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služby poskytované v pevném míste pro nepodnikající fyzické osoby v
Ceské republice

Ustanovení cI. 7 odst. 3 smernice 2002/21/ES1: Žádné pripomínky

I. POSTUP

Dne 11. zárí 2008 zaregistrovala Komise pod císlem prípadu CZ/2008/0796 oznámení
Ceského telekomunikacního úradu ("CTÚ") jako ceského vnitrostátního regulacního orgánu
týkající se trhu verejne dostupných místních alnebo národních telefonních služeb
poskytovaných v pevném míste pro nepodnikající fyzické osoby v Ceské republice.

Mezi 19. cervnem a 19. cervencem 2008 probehla vnitrostátní konzu1tace2•

Podle cI. 7 odst. 3 rámcové smernice mohou vnitrostátní regulacní orgány a Komise
predložit dotycnému vnitrostátnímu regulacnímu orgánu pripomínky k oznámenému návrhu
opatrení.

Smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. brezna 2002 o spolecném predpisovém
rámci pro síte a služby elektronických komunikací (,,rámcová smernice"), Úr. vest. L 108, 24.4.2002,
s.33.

2 Podle clánku 6 smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. brezna 2002 o spolecném
predpisovém rámci pro síte a služby elektronických komunikací (,,rámcová smernice").

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgie. Telefon: (0032-2) 299 11 11.



II. POPIS NÁVRHU OPATRENÍ

11.1. Prvotní oznámení

První prezkum trhu týkající se trhu verejne dostupných místních a/nebo národních
telefonních služeb poskytovaných v pevném míste pro nepodnikající fyzické osoby byl CTÚ
oznámen pod císlem prípadu CZ/2006/0350. Podle definice CTÚ pokrývá trh všechna
volání z pevných sítí na zemepisná a nezemepisná císla vcetne volání do mobilních sítí,
volání na císla se zvláštním tarifem, vytáceného spojení na internet, volání prostrednictvím
virtuálních telefonních karet a volání z verejných telefonních automatu. Z výsledku analýzy
vyplynulo, že Ceský Telecom má významnou tržní sílu na relevantním trhu a byla mu
uložena povinnost volby a predvolby operátora3 a oddeleného úcetnictví.

11.2. Vymezení trhu

V tomto prezkumu definuje CTÚ trh produktu tak, že do nej zahrnuje veškeré služby
obsažené v první analýze trhu a navíc ty služby VolP, které odpovídají kritériím verejných
telefonních služeb. Podle CTÚ vzrostl od poslední analýzy pocet linek ADSL, systému
kabelové televize a bezdrátových sítí natolik, že telefonní služby založené na VolP je
možno považovat za konkurenci tradicních telefonních služeb.

CTÚ definuje príslušný zemepisný trh jako vnitrostátní, tedy pokrývající území Ceské
republiky.

11.3. Hodnocení testu trí kritérií

Relevantní trh v doporucení již uveden není4• CTÚ se proto domnívá, že je treba vyhodnotit,
zda trh splnuje tato tri kritéria5, a pripadá tedy v úvahu pro regulaci ex ante.

CTÚ svoji analýzu zameruje na první kritérium (tj. existence znacných prekážek pro vstup
na trh, které nejsou prechodné povahy) a dochází k záveru, že i bez paralelní infrastruktury a
v dusledku povinností uložených na trzích prístupu, ~. volba a predvolba operátora,
velkoobchodní pronájem linek6 a prístup k internetové telefonii, mohou nepodnikající
fyzické osoby jednoduše prejít k alternativním poskytovatelum, kterým se podarilo získat
zásadní podíl na trhu, jak je uvedeno níže:

3

4

5

6

Volba a predvolba operátora byla rovnež uložena na trzích prístupu k verejné telefonní síti v pevném
míste.

Doporucení Komise ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktu a služeb v odvetví
elektronických komunikací, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante podle smernice Evropského
parlamentu a Rady 2002/21/ES o spolecném predpisovém rámci pro síte a služby elektronických
komunikací ("doporucení") - Úr. vest. L 334, 28.12.2007, s. 65.

1) musí existovat znacné prekážky pro vstup na trh, které nejsou prechodné povahy, 2) struktura trhu se
nesmí ubírat smerem k úcinné hospodárské souteži v rámci relevantního casového rámce a 3) použití
pouze práva hospodárské souteže by odpovídajícím zpusobem nerešilo dotycné(á) selhání trhu.

Referencní nabídka velkoobchodního pronájmu linek byla zverejnena na trhu zavedeným pevným
operátorem v Ceské republice dne 20. prosince 2007. CTÚ ve své odpovedi na žádost o informace
vysvetlil, že i když je služba dostupná, žádný operátor ji nevyužívá. CTÚ ocekává uvedení
velkoobchodního pronájmu linek na trh ve ctvrtém ctvrtletí roku 2008.
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Poskytovatelé Konec roku 2005Konec roku 2006Konec roku 2007

Predvolba operátora a
18,36 %21,9%18,2 %

volba operátora VoIP telefonie

-3,7 %10,5 %
Telefónica 02 -

81,64 %74,4 %71,3 %
nepodnikající fyzické osoby

Dále se od první analýzy významne zvýšil pocet zprístupnených úcastnických vedení? a v
budoucnu lze predpokládat další rust, který bude dále posílen cenovými sníženími urcenými
regulacními rozhodnutími CTÚ8. CTÚ nespatruje žádné prekážky pro vstup na trh právní
nebo regulacní povahy, které by mohly alternativním operátorum zamezit ve vstupu na trh.

CTÚ proto dochází na základe podílu na trhu alternativních operátoru poskytujících služby
volání založené na volbe a predvolbe operátora, rychlému nárustu VolP telefonie a
ocekávanému uvedení velkoobchodního pronájmu linek na trh k záveru, že trh již nepripadá
do úvahy pro regulaci ex ante, nebot není splneno první kritérium.

CTÚ uvádí, že vzhledem k tomu, že musí být splnena všechna tri kritéria zároven, je
hodnocení zbývajících dvou kritérií bezpredmetné, jelikož první kritérium není splneno.

11.4. Nápravná regulacní opatrení

CTÚ navrhuje zrušit stávající povinnosti týkající se oddeleného úcetnictví, které jsou
uloženy na trhu zavedenému operátorovi. Co se týce povinnosti predvolby operátora a
volby operátora, kterou CTÚ uložila na tomto trhu a na trhu prístupu k verejným telefonním
sítím v pevném míste, tato povinnost zustane v platnosti, nebot posledne zmínený trh není
predmetem tohoto prezkumu trhu.

III. ŽÁDNÉ PRIPOMÍNKY

Komise oznámení posoudila a nemá žádné pripomínky9.

Podle cI. 7 odst. 5 rámcové smernice muže CTÚ prijmout konecný návrh opatrení;
v takovém prípade jej sdelí Komisi.

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nej sou dotcena žádná stanoviska,
která Komise muže prijmout k jiným oznámeným návrhum opatrení.

V souladu s bodem 12 doporucení 2003/561/ES10 Komise tento dokument zverejní na svých
webových stránkách. Komise nepovažuje informace zde obsažené za duverné. Informujte
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Podle 13. zprávy o plnení (tj. kapitoly o jednotlivých zemích odpovídající príloze I s názvem "Provádení v
clenských státech" dílu 1 pracovního dokumentu útvaru Komise ,,zpráva o pokroku jednotného
evropského trhu elektronických komunikací za rok 2007", SEK (2008) 365) v dusledku poklesu cen v
roce 2006 více než d"ojnásobne vzrostl pocet plne zprístupnených pripojení.

CTÚ vydal rozhodnutí týkající se cen volných místních okruhu dne 3. cervna 2008.

Podle cI. 7 odst. 3 rámcové smernice.

10 Doporucení Komise 2003/561/ES ze dne 23. cervence 2003 o oznámeních, lhutách a konzultacích podle
clánku 7 smernice 2002/21/ES, Úr. vest. L 190,30.7.2003, s. 13.
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ÚREDNE OVERENÝ OPIS

Za generální tajemníci

prosím Komisi11 do trí pracovních dnu od obdržení tohoto dopisu, máte-li za to, že tento
dokument podle pravidel Spolecenství a vnitrostátních pravidel o obchodním tajemství
obsahuje duverné informace, které byste chtel pred zverejnením odstranit. V prípadné
žádosti uvedte duvody.

S úctou
za Komisi
Fabio Colasanti
generální reditel

11 Žádost zašlete e-mailem na adresu: INFSO-COMP-ARTlCLE7@ec.europa.eu nebo faxem na císlo:
(0032-2) 298 87 82.
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