 v doporučení Komise (EU) 2014/710 ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích 

produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (doporučení o 

relevantních trzích pro rok 2014) (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 79). Tento trh byl vyřazen ze 

seznamu relevantních trhů, které mohou vyžadovat regulaci ex ante, uvedeného v aktuálně platném 

doporučení Komise (EU) 2020/2245 ze dne 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů a služeb 

v odvětví elektronických komunikací podléhajících regulaci ex ante v souladu s kodexem (doporučení 

o relevantních trzích pro rok 2020) (Úř. věst. L 439, 29.12.2020, s. 23). 

3
 V souladu s článkem 23 kodexu. 

4
 V souladu s čl. 20 odst. 2 kodexu. 

5
 Zaevidováno jako CZ/2020/2239. 

6
 C(2020) 1965. 

7
 C(2020) 7015. 
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Probíhající technologická transformace sítě hlasových služeb společnosti CETIN se 

týká nahrazení její sítě PSTN nově vybudovanými uzly, tj. platformami MSAN8 a 

IMS9 ze strany partnerů společnosti CETIN. Od roku 2018 probíhá migrace PSTN 

linek společnosti CETIN s cílem úplného vypnutí sítě PSTN v roce 2021. 

ČTÚ v odpovědi na žádost o informace potvrdil, že všichni velkoobchodní 

zákazníci společnosti CETIN na trhu velkoobchodních služeb ukončení volání v 

jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě jsou již 

převedeni nebo jsou v procesu převodu na velkoobchodní zákazníky společnosti O2 

Czech Republic na uvedeném relevantním trhu. 

Podle ČTÚ v důsledku těchto změn již společnost CETIN není v pozici operátora 

poskytujícího velkoobchodní služby ukončení volání a poskytuje pouze tranzitní 

služby. Dle ČTÚ operátor O2 Czech Republic nyní poskytuje velkoobchodní služby 

ukončení volání pro koncové uživatele ve své síti, a má tak postavení významné 

tržní síly. Společnost O2 Czech Republic začala poskytovat vlastní služby ukončení 

a přestala využívat služby ukončení volání poskytované společností CETIN. Na 

základě toho ČTÚ určuje O2 Czech Republic jako nového operátora s významnou 

tržní silou a současně ruší toto určení společnosti CETIN. 

ČTÚ má za to, že na relevantním trhu došlo ke změnám, pokud jde o operátory s 

významnou tržní silou splňující kritéria vymezení trhu. Na základě toho ČTÚ 

navrhuje upravit seznam operátorů s významnou tržní silou tak, že na seznam 

operátorů s významnou tržní silou doplní O2 Czech Republic spolu s dalšími 24 

operátory s významnou tržní silou10. ČTÚ navrhuje vyřadit ze seznamu operátorů s 

významnou tržní silou společnost CETIN11. 

2.3. Nápravná regulační opatření 

Na základě zařazení společnosti O2 Czech Republic do seznamu operátorů s 

významnou tržní silou navrhuje ČTÚ uložit tomuto operátorovi následující soubor 

nápravných opatření, která se neliší od nápravných opatření uplatňovaných vůči 

ostatním 24 operátorům s významnou tržní silou: 

(1) průhlednost: povinnost zveřejňovat informace týkající se propojení sítí 

pro službu ukončení volání, včetně finančních informací, smluvních 

podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen; 

                                                 
8
  Multi Service Access Node. 

9
  IP Multimedia Subsystem. 

10
  Nový seznam operátorů s významnou tržní silou: AXFONE LLC, BT Limited, COPROSYS a.s. ČD-

Telematika a.s., České Radiokomunikace a.s., Český bezdrát s.r.o., Dialoga Servicios Interactivos, 

S.A., Dial Telecom, a.s., FIXNET s.r.o., ha-vel internet s.r.o., IPEX TELCO a.s., J.S.tel s.r.o., 

miniTEL s.r.o., Nej.cz s.r.o., NEW TELEKOM, spol. s r.o., Nordic Telecom s.r.o. (nástupce 

společnosti Air Telecom s.r.o.), O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., sipcz.net s.r.o., Spinoco Czech 

Republic, a.s., Telco Pro Services, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., VM Telecom CZ, s.r.o., 

Vodafone Czech Republic a.s. a xPhoNet CZ s.r.o. 

11
 Vedle operátorů RIO Media a.s., SMART Comp. a.s. a UPC Česká republika, s.r.o., které již byly 

uvedeny v analýze trhu před probíhající novelou.  
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(2) nediskriminace: povinnost uplatňovat rovnocenné podmínky za 

rovnocenných okolností vůči ostatním podnikům; 

(3) oddělené účetnictví: povinnost dostupných důkazů pro ověření 

nákladů a výnosů za jednotlivé služby a 

(4) přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům: i) 

povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiných poskytovatelů na 

propojení sítí nebo síťových zařízení pro službu ukončení volání a ii) 

povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiných poskytovatelů na 

využití a přístup k jejich vlastním přiřazeným prostředkům pro službu 

ukončení volání. 

3. BEZ PŘIPOMÍNEK 

Komise posoudila oznámení a doplňující informace, které poskytl ČTÚ, a nemá žádné 

připomínky12.  

Podle čl. 32 odst. 9 kodexu smí ČTÚ přijmout návrh opatření a v takovém případě jej 

sdělí Komisi. 

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotčena stanoviska, která 

Komise může přijmout k jiným navrhovaným opatřením, jež jí byla oznámena. 

V souladu s bodem 6 doporučení 2021/55413 zveřejní Komise tento dokument na svých 

internetových stránkách. Máte-li za to, že podle předpisů EU a vnitrostátních předpisů 

o obchodním tajemství tento dokument obsahuje důvěrné informace, které byste chtěli 

před zveřejněním odstranit, informujte o tom prosím Komisi14 do tří pracovních dnů od 

doručení tohoto dopisu15. Svou žádost prosím odůvodněte. 

S pozdravem 

Za Komisi  

Roberto Viola  

generální ředitel 

  

                                                 
12

 V souladu s čl. 32 odst. 3 kodexu. 

13
 Doporučení Komise (EU) 2021/554 ze dne 30. března 2021 o formě, obsahu, lhůtách a míře 

podrobností, které musí být uvedeny v oznámeních podle postupů stanovených v článku 32 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické 

komunikace (Úř. věst. L 112, 31.3.2021, s. 5). 

14
 e-mail: CNECT-markets-notifications@ec.europa.eu 

15
 Komise může informovat veřejnost o výsledku svého posouzení ještě před koncem uvedené třídenní 

lhůty. 
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