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Rada Ceského telekomunikacního úradu (dále jen "Rada") jako príslušný správní

orgán podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 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 § 95 odst. 2 zákona
C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "správní rád"), v rízení
o prezkoumání cásti I. výroku rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9, vydaném pod cj. 92755/2009
609NII. vyr. vydává podle § 94 a násl. správního rádu, zahájeném dne 16. listopadu 2010
z moci úrední se spolecností Ceské Radiokomunikace, a.s., se sídlem U Nákladového
nádraží 3144,13000 Praha 3, IC: 27444902, toto

rozhodnutí C. SMP/3/02.2011-1:

I.

Podle § 97 odst. 3 správního rádu se cást I. výroku rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9,
vydaného pod cj. 92 755/2009-609NII. vyr. ze dne 23. brezna 2010, ruší.

II.

Podle § 99 odst. 2 správního rádu nastávají úcinky tohoto rozhodnutí ode dne
29. brezna 2010.

Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu C. 3 - "Ukoncení volání (terminace) v jednotlivych verejných telefonních
sítích poskytovaných v pevném míste" (dále jen "trh c. 3"), kterou vydal jako opatrení obecné
povahy C. A/3/10.2009-13. Na základe tohoto opatrení obecné povahy vydal správní orgán
dne 23. brezna 2010 rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9, které stanovuje spolecnost Ceské
Radiokomunikace a.s. (dále jen "úcastník rízení") podnikem s významnou tržní silou
na relevantním trhu C. 3. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. brezna 2010. Úcastník
rízení nepodal v prubehu rízení žádné námitky ani se jinak k rízení nevyjádril.

Po nabytí právní moci rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9 úcastník rízení dopisem
zn. 264/10/RTC/JV ze dne 12. srpna 2010 Úradu sdelil, že koncem roku 2009 byl realizován
prevod témer celého portfolia zákazníku úcastníka rízení vcetne navazujícího hmotného a
pracovního zabezpecení pro poskytování služeb. Úcastník rízení dne 11. zárí 2009 uzavrel
se spolecností T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen "TMCZ") smlouvu, na jejímž základe
byl s úcinností ke dni 1. prosince 2009 realizován prevod technických prostredku pro
poskytování služby terminace do TMCZ. Spolecnost CRa byla následne vyzvána k doplnení
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zaslaných informací a dukazu, ze kterých vyplynulo, že v dobe vydání rozhodnutí
C. SMP/3/03.2010-9 na relevantním trhu C. 3 již nepusobila.

Podle vecného vymezení relevantní trh C. 3 zahrnuje tu cást prenosu volání, která je
vymezena ústrednou nebo jiným obdobným zarízením, na kterém je možno poskytovat
propojení ve verejné telefonní síti (prípadne prístup) a koncovým bodem síte bez ohledu
na použitou technologii, pricemž vymezenou ústrednou se rozumí místní nebo poslední
tranzitní ústredna, ve které jsou síte propojeny a v jejíž prístupové oblasti se nachází
koncový bod verejne dostupné telefonní síte. Protože úcastník rízení hlasovou ústrednu,
jejímž prostrednictvím realizoval službu ukoncení volání (terminace) ve své síti, v dobe
vydání rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9 již nevlastnil a tuto službu ani neposkytoval,
nepusobil na trhu C. 3 a tudíž ani nebyl podnikem s významnou tržní silou.

Vzhledem k tomu, že úcastník rízení ve svém doplnení zn. 295/10/RTC/JV ze dne
20. zárí 2010 dal podnet k prezkumnému rízení, Rada z duvodu pochybností o zákonnosti
cásti I. výroku vydaného rozhodnutí, zahájil v tomto rozsahu prezkumné rízení z moci úrední.
Po zhodnocení všech dukazu dospela Rada k záveru, že úcastník rízení se v dobe vydání
rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9 neradil k podnikum s významnou tržní silou na relevantním
trhu C. 3 a z toho duvodu tedy prezkoumávané rozhodnutí trpí vadami, které je ciní
nezákonným. Dále byly splneny i ostatní podmínky uvedené v § 94 a násl. správního rádu
pro prezkum rozhodnutí a proto bylo ve veci rozhodnuto v souladu s § 95 odst. 2 a § 97 odst.
3 správního rádu.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku, tedy že
se cást I. výroku rozhodnutí C. SMP/3/03.2010-9, vydaného pod cj. 92 755/2009-609NII. vyr.
ze dne 23. brezna 2010 ruší.

Podle ust. § 99 odst. 2 správního rádu platí, že pokud se ruší nebo mení rozhodnutí,
jímž byla uložena povinnost, a neoduvodnují-Ii okolnosti prípadu jiné rešení, urcí Rada, že
úcinky v rozhodnutí v prezkumném rízení nastávají ode dne právní moci nebo predbežné
vykonatelnosti prezkoumávaného rozhodnutí. S ohledem na zde citovaná ustanovení § 99
bylo rozhodnuto v cásti II. výroku, že úcinky tohoto rozhodnutí nastávají ode dne
29. brezna. 2010, tj. právní moci prezkoumávaného rozhodnutí.

***

S ohledem na uvedené bylo dne 16. listopadu 2010 s úcastníkem rízení zahájeno
prezkumné rízení podle § 94 a násl. správního rádu. Úcastník rízení byl Radou v zaslaném
usnesení o zahájení prezkumného rízení vyzván k vyjádrení a byla mu poskytnuta lhuta 14
dnu ode dne dorucení oznámení.

Úcastník rízení se ve stanovené lhute k zahájení prezkumného rízení nevyjádril,
proto Rada vypracovala návrh rozhodnutí v této veci.

***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste Rada zverejnila návrh rozhodnutí vcetne výzvy
k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 21. prosince 2010. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 21. ledna 2011. V této lhute nebyly uplatneny žádné
pripomínky.

***
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Správní orgán zaslal konecný text návrhu rozhodnutí podle § 111 odst. 3 Zákona
Úradu pro ochranu hospodárské souteže. Predseda Úradu pro ochranu hospodárské
souteže ve svém dopise ze dne 21. února 2011 neuplatnil k návrhu 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 se seznámil se
spisem dne 22. února 2011 a uvedl, že k predloženému návrhu nemá žádné pripomínky.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.
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Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:
PhDr. Pavel Dvorák, CSc.

predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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