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ANTIMONOPOLNÍ ŠETŘENÍ: CETIN, O2 CZ, T-MOBILE CZ

VÍCE ZDE

Dohoda o sdílení sítí T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ,
omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje anti-

Závazky společnosti T-Mobile CZ, CETIN
a O2 CZ

monopolní předpisy EU.

Společnosti T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ a jejich
mateřské společnosti nabídly Komisi následující

Formální vyšetřovací řízení

závazky:

Evropská komise vyzvala k podání připomínek
k závazkům společnosti T-Mobile CZ, CETIN a O2

 modernizovat mobilní síť zavedením vybavení

CZ, stejně tak jejich mateřské společnosti Deutsche
Telekom a PPF. Cílem je rozptýlit obavy z narušení

rádiové přístupové sítě (RAN) s více standardy v určitých vrstvách rádiových frekvencí,
 stanovit a přezkoumávat finanční podmínky

hospodářské soutěže, jde-li o dohody o sdílení sítí

pro jednostranné zavádění sítí s cílem zajistit,

mezi společnostmi T-Mobile CZ a O2 CZ, poskyto-

aby byla cena veškerých investic nebo služeb,

vatelem české telekomunikační infrastruktury

které provozovatel odpovědný za sdílenou síť

CETIN, a o dohodu o službách mobilní sítě mezi

v této části země poskytuje jménem druhého

společnostmi O2 CZ a CETIN.

operátora, stanovována podle nákladů,

Komise zahájila v říjnu 2016 formální vyšetřovací

 zlepšit smluvní ustanovení dohod o sdílení sítí

řízení, které se týkalo dohody o sdílení sítí mezi

s cílem omezit výměnu informací

společnostmi O2 CZ a CETIN na jedné straně a

na minimum zcela nezbytné pro provoz sdíle-

T-Mobile CZ na straně druhé. Komise v srpnu

né sítě,

2019 společnostem T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ

 ve vztahu k MNSA provést opatření k zajištění

zaslala prohlášení o námitkách, kde uvedla před-

toho, aby společnost CETIN účinně zabraňo-

běžné obavy z narušení hospodářské soutěže.

vala přelévání informací mezi T-Mobile CZ a

V srpnu 2021 přijala Komise předběžné posouzení

O2 CZ.

ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.

Omezování hospodářské soutěže
Dle předběžného posouzení Komise mohou dohody o sdílení sítí a dohoda o službách mobilní sítě
svými účinky omezovat hospodářskou soutěž. To je
v rozporu s čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování
EU, který zakazuje protisoutěžní dohody. Vzhle-

Dohoda o sdílení
Závazky, které se týkají dohod o sdílení sítí, zůstanou v platnosti do 28. října 2033. Navrhované
závazky budou platit následovně:
 po dobu platnosti dohody o službách mobilní
sítě nebo
 po dobu platnosti dohod o sdílení sítí, podle

dem k tržním podmínkám v České republice by

toho, která/které z dohod vyprší dříve. Komi-

dohody o sdílení sítí a dohoda o službách mobilní

se by jmenovala nezávislého správce, který

sítě mohly snížit schopnost a motivaci společností

by sledoval dodržování závazků stranami.

T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ jednostranně investovat do síťové infrastruktury.

Závěr

Také by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění
schopnosti a motivace společností T-Mobile CZ a

Komise vyzvala zúčastněné strany k předložení
svých stanovisek k navrhovaným závazkům

O2 CZ soutěžit na maloobchodním a velkoobchod-

do jednoho měsíce od jejich zveřejnění v Úředním

ním trhu mobilních telekomunikačních služeb

věstníku.

v Česku.

Až poté přijme Komise stanovisko k otázce, zda
závazky dostatečně rozptýlily obavy z narušení
hospodářské soutěže. (EC 1)
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MODELOVÁNÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN

VÍCE ZDE

Česká národní banka zveřejnila přehled a popis

mediánová teplota narůstá postupně a před

modelových nástrojů zohledňujících změnu klima-

koncem tohoto století překročí hranici 3 °C.

tu, které mají centrální banky k dispozici, včetně

"Dlouhodobé modelové projekce šoků pro všechny

kvantifikace jejího dopadu na světovou ekonomi-

tři uvedené scénáře byly získány prostřednictvím

ku.

globálního modelu NiGEM a odrážejí bezprostřed-

Zvyšování průměrné teploty
Změna klimatu a nutnost se na její dopady začít
připravovat dopadá na celý svět, přináší s sebou
zvyšování průměrné teploty v důsledku hromadění oxidu uhličitého v atmosféře vznikajícího spalo-

ní dopady klimatické změny včetně implementace
klimatické politiky na jednotlivé ekonomiky světa
až do konce roku 2050. Modelové simulace zahrnují vpřed hledící měnovou politiku reagující
na odchylky inflace či nominálního HDP od cíle."

váním fosilních paliv (uhlí, zemní plyn, ropa). To

Nízkoemisní ekonomika

mimo jiné vede ke změnám počasí, vyššímu vý-

Změna klimatu a přechod k uhlíkově nízkoemis-

skytu přírodních katastrof ve světě (sucho, zápla-

ním ekonomikám v budoucnu ještě více ovlivní

vy, cyklóny, hurikány). Představitelé vlád i centrál-

cenovou stabilitu skrze dopady na makroekono-

ních bank se prozatím neshodli na míře aktivity,

mické ukazatele, mezi které patří reálná ekono-

kterou by v boji proti změně klimatu měli vyvíjet.

mická aktivita, produkce, zaměstnanost, úrokové

Tři scénáře

sazby, investice, produktivita. Dále lze dopady

Byly vypracovány tři hypotetické scénáře možného budoucího vývoje:
 Řízený scénář nulové emise 2050: scénář předpokládá okamžité směřování globální klimatické politiky k bezemisním ekonomikám do roku
2050. Odpovídá nárůstu mediánové teploty o
1,5 °C, přičemž tohoto cíle je dosaženo v letech 2035 – 2085. Na konci století by měla
průměrná teplota poklesnout pod tuto hranici.
 Neřízený scénář zpožděný přechod: vyznačuje
se pomalejší implementací globální klimatické

klimatické změny očekávat také v oblastech finanční stability a měnové politiky.
Analytické portfolio by mělo být rozšířeno a doplněno o proměnné související se změnou klimatu.
Centrální banky by měly uskutečňovat zátěžové
testy finančního sektoru, ve kterých se promítnou
přechodové i náhlé a neočekávané hmotné šoky.
Klimatická změna bude mít globální stagflační
dopady, v čemž tento dlouhodobý a zesilující parciální šok zapříčiní vyšší inflaci a pomalejší ekonomický růst.

politiky, která vede ke snižování světových

Dopady na straně nabídky a poptávky

emisí CO2 až po roce 2030. Scénář v nejbližších

Simulace zahrnují přímé dopady klimatické změny

deseti letech přepokládá stejné využívání fosil-

(tzv. hmotné šoky), které povedou k poklesu HDP

ních zdrojů energie jako je tomu v případě

a růstu cen. Je to z toho důvodu, že proinflační

scénáře „současná klimatická politika“. Nárůst

vlivy plynoucí z narušení nabídky převáží protiin-

mediánové teploty v letech 2045 – 2055 se

flační vlivy odrážející nižší poptávku.

zvýší o 1,8 °C, přičemž ke konci století se sníží

 Strana nabídky: Globální oteplování (více pří-

k úrovni 1,6 °C v návaznosti na přijatá klimatic-

rodních katastrof, ničivé katastrofy) se projeví

ká opatření po roce 2030 v souladu s dlouho-

v podobě omezování produkčních faktorů prá-

dobými teplotními cíli.

ce a kapitálu, čímž se sníží potenciál jednotli-

 Současná klimatická politika: předpokládá pokračování globální klimatické politiky podle
současných trendů využívání fosilních zdrojů
energie a tempa snižování emisí CO2. Globální

vých ekonomik a sníží se celkové globální produkční kapacity.
 Strana poptávky: V důsledku negativních poptávkových dopadů poklesne soukromá spotřeba a investice.
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Další rizika
„Nulové emise 2050“ a „zpožděný přechod“ s sebou nesou rizika, které lze nazvat také jako přechodové šoky. Simulace, které provedla ČNB, zohledňují šoky odrážející dopady globální klimatické politiky, mezi které patří nárůst uhlíkové daně,
pokles energetické náročnosti produkce, pokles
spotřeby fosilních zdrojů energie (uhlí, ropa,

povede k růstu úrokových sazeb. Klimatické scénáře předpokládají, že odkládání implementace
globální klimatické politiky povede k vyšším ekonomickým nákladům, a také k nevratným škodám
na životním prostředí a lidském zdraví.

Závěr

plyn), nárůst spotřeby obnovitelných zdrojů ener-

V případě včasné implementace globální klimatické
politiky („nulové emise 2050“) je možné se vy-

gie. Toto se projeví v podobě proinflačního nákla-

hnout výraznějšímu poklesu reálné ekonomické

dového a negativního nabídkového šoku s nega-

aktivity za cenu krátkodobě vyšší inflace. Znamená

tivními dopady na HDP.

to dlouhodobě udržitelný teplotní profil, tedy přechod k bezuhlíkové světové ekonomice na konci

Důsledky
Z výše uvedených důvodů povede klimatická změna k potřebě přísnější měnové politiky ve světě.
Závěr vyplývá z modelových simulací na příkladu
měnové politiky centrální banky USA (Fed) a eurozóny (ECB). V krátkém období implikují hmotné
šoky stagnaci úrokových sazeb, případně nepatr-

roku 2050. Redukce emisí CO2 odráží scénář
„zpožděný přechod“, nicméně zde se výrazněji
projeví ekonomické náklady. Scénář „současná
klimatická politika“ má na redukci CO2 zanedbatelný vliv a dlouhodobě povede k rostoucímu globálnímu teplotnímu profilu spojenému s velkými a
trvalými škodami. (ECB 2)

ně uvolněnou měnovou politiku, zesilující proinflační působení negativních nabídkových vlivů

Záplavy v Německu
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GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED

VÍCE ZDE

Dvě třetiny zemí G20 nyní vykazují inflaci viditelně

Výhled HDP

vyšší než je dvouprocentní ideální hranice. Ceny

Zářijové výhledy růstu HDP byly oproti srpnovým

vzhůru tlačí krize způsobená covid-19, která způso-

výhledům revidovány směrem dolů. Výjimku tvoří

bila tlak na straně nabídky a zároveň zapříčinila

eurozóna a Rusko, kde setrvává ohledně ekono-

vysokou míru úspor a odloženou spotřebu.

mického vývoje větší optimismus. Ekonomické
oživení je i přesto dobré a mělo by ještě letos vést

Evropa po krizi covid-19

v mnoha zemích k dosažení předkovidové úrovně

I přesto, že se mutace Delta rozšířila ve všech

HDP.

zemích eurozóny, díky vysoké proočkovanosti
(70 % dospělé populace) obyvatelstva je nárůst

Inflace

počtu nakažených pozvolný. Nejistota se promítla

Výhledy spotřebitelské inflace byly v porovnání

do horšího sentimentu spotřebitelů, ale poptávka

s měsícem srpnem přehodnoceny vzhůru. To platí

zůstává velmi silná. Motorem růstu se po uvolně-

zejména pro rozvinuté ekonomiky, kde stále jsou

ní restrikcí stal sektor služeb. Na průmysl stále

patrné silné inflační tlaky. Tato situace se očekává

doléhají obtíže v dodávkách materiálů a kompo-

pro letošní i příští rok. Japonsko představuje vý-

nent. Maloobchodní tržby v eurozóně ztrácely

jimku a skončí v deflaci.

na dynamice v červenci, tedy v době, kdy Německo zužovaly záplavy. Průmyslová produkce mezi-

Měna

měsíčně po opakovaných propadech vzrostla

Americký dolar bude v ročním i dvouletém hori-

(zejména segment spotřebního zboží). Podzim

zontu oslabovat oproti všem sledovaným měnám

může přinést další nárůst počtu nakažených,

kromě čínského žen-min-pi, vůči kterému by měl

avšak nepředpokládá se, že nastane plošné uzaví-

posílit.

rání. Francie a Španělsko porostou více než 6%
tempem, Německo poroste přibližně o 3 %.

Ceny ropy
Předpověď cen ropy Brent v ročním horizontu

Centrální banka USA a EU

zůstává na hodnotě cca 68 USD/barel (interval 55

To tlačí ceny vzhůru. Krize postihla nerovnoměrně

až 81 USD/barel). Výhled tržních sazeb

jednotlivé sektory ekonomiky. Přední světové

3M USD LIBOR i 3M EURIBOR je rostoucí, avšak

centrální banky prozatím na zvýšené hodnoty

evropské sazby nadále zůstávají záporné.

inflace nereagovaly. Například Fed vnímá inflaci
jako dočasnou, a zvýšení úrokových sazeb by

Klimatická změna

mohlo zbytečně podvázat tvorbu pracovních míst

V rámci vysokých fiskálních deficitů pro zmírnění

v USA.

následků covid-19 se vyspělé státy zaměřují

Předpokládá se, že tzv. tapering (omezování náku-

na investice do zelených technologií, snižování

pu aktiv do bilance Fedu) bude zahájen ještě le-

emisí a uvažují o uhlíkové dani. Ta by zvýšila cenu

tos. Rada guvernérů ECB nezměnila nastavení

dováženého zboží v závislosti na množství vypro-

měnové politiky (základní úrokové sazby, program

dukovaných emisí CO2. To by mělo mít dlouhodo-

APP a TLTRO), avšak naznačila, že v případě pan-

bý inflační potenciál. Klimatická změna přinese v

demického programu nákupů aktiv (PEPP) dojde

souhrnu stagflační tendence, na které bude třeba

ke zpomalení tempa nákupů oproti prvnímu polo-

reagovat přísnější měnovou politikou. (ČNB 2)

letí. Tapering bude diskutovat na prosincovém
zasedání Rady guvernérů.
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POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU

VÍCE ZDE

V rámci Iniciativy REACT-EU bylo za čtyři měsíce

Nástroj na podporu oživení

schváleno 34,1 miliardy eur a vyplaceno 3,5 miliar-

Dočasný nástroj na podporu oživení NextGenera-

dy eur.

tionEU ve výši zhruba 800 miliard eur v běžných
cenách má podpořit evropské oživení po koro-

Zdroje REACT-EU

navirové pandemii a pomoci vybudovat ekolo-

Za čtyři měsíce bylo schváleno 86 % dostupných

gičtější, digitálněji a odolnější Evropu. Součástí

zdrojů REACT-EU pro letošní rok 2021. Prostřed-

tohoto nástroje je potom REACT-EU. V období

nictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

2021 a 2022 poskytuje dodatečné finanční pro-

bude využito 21,7 miliardy, prostřednictvím Ev-

středky ve výši 50,6 miliardy eur (v běžných ce-

ropského sociálního fondu bude využito 12 mili-

nách) na programy politiky soudržnosti. Opatření

ard eur a 410 milionů eur bude využito prostřed-

se zaměřují na podporu odolnosti trhu práce,

nictvím Fondu evropské pomoci nejchudším oso-

pracovních míst, malých a středních podniků a

bám.

rodin s nízkými příjmy. Dále jsou určeny na vytvo-

Financování REACT-EU doplňuje balíček k investič-

ření základů pro ekologickou a digitální transfor-

ní iniciativě pro reakci na koronavirus (CRII),

maci a udržitelné sociálně-ekonomické oživení.

v jehož rámci bylo v reakci na naléhavé hospodář-

Pro toto financování se nevyžaduje žádné vnitro-

ské a sociální potřeby odvětví nejvíce postižených

státní spolufinancování a EU může poskytnout

koronavirovou pandemií uvolněno více než 21

podporu ve výši 100 %, pokud si to členské státy

miliard eur.

přejí. Výdaje mohou být v rámci REACT-EU financovány zpětně od 1. února 2020 do 31. prosince
2023. (EC 2)

Ursula von der Leyen
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RŮST CEN ENERGIÍ V EU

VÍCE ZDE

Komise přijala sdělení o cenách energie, díky ně-

znam skladování plynu pro fungování unijního trhu

muž se snaží vypořádat s neobvyklým růstem svě-

s plynem. Skladovací kapacita EU odpovídá více

tových cen energií.

než 20 % roční spotřeby plynu, avšak ne všechny
členské státy mají skladovací zařízení.

Jak se vypořádat s růstem cen energií?
Růst cen energií by měl pokračovat i v zimních

Opatření pro energetický systém

měsících. Sdělení obsahuje soubor opatření, která

 navýšení investic do obnovitelných zdrojů

mohou EU a její členské státy přijmout, aby vyřeši-

energie (renovace, energetická účinnost,

ly dopad růstu a zároveň, aby se posílila odolnost

urychlení aukcí energie z obnovitelných zdro-

vůči budoucím cenovým otřesům. Opatření

jů a povolovacích procesů),

na vnitrostátní úrovni zahrnují nouzovou podporu
příjmů domácností, státní podporu pro podniky a
snížení daní. Komise podpoří investice do energie
z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti,
prozkoumá možná opatření týkající se skladování
energie a nákupu zásob plynu a posoudí uspořádání trhu s elektřinou.

 zvýšení kapacity skladování energie (snaha
o podporu obnovitelných zdrojů energie),
 zvážení revize nařízení o bezpečnosti dodávek a fungování procesu skladování plynu,
 prozkoumání možných přínosů veřejných
zakázek na zásoby plynu,
 zřízení nových přeshraničních regionálních
rizikových skupin závislých na plynu,

Krátkodobá a střednědobá opatření
Současný právní rámec umožňuje EU (a členským
státům) přijímat opatření k řešení bezprostřed-

 posílení úlohy spotřebitelů na trhu s energií
(možnost měnit dodavatele, vyrábět vlastní
elektřinu).

ních dopadů na spotřebitele a podniky. Cílená

Opatření pomohou včas reagovat na současný

opatření zmírní dopad růstu cen na malé podniky

nárůst cen energie, který je důsledkem výjimečné

a zranitelné skupiny. Mezi opatření patří:

celosvětové situace.

 poskytování nouzové podpory příjmu spotřebitelům trpícím energetickou chudobou

Zvyšování cen energií

(poukázky, uhrazení části výdajů),

V posledních týdnech výrazně narostly ceny ener-

 povolení dočasných odkladů úhrad faktur,

gií. To je způsobeno zvýšenou celosvětovou po-

 zavedení opatření tak, aby bylo zamezeno

ptávkou po energii, plynu, protože tempo hospo-

odpojení od rozvodové sítě,
 dočasné a cílené snížení daňových sazeb
pro zranitelné domácnosti,
 poskytování podpory podnikům nebo v souladu s pravidly EU pro státní podporu,
 posílení mezinárodního dosahu v oblasti

dářského oživení po vrcholu pandemie covid-19
se rychle zvyšuje. Zároveň velmi vzrostly evropské
ceny uhlíku, nicméně ne tolik jako ceny plynu.
Na cenu elektřiny má devětkrát větší vliv zvýšení
ceny plynu než zvýšení ceny uhlíku.
Soubor výše uvedených opatření umožní zvolit

energetiky (transparentnost, flexibilita),

koordinovaný přístup, který chrání ty nejohrože-

 usnadnění širšího přístupu k dohodám o ná-

nější. Řeší krátkodobé potřeby snižování nákladů

kupu energie z obnovitelných zdrojů.

na energii pro domácnosti a podniky, a zároveň ve

Je potřeba urychlit přechod na čistou energii, jeli-

střednědobém horizontu nepoškodí vnitřní trh EU

kož to je nejlepší pojistkou proti cenovým otře-

s energií nebo ekologickou transformaci. Evropští

sům. EU bude rozvíjet energetický systém s vyso-

lídři budou o cenách energie diskutovat na zase-

kým podílem energie z obnovitelných zdrojů.

dání Evropské rady, které se bude konat ve dnech

V dobách vyšší poptávky jsou zapotřebí další zdro-

21. a 22. října. (EC 3)

je energie, včetně plynu. Krize upozornila na vý-
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