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Rada Ceského telekomunikacního úradu jako príslušný správní orgán podle § 107
odst. 8 písmo b) bodu 5 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") a podle § 10 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisu, vydává v rízení zahájeném z moci úrední s fyzickou osobou
Michalem Najmanem, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava-Petrkovice,
IC: 63334054 (dále jen "úcastník rízení"), dne 18. listopadu 2009, ve veci uložení povinností
podniku s významnou tržní silou toto

rozhodnutí c. REM/3/04.2010-63

I.

Podle § 51 odst. 3 a 5 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu vydané
opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu C. A/3/10.2009-13 se podniku
s významnou tržní silou na relevantním trhu "Ukoncení volání (terminace)
v jednotlivých verejných telefonních sítích poskytovaných v pevném míste", fyzické osobe
Michal Najman s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava-Petrkovice,
IC: 63334054, ukládají následující povinnosti:

1. Povinnost pruhlednosti podle § 82 Zákona, a to

uverejnovat informace týkající se propojení sítí elektronických komunikací v souladu
s opatrením obecné povahy vydaným k provedení § 82 odst. 4 Zákona, kterým
se stanoví rozsah, forma a zpusob uverejnování informací týkajících se prístupu k síti
nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma
referencní nabídky prístupu a propojení.

2. Povinnost nediskriminace pri poskytováni služby ukoncení volání (terminace)
podle § 81 Zákona, a to

a) uplatnovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní
podnikatele,

b) poskytovat ostatním podnikatelum služby a informace za stejných podmínek
a ve stejné kvalite, v jaké je poskytuje pro služby vlastní.

II.

Úcastník rízení je povinen splnit povinnosti podle cásti I. do 60 dnu od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
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Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 Zákona analýzu trhu
C. 3 "Ukoncení volání (terminace) v jednotlivých verejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném míste" (dále jen "trh c. 3"), kterou vydal jako opatrení obecné povahy
C. A/3/10.2009-13 a uverejnil dne 16. ríjna 2009 v cástce 18/2009 Telekomunikacního
vestníku. Výsledky analýzy prokázaly, že trh C. 3 není efektivne konkurencním trhem, nebot
na nem pusobí podnik s významnou tržní silou. Z povahy trhu C. 3 vyplývá, že každý
poskytovatel služeb je podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu, jelikož má 100 %
tržní podíl ve své vlastní verejné telefonní síti. Proto správní orgán navrhl povinnosti, které
hodlá uložit podle § 51 odst. 3 Zákona.

Rozhodnutím správního orgánu C. SMP/3/04.2010-47 ze dne 1.4.2010, které bylo
vydáno pod cj. 92 772/2009-609NII. vyr. a nabylo právní moci dne 12. 4. 2010, byl úcastník
rízení stanoven jako podnik s významnou tržní silou.

K cásti I. výroku

Povinnost pruhlednosti správní orgán ukládá tak, aby všem podnikatelum byly
dostupné informace jak k vstupu na trh, tak k samotnému poskytování služeb. Míra
informovanosti subjektu pusobících na tomto trhu pozitivne ovlivnuje jejich možnosti
podnikání a v úzké souvislosti s povinností nediskriminace tak napomáhá vytvorení
konkurencního prostredí.

Povinnost nediskriminace se ukládá s úmyslem docílit poskytování služeb
na relevantním trhu za rovnocenných podmínek. Z rozšírené nabídky poskytované
za konkurencní ceny by mel mít prospech zejména koncový uživatel, což je i smyslem této
regulace.

Správní orgán ukládá výše uvedené povinnosti s cílem zajistit trvalé konkurencní
prostredí na relevantním trhu v zájmu koncových uživatelu a spotrebitelu. I podle práva
Evropských spolecenství je regulátor oprávnen k regulacním zásahum s tím, že nápravná
opatrení vedou k zvýšení prosperity. Rozhodnutím ukládané povinnosti splnují princip
proporcionality ve vztahu k výsledkum analýzy trhu C. 3. Správní orgán predpokládá,
že úcastníkovi rízení neprinese toto rozhodnutí další náklady omezující ho v jeho cinnosti
více, než je primerené.

K cásti II. výroku

Lhuta pro splnení uložených povinností je stanovena na 60 dnu od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí. Tuto lhutu je treba považovat za primerenou s ohledem na skutecnost,
že uložené povinnosti úcastníka rízení nikterak výrazne nezatíží.

***

S ohledem na uvedené bylo dne 18. listopadu 2009 s úcastníkem rízení zahájeno
správní rízení podle § 51 odst. 3 Zákona ve veci uložení povinností podniku s významnou
tržní silou. Úcastník rízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení
správního rízení vyzván k vyjádrení a navržení dukazu a byla mu poskytnuta lhuta 14 dnu
ode dne dorucení oznámení.

Úcastník rízení ve stanovené lhute neuplatnil žádné pripomínky ke znení návrhu
rozhodnutí.

***
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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 14. prosince 2009. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možné uplatnit do 14. ledna 2010. V této lhute nebyly uplatneny žádné
pripomínky.

***

Správní orgán podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval konecný text návrhu
rozhodnutí s Úradem pro ochranu hospodárské souteže, který dopisem ze dne 22. února
2010 sdelil, že setrvává na svém stanovisku uplatneném k analýze, které spocívá v návrhu
na uložení povinností ve stejném rozsahu jako u spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic,
a.s. Toto stanovisko oduvodnuje obavou z možného vzniku nerovných soutežních podmínek
pro jednotlivé operátory.

Správní orgán k tomuto uvádí, že rozdílný rozsah nápravných opatrení ukládaných
spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. oproti ostatním poskytovatelum vychází
ze zjištených rozdílu ve vyhodnocení kritérií pro uplatnení významné tržní síly podle analýzy
relevantního trhu a respektuje princip, aby stanovené podmínky podnikání byly proporciální
a primerené zjištenému podílu jednotlivých poskytovatelu na celkové terminaci ve verejných
telefonních sítích poskytovaných v pevném míste.

V rámci analýzy relevantního trhu se správní orgán také zavázal, že v prípade rešení
prípadného sporu o cenu podle Zákona bude vycházet z principu symetrické regulace cen.
V prípade sporu týkajícího se prístupu nebo propojení sítí muže správní orgán v souladu
s ustanovením § 80 odst. 3 Zákona vstoupit do jednání, je-Ii to nezbytné pro naplnení cíle
regulace uvedených v § 5 Zákona a vydat stanovisko ke sporu, které sdelí obema stranám.
V prípade návrhu na rozhodnutí sporu správní orgán rozhodne postupem podle § 127
Zákona. Také pri rešení techto sporu bude vycházet z principu symetrické regulace.

Správní orgán v analýze také uvedl, že bude prubežne monitorovat vývoj na tomto
relevantním trhu a v prípade zjištení závažných skutecností, které významne ovlivní
konkurencní prostredí relevantního trhu, rozhodne prípadne o provedení nové analýzy
relevantního trhu i pred stanovenou lhutou pro analýzu (tj. po trech letech).

***

V rámci notifikace analýzy relevantního trhu C. 3 konzultoval správní orgán návrh
vzorového rozhodnutí o uložení povinností s Evropskou komisí podle § 131 Zákona.
Evropská komise ve svém vyjádrení ze dne 25. zárí 2009 vznesla pripomínky a vyzvala
správní orgán k uložení prísnejších povinností tak, aby byla vedle povinnosti nákladové
orientace na trhu (není predmetem tohoto rízení) uložena také povinnost efektivního
prístupu.

Komise ve prospech uložení prísnejších povinností argumentovala predevším tím,
že v prípade trhu ukoncení volání nemohou pouze obchodní dohody vždy zajistit, že se
zákazníci budou moci vždy dovolat do všech sítí. Podle názoru Komise mohou operátori
docasne odmítnout ukoncování hovoru, aby si zajistili vyšší sazby za ukoncení volání ve své
síti, nebo uzavrít trh pro urcité prípady propojení, pokud jim není uložena povinnost prístupu.

Správní orgán k této pripomínce konstatuje, že pri návrhu uložení povinností
vycházel, v souladu s principy primerenosti a proporcionality, ze zásady, že ukládaná
nápravná (regulacní) opatrení musí být primerená stavu zjištenému analýzou trhu a podílu
jednotlivých podnikatelu na celkové terminaci. Dále správní orgán vycházel z toho,
že základní motivací všech podnikatelu poskytující službu ukoncení volání v pevném míste
je zajistit end-to-end volání pro své zákazníky do sítí jiných operátoru a naopak. Je tedy
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zájmem i úcastníka rízení uzavrít smlouvy pro zajištení terminace ve své síti a i sítích jiných
operátoru. Podle názoru správního orgánu jsou proto na základe výsledku analýzy povinnosti
nediskriminace a pruhlednosti uložené tímto rozhodnutím odpovídající a primerené
postavení úcastníka rízení na posuzovaném trhu.

***

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 této možnosti
nevyužil a ve stanovené lhute se k uvedenému návrhu nevyjádril.

***

S ohledem na výše uvedené, v souladu se základními pnnclpy vycházejícími
z právního rámce Evropských spolecenství, s cílem nahradit chybející úcinky hospodárské
souteže, vytváret predpoklady pro rádné fungování hospodárské souteže a pro ochranu
uživatelu a dalších úcastníku trhu do doby dosažení plne konkurencního prostredí správní
orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

Ing. Jana Furstová
clenka Rady

Ceského;:;7
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