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DOHODA O2 A T-MOBILE

VÍCE ZDE

Podle Komise omezuje dohoda mezi O2 a T-Mobile

dospěla k závěru, že tato dohoda omezuje hospo-

a provozovateli telekomunikační infrastruktury CE-

dářskou soutěž, zabraňuje inovacím a porušuje

TIN o sdílení sítí hospodářskou soutěž, a tímto po-

antimonopolní předpisy EU.

rušuje antimonopolní předpisy EU.
Zdůvodnění
Spolupráce O2 a T-Mobile

Dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb,

O2 a T-Mobile jsou na českém trhu hlavními ope-

ale spíše k tomu, že operátoři nejsou motivování

rátory. O2 převedlo mobilní infrastrukturu a velko-

ke zlepšení sítí a služeb tak, aby to bylo prospěšné

obchodní služby na společnost CETIN. Ta působí

pro uživatele. Formální šetření zahájila Komise

jako správce a provozovatel síťové infrastruktury.

v říjnu 2016. Firmy obdržely od Komise prozatím

Společnost O2 provozuje v České republice 6 milio-

oznámení, které není obviněním. Jedná se o mezi-

nů pevných a mobilních linek. První spolupráci

stupeň při vyšetřování. V oznámení Komise specifi-

spolu navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a

kuje své podezření. Telefonní operátoři, respektive

od této doby ji neustále rozšiřují. Spolupráce se

společnosti, se mají k dopisu vyjádřit.

dotýká všech generací mobilních technologií (2G,
3G i 4G) na území České republiky, vyjma Prahy

Závěrem

a Brna.

Jestliže se podezření potvrdí, bude docházet

k porušování článku 101 Smlouvy o fungování EvSdílení sítí

ropské unie, který protisoutěžní dohody zakazuje.

Sítě se běžně sdílí s úmyslem snížit náklady a

Dle čl. 11 odst. 6 antimonopolního nařízení ztrácejí

usnadnit rozvoj sítí elektronických komunikací a

orgány na ochranu hospodářské soutěže členských

jeho cílem je vyšší efektivita. Může mít ovšem také

států zahájením řízení ze strany Komise možnost

nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž. Komise

aplikovat na předmětné jednání pravidla hospo-

dohodu dvou operátorů hodnotila z několika hledi-

dářské soutěže EU. V čl. 16 odst. 1 se dále uvádí,

sek. Do úvahy vzala také to, že v České republice

že vnitrostátní soudy nesmí vydat rozhodnutí

jsou pouze tři mobilní operátoři, přičemž O2/CETIN

v rozporu s rozhodnutím, které má Komise v úmys-

a T-Mobile obsluhují 75 % uživatelů. Proto Komise

lu přijmout v již zahájeném řízení. (EC 1)

Podle Komise omezuje dohoda mezi O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN
o sdílení sítí hospodářskou soutěž.
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PRŮZKUM EUROBAROMETR

VÍCE ZDE

Evropané vnímají Evropskou unii nejpozitivněji

členských státech. Nejvíce na Kypru (47 %, +11) a

za posledních pět let. Průzkum Eurobarometru

v Maďarsku (52 %, +9). ČR patří mezi země, kde

ukazuje na nejlepší výsledky průzkumu od června

občané věří EU méně (36 %, +4).

2014. Ten se uskutečnil před nástupem Junckero-

Budoucnost EU vidí optimisticky 61 % Evropanů,

vy komise. Průzkum Eurobarometru se v tomto

nejvíce to je v Irsku (85 %), Dánsku (79 %), Litvě

roce konal od 7. června do 1. července 2019

(76 %) a Polsku (74 %). Nejméně to je naopak

ve 28 zemích EU a také v pěti kandidátských ze-

ve Spojeném království (47 %), ve Francii (50 %) a

mích. Účastníci velmi podporují euro, obávají se

v ČR (54 %). Euro kvituje 76 % respondentů. Stav

migrace a změny klimatu. Nejvíce věří EU v Litvě

národních ekonomik je vnímán spíše pozitivně, dle

(72 %), Dánsku (68 %) a Estonsku (60 %). Méně

49 % respondentů je stav dobrý, podle 47 % špat-

respondentů věří EU v Lucembursku (59 %), Finsku

ný. Nejlépe je hodnocen v Lucembursku (94 %),

(58 %), Portugalsku (57 %), na Maltě a ve Švédsku

Dánsku (91 %) a Nizozemsku (90 %), nejhůře

(56 %), v Bulharsku a Maďarsku (55 %), v Irsku,

v Řecku (7 %), Chorvatsku a Bulharsku (20 %),

Polsku, Nizozemsku a na Kypru (54 %), v Rumunsku

v Itálii (22 %), ve Španělsku (26 %) a ve Francii

a Rakousku (52 %) a v Lotyšsku a Belgii (51 %).

(29 %). Za hlavní úspěch se považuje občanství EU

Od posledního průzkumu z roku 2018 se podíl

a volný pohyb občanů EU, kteří mohou žít, praco-

respondentů s pozitivním vnímáním zvýšil ve 23

vat, studovat a podnikat kdekoli v EU. (EC 2, EC 3)

DOHODA O BREXITU

VÍCE ZDE

Britský premiér Boris Johnson při jednání
s německou kancléřkou Angelou Merkel uvedl, že

si klade za cíl zamezení vzniknutí klasické hranice,
a tedy i hraničního režimu, mezi Irskem a Severním

usiluje o brexit s dohodou, ale není možné, aby

Irskem poté, co nastane brexit. Dle odpůrců odluky

přijal dohodu současnou. Je podle něj nutné zrušit

Británie od EU představuje irská pojistka riziko, že

irskou pojistku. Angela Merkel upřesnila, že irskou

země bude spjata s EU a naruší se celistvost Spoje-

pojistku je možné zrušit až v tom momentě, kdy

ného království. Země by zůstala v celní unii a

budou vyjasněny další vztahy mezi EU a Velkou

pro Severní Irsko by platila část pravidel jednotné-

Británií. Německo upřednostňuje brexit

ho trhu. Kvůli irské pojistce dohodu o brexitu tři-

s dohodou, nicméně, je připraveno také na to, že se

krát odmítl britský parlament a Theresa May rezig-

možná dohody nepodaří dosáhnout. Irská pojistka

novala. (E15)

Německo upřednostňuje brexit s dohodou.
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ZDROJE
E15: Británie chce brexit s dohodou, řekl premiér Johnson. Irskou pojistku ale stále odmítá, cit. 30. 8. 2019],
Dostupné z 21.8.2019, https://www.e15.cz/zahranicni/britanie-chce-brexit-s-dohodou-rekl-premier-johnsonirskou-pojistku-ale-stale-odmita-1361669
EC 1: Antimonopolní politika: Komise vznesla námitky proti dohodě o sdílení sítí mezi O2 CZ/CETIN a T-Mobile
CZ, [cit. 30. 8. 2019], Dostupné z 7.8.2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/
ip_19_5110

EC 2: Podle standardního Eurobarometru z jara 2019 vnímají Evropané stav Evropské unie nejoptimističtěji
za posledních pět let, [cit. 30. 8. 2019], Dostupné z 5.8.2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/cs/ip_19_4969
EC 3: European Commission: Standars Eurobarometer 91, Spring 2019, Public opinion in the European Union,
June 2019 [cit. 30. 8. 2019] Dostupné z https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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