
 
 
 
 

 
 

Ing. Petr RAFAJ 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 
 
 

*UOHSX00684XN* 
UOHSX00684XN Č. j.: ÚOHS-15427/2014/830/MLe 
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Vážený pane předsedo, 
 
na základě Vašeho dopisu č. j. ČTÚ-19 818/2014-611/III.vyř. ze dne 4. července 2014 Vám sděluji, 
že k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trh č. 4 – velkoobchodní 
(fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického 
vedení) v pevném místě (dále jen „ART 4“), uplatňuji následující připomínky: 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) se při vymezení relevantního trhu odvolává 
na podrobnější zkoumání substituce technologií v rámci návrhu analýzy relevantního trhu 
č. A/5/XX.2014-YY (dále jen „ART 5“). Nicméně, pro řádné vymezení relevantního trhu a určení 
substitutů by měl být dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 
zpracován SSNIP test, jak jsem také v připomínkách k ART 5 uvedl. 
 
Dále pokud ČTÚ stanoví v ART 4 jako základní vstup vedle širokopásmových služeb poskytovaných 
prostřednictvím účastnických kovových vedení (xDSL) rovněž služby poskytované prostřednictvím 
optických vláken (FTTx), měl by tento krok v návrhu analýzy podrobněji odůvodnit. A to i vzhledem 
k jednomu z hlavních argumentů pro definování přístupových sítí FTTx jako základního vstupu, 
tedy forward looking approach, v rámci něhož ČTÚ předpokládá rozšíření těchto sítí v budoucnu, 
ač ve vlastní analýze opakovaně uvádí, že i přes dynamický vývoj tohoto přístupu nelze 
předpokládat jeho rychlé rozšíření. 
 
Vzhledem ke konstatování ČTÚ (str. 63), že „míra využití LLU v ČR je velmi nízká a v čase 
se snižuje“, považuji za vhodné detailněji se zabývat důvody upřednostňování velkoobchodní 
nabídky před LLU ze strany alternativních operátorů, aby byla nápravná opatření s cílem podpořit 
rozvoj LLU více podložena. 
 
Na základě informací ČTÚ, že dle grafů č. 27 – 30 v kapitole 3.1.2.7 Ceny a ziskovost ceny 
vybraných služeb klesají, zatímco ceny jiných služeb (viz řádek 2034 – 2040) rostou, navrhuji pro 
zpřehlednění situace na trhu doplnění dopadu změny cen na celkové náklady alternativních 
operátorů. 
 
Vzhledem k odlišným nákladovým standardům uplatňovaným při stanovování regulovaných 
maximálních měsíčních a jednorázových cen a v rámci oddělené evidence nákladů a výnosů 
považuje ÚOHS výsledky analýzy ziskovosti v kapitole 3.1.2.7 Ceny a ziskovost za zkreslené. 
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Dále také v návaznosti na informaci, že se ČTÚ hodlá odchýlit při posuzování stlačování marží 
od doposud uplatňované metodiky, navrhuji zohlednění připomínek ÚOHS s odkazem na materiál 
Připomínky ÚOHS k dokumentu „Postup Českého telekomunikačního úřadu při cenovém 
vyhodnocování maloobchodních nabídek vertikálně integrovaného operátora“.1 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 58/219 
225 02 Praha 9 - Vysočany 
 

                                                       
1 Dostupný na: 
http://www.ctu.cz/cs/download/pripominky_diskuse/uohs_cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_13_05_2011_pripo
minky.pdf. 
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