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Prípad CZ/2009/0872: Trh pro minimální soubor pronajatých
olo:uhu 'V' Ceské repu.blice

Ustanovení cI. 7 odst. 3 smernice 2002/211ES1: Žádné pripomínky

Dne 9. ledna 2009 KOllUse zaevidova1a oznámení ceského vnitrostátního regulacnfuo

orgánu, Ceského telekomunikacllfuo úradu (dále jen "CW"), pod císlem. prípadu
CZ/2009/0872, oznámené ve zkráceném oznamovacím rizene.

Vnitrostátní konzultace3 probíhala od 19. zárí 2008 do 19. ríjna 2008.

Podle ct. 7 odst. 3 rámcové smernice mohou vnitrostátní regulacní orgány a Komise
predložit pnslušnému vnitrostátnúl1U regulacnfmu orgánu pripomínky k oznámenému
návrhu opatrern.
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Smernice Evropského parlamentu a Rady 2002l21/ES ze dne 7. brezna 2002 o spolecném predpisov~m
rámoi pro síte a služby elektronických komunikací (rámcová smernice), Úr. vest. L 108, 24.4.2002,
s.33.

Dopom~ellí Komjse 2008/8501ES ze dne 15, njna 2008 o omámeních, lhfl.tách a konzultacích
stanovených v clánku 7 smemice 2002/21/BS, Úr. vest. L 301, 12.t 1.2008, s. 23.

Jlodle clát1ku. 6 ré.mcové smernice.
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II. POPIS NÁVlUlU OPATRENÍ

Oznámení se týká prezkumu trhu pro minixnálllí soubor pronajatých okluhu4, který byl
dríve oznámen a posouzen Komisí pod císlem prípadu CZl2006/0447s. Tento trh
v doporucení Komise o relevantních trzích, které pripadají v Úvahu pro regulaci ex ante,
již uvedennení6•

CTÚ navrhuje zrušit naíizení, protože podle jeho názoro nejsou již splnena tri
ktunulativní kritéria pro trhy, kte;ré pripadají v úvahu pro regulaci ex ante. Zejm.éna není
splneno první krlté1"itun, tj. prítomnost yelkých a trvalých prekážek vstupu na trh. Podle
CTÚ není vstup na tento trh podmínen ani zvláš1:níxni právními požadavky, ani velkými
investicemi do imtastrukttuy.

III. ŽÁDNÉ pRIpOMíNKY

Na základe oznámení ve zkráceném oznamovacúu rízeni poskytnutém CTÚ nemá
Komise žAdné pripomínky7.

Podle cI. 7 odst. 5 rámcové smernice muže CTÚ prijmout výsledný návrh opatrení,
a pokud tak uciní} sdelí jej Komisi.

Stanoviskem Komise k tOIDuto konkrétnúnu oznámení nejsou dotcena žádná stanoviska,

která Komise. muže prijmout kjíným oznámeným návrh\im opatrení. V souladu
s bodeml5 dopol1lceni 2008/8501ESs Komise tento dokument zverejní na svých
webových stránkách. Komise nepovažuje infonnace zde obsažené za duverné. Info1UlUjte

prosím Komisi9 do trí pracovních dnu od domcellí tohoto dopisu. máte-li za to, že t"nto
dokument podle pravidel Spolecenství a vnitrostátních pravidel o obchodním. tajemství
obsahuje duverné informace, které byste chtel pred zverejnením odstranit. Ve
Va]í prípadné žádosti uvedte dtlvody.,

S úctou,
za Komisi
Fabio Colasmti

generáhú reditel

4 Trh C. 7 podle doporocení :Komise 2003/3 11/ES ze dne 11. února 2003 o reLevantních trzích produ~
a služeb v odvetví elektronických komunikaci, které pripadají v Úvahu pro regulaci ex:.ante podle
rámco"é smernice, úr. vest. L 114, 8.5.2003, s. 45.
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Doporuceni Komise 2001/879fBS ze dne 17. prosince 2007 o rele"8:t1tnlch trzích pl'odulql' a služeb
v odvetví elektronických koxlltullkacl, které pl'ipadajl v úvahu pro regulaci ex ante podle smemice

Evropského parla.menm a ~dy 2002/21/ES o spolecném predpisovém rámcj pro site l!. shtžby
elektronických komunikací, Ut. vest. L 344, 28.12.2007, s. 65, (dále jen "doporuceni").

Podle cJ. 7 odst. 3 rámcové smernice.

DopoJ:Ucen[ Komise 2008/8S0/ES ze dne 15. ríjna 2008 o oznámeních, lhutách a konzultacích
stanovených v clánku 7 smmrlce 2002/21IES, Úr. vcst. L 301, 12.11.2008, s. 23.

Žádost zašLete e-mailom Díl adxesu: INFSO-COMP-ARTlCLE7@ec.europa.eu nebo faxem na cIs}o
+32 2 298 87 82.
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