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Vážený pane Dvoráku,

Vec: Prípad CZl2009/0907: Služby šírení rozhlasového a televizního
-vysílání poskytující obsah vysfiáni koncovým uživatelum

Ustano-vení cI. 7 odst. 3 sm.ernice 2002/21/ES1: Žádné pripomínky

I. POSTUP

Dne 22. dubna 2009 Komise zaevidovala oznámení ceského vnitrostátmllo regulacního
orgánu, Ceského telekomunikacního úradu (dále jen "CTÚ"), pod císlem prípadu
CZ/2009/0907, podané ve zkráceném oznamovacím rízem, které se týkalo služeb šírení
rozhlasového a televizního vysílání poskytujících obsah vysilání koncovým uživatelum2.

Vnitrostátní konzultace3 probíhala od 20.února 2009 do 20. brezna 2009.

Dne 30. dubna 2009 byl CTÚ požádán o informace; odpoved jsme obdrželi dne 6. kvetna
2009.

2

Smernice Evropského parlaroentu a Rady 2002J211ES ze dne 7. brezna 2002 o spolecném predpisovém
rámdi pro síte a služby elektronických komunikaci (rámcová smernice), Úl. vest L 103. 24.4.2002,
s.33 ..

Trh c. 18 podle doporucení Komise 20Q3/311/ES ze dne 11. Unora 2003 o relevantnfch tJ"zíchproduktu
a služeb v odVetví elektronických komunikaci, které pripadají v ú.vahu pro regulaci ex ante podle
rámcové smernice, Úr. vest. L 114, 8.5.2003, s. 45.

Podle clanku 6 rámcové smcrnice.
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Podle ci. 7 odst. 3 rámcové smernice mohou vnitrostátní regulacní orgány a Komise
predložit dotycnému vnitrostátnímu regulacrúm.u orgánu pripomínky k oznámenému

náv:hu opatrení.

II. POPIS NÁVRHU OPATRENÍ

li.l. Vymezeni b·hu.

Oznámený návrh opatrení se týká prezkumu trhu služeb šftení rozhlasového a televizního
vysílání poskytujících obsah vysílání koncovým. uživatelum1 již dríve oznámené
a posouzené Komisí pod císlem prípadu CZ/2006/04534• Tento trh již není uveden
v doporuceni Komise o relevan1ních trzích, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante5•

CTÚ navrhuje regulaci zrušit, protože se domnívá, že již nejsou splnena tri kumulativní
kritéria uvedená v bodu 2 doporucení. Ve stávajícím oznámení dospel CTÚ k záveru, že
služby šírení zemského analogového televizního vysf1áni a digitálního televizního
vysílání jsou soucástí stejného trhu a zemské digitální vysílání lze v tomto prípade
považovat za substitut k zemskému analogovému vysílání. Jeto dané zásadnimi
zmenami, jež jsou jednak urceny v narízení vlády c. 161/2008 O technickém plánu
prechodu, které stanovuje technické podmínky a harmonogram pro postupné zavádení
digitálnfho vysílání a následné ukoncování analogového vysílání, a jednak také zmenami
v dusledku al'iuálního vývoje na trhu.

1l.2. Test·tiikritérií

éro poznamenává, že již neexistují trvalé prekážky vstupu na trh, jež by byly
strukturální, právni n~qo regulacní povahy- Podle CTÚ pusobí v Ceské republice
v soucasnosti tri provozovatelé zemských digitálních sítí, kterí celoplošné zemské
digitální vysílání poskytují nebo jej jsou schopni posl)'tovat. Krome toho uvedené služby
poskytují v konkrétních oblastech i místní provozovatelé. CTÚ navíc zaznamenal
smerování k úcinné hospodárské souteži, nebot nabídka na šíreni vysílání v digitálních
multiplexech již znacne prevyšuje stávající poptávku, a uznává rostoucí význam
konkurenclÚch prenosových platforem, napriklad satelitu.

Z toho vyplývá, že tento trh nesplnil test trí kritérií. CTÚ proto navrhuje mIšit stanoveni
spolecnosti Ceské Radiokomunikace podnikem s významnou tržní silou a zrušit všechny
povinnosti, které byly této spolecnosti uložené v minulosti.

nI. ŽÁDNÉ PRIPOMÍNKY

Na základe oznámení· ve zkráceném oznamovacím rízení a dodatecných infonnací
poskytnutých ze strany CTÚ nemá Komise žádné pnpomíuky6.

4
SG-Grefk(2006) D/204563.

5
Doporucení Komise 2007/87~/ES ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktu a služeb
v odvetví elektronických komunikaci, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante podle smernice
Evropského parlamentu a Rady 2002/211ES O spolecném predpisovém rámci pro síte a služby
elek!r0nických komunikací, Úr. vest. L 344,28.12.2007, s. 65, (dále jen "doporucení'').

6 Podle: cI. 7 odst. 3 rámcovtS smernice.
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Podle CI. 7 odst. 5 rámcové smernice mMe CTÚ prijmout konecný návrh opatrení
a v takovém prípade jej sdelí Komisi.

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotcena žádná stanovis~
která Komise muže prijmout k jiným. oznámeným návrhum opatrení.

V souladu s bodem 15 doporucení 2008/850/ES7 Komise tento dokument zverejní
na svých internetových stránkách. Komise nepovažuje informace zde obsažené
za duverné. Informujte prosím KOmisi8 do tri pracovních dnu od dorucení tohoto dopisu,
máte-li za to, že tento dokument podle pravidel Spolecenství a vnitrostátních pravidel
o obchodním t8jemstvi obsahuje duv~mé informace, které byste chteli pred zverejnením
odstranit9. Ve Vaší prípadné žádosti uved'te duvody.

S úctou
za Komisi

PhilipLowe
generálnf reditel

Doporucerú Komise 2008/8501ES 2e dne 15. ríjna 2008 o oznámeních, Ihdtách a konzultacích
stanovených v clánku 7 smernice Evropského parlameuÍI,I a Rady 2002/21/ES o spolecném
predpisovém rámci pro síte a služby elektronickYch komunikací, Úr. vest. L 301, 12.11.2008, s. 23.

Žádost zašlete e-rnaitem na adresu: INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.euX"opa.eu nebo faxem na císto
+322298 8781.

Komise muže verejnost o výsledku svého posouzení infonnovat ješte pred Lím, než skoncí uvedená
lh:dta at dn-&..
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