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Rada Ceského telekomunikacního úradu jako príslušný správní orgán podle
§ 10 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 107 odst. 8
písmo b) a § 108 odst. 2 zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "Zákon"), vydává v rízení se spolecností Ceské Radiokomunikace, a.s.,
se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IC: 27444902, (dále jen "úcastník
rízení"), zahájeném z moci úrední dne 11. cervna 2009, ve veci zrušení povinnosti související
s regulací cen podniku s významnou tržní silou uloženou na základe § 51 odst. 3 písmo g) a §
59 Zákona rozhodnutím o cene C. CEN/18/11.2006-71, podle § 6 odst. 2 Zákona, toto

rozhodnutí o cene C. CEN/18/08.2009-14:

Povinnost uložená úcastníku rízení ve výroku I. rozhodnutí Rady Ceského
telekomunikacního úradu c. CEN/18/11.2006-71, které bylo vydáno pod cj. 45 161/2006-611,
a které nabylo právní moci dne 30. prosince 2006, se podle § 6 odst. 2 Zákona ruší ke dni
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "správní orgán") podle § 51 až § 53 Zákona
provedl analýzu relevantního trhu "Služby šírení rozhlasového a televizního vysílání v sítích
elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelum", který byl oznacen
jako relevantní trh C. 18 v souladu s cI. 2 opatrení obecné povahy C. OOP/1/07.2005-2, kterým
se stanovily relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, vcetne kritérií pro hodnocení
významné tržní síly, ve znení opatrení obecné povahy C. OOP/1/05.2006-21. Toto opatrení bylo
dne 11. brezna 2008 zrušeno opatrením obecné povahy c. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví
relevantní trhy v oboru elektronických informací, vcetne kritérií pro hodnocení významné tržní
síly (dále jen "Opatrení"). Podle cI. 7 odst. 1 Opatrení je tento trh považován za relevantní trh
až do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivne konkurencní, nebo nesplní test
trí kritérií. Správní orgán provedl analýzu, kterou vydal jako opatrení obecné povahy
c. A/18/05.2009-8 a uverejnil dne 2. cervna 2009 v cástce 11/2009 Telekomunikacního
vestníku. Na základe této analýzy bylo zjišteno, že predmetný trh nesplnuje test trí kritérií, proto
již nadále není relevantním trhem. V návaznosti na tento záver a vzhledem ke znení cI. 7
odst. 1 Opatrení bylo v analýze dále konstatováno, že další zkoumání, zda je trh efektivne
konkurencní a zda na nem pusobí podnik s významnou tržní silou, není opodstatnené.
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Úcastník rízení mel rozhodnutím C. CEN/18/11.2006-71 stanovenu povinnost sjednávat

ceny tak, aby byly nákladove orientovány, tj. zahrnovaly efektivne a úcelne vynaložené náklady
a primerený zisk a zajištovaly návratnost investic v primereném casovém období a zohlednily
príslušná rizika. Úcastník rízení mel postupovat pri plnení této povinnosti v souladu s opatrením
obecné povahy vydaným k provedení § 86 odst. 3 Zákona, kterým se stanoví metodika
úcelového clenení nákladu a výnosu a jejich prirazování a urcuje se struktura vykazovaných
informací.

Úcastník rízení mohl sjednávat ceny, které jsou nižší než ceny urcené postupem podle
predchozího odstavce, a to pri respektování principu nediskriminace a zákazu krížového
financování.

S ohledem na výsledek analýzy, která konstatovala, že trh nesplnil test trí kritérií a nelze
jej proto nadále považovat za trh relevantní, není tedy uplatnení ex-ante regulace
na analyzovaném trhu dále možné. Z uvedených duvodu tedy již pominul duvod k uložení
povinnosti sjednávat ceny tak, aby byly nákladove orientovány, jelikož tato povinnost je
odvozena od stanovení podniku s významnou tržní silou na základe výsledku analýzy
relevantního trhu, který již nadále není považován za relevantní trh.

***

S ohledem na uvedené bylo dne 11. cervna 2009 se spolecností Ceské
Radiokomunikace a.s. (dríve RADIOKOMUNIKACE, a.s) zahájeno správní rízení podle § 6
odst. 2 Zákona ve veci zrušení povinností uložených na základe § 51 odst. 3 písmo g) Zákona.
Úcastník rízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního rízení
vyzván k vyjádrení a navržení dukazu a byla mu poskytnuta lhuta 7 dnu ode dne dorucení
oznámení.

Úcastník rízení se vyjádril ve stanovené lhute a k návrhu rozhodnutí nemá žádné
pripomínky.

***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste správní orgán zverejnil návrh rozhodnutí vcetne výzvy
k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 18. cervna 2009. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 18. cervence 2009. V této lhute nebyly uplatneny žádné
pripomínky.

***

Správní orgán dal úcastníku rízení možnost, aby se v souladu s § 122 odst. 5 Zákona
vyjádril k podkladum rozhodnutí a navrhl prípadné doplnení. Úcastník rízení nahlédl do spisu
dne 27. cervence 2009 a nemel k návrhu pripomínky.

***

Správn í orgán podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval konecný text návrhu rozhodnutí
s Úradem pro ochranu hospodárské souteže. Predseda ÚOHS dopisem ze dne 4. srpna 2009
sdelil, že k rozhodnutí nemá žádné pripomínky.

***
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S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

Ing. Jana FOrstová
clenka Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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