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Rada Ceského telekomunikacního úradu 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 § 10 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "Správní rád"), vydává v rízení zahájeném z moci úrední se
spolecností Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5,
IC: 63078171, dne 9. prosince 2009, ve veci stanovení podniku s významnou tržní silou toto

rozhodnutí C. SMP/3/04.201 0-61:

Podle § 51 odst. 3 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu vydané
opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu C. A/3/10.2009-13 se
podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu "Ukoncení volání (terminace)
v jednotlivých verejných telefonních sítích poskytovaných v pevném míste" stanoví
spolecnost Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5,
IC: 63078171 (dále jen "úcastník rízení").

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 jednotlivých verejných telefonních
sítích poskytovaných v pevt:lém míste (dále jen "trh C. 3"), kterou vydal jako opatrení obecné
povahy C. A/3/10.2009-13. Toto opatrení bylo dne 16. ríjna 2009 uverejneno v cástce
18/2009 Telekomunikacního vestníku. Z povahy tohoto relevantního trhu vyplývá, že každý
poskytovatel služeb má 100 % tržní podíl ve vlastní verejné telefonní síti.

K výroku

Analýzou trhu C. 3 bylo zjišteno, že predmetný relevantní trh není efektivne
konkurencním trhem a pusobí na nem podnik s významnou tržní silou, kterým je úcastník
rízení. Vymezení trhu C. 3 v OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru
elektronických komunikací, vcetne kritérií pro hodnocení významné tržní síly, (dále
"OOP/1/02.2008-2"), se shoduje s puvodním vymezením relevantního trhu C. 9 - ukoncení
volání (terminace) v jednotlivých verejných telefonních sítích poskytovaných v pevném míste
v opatrení obecné povahy c. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru
elektronických komunikací, vcetne kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znení
opatrení obecné povahy C. OOP/1/05.2006-21 (dále "OOP/1/07.2005-2").

***
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S ohledem na uvedené bylo dne 9. prosince 2009 s úcastníkem rízení zahájeno
správní rízení podle § 51 odst. 3 Zákona ve veci stanovení podniku s významnou tržní silou.
Na základe ustanovení § 51 Zákona je úcastníkem rízení pouze podnik, o jehož právech
a povinnostech má být rozhodováno. 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 dne 16. prosince 2009 uplatnil pripomínky ke
znenl tohoto navrženého rozhodnutí. V tomto vyjádrení úcastník rízení namítá, že není
pravdepodobné, aby byl podnikem s významnou tržní silou na trhu C. 3 a požádal, aby
správní orgán nevydal rozhodnutí v této veci a aby správní rízení zastavil. Tento požadavek
úcastník rízení zduvodnuje následovne:

Podnikatelský subjekt s významnou tržní silou je subjekt, který má samostatne nebo
ve spojení s jiným subjektem nebo více jinými subjekty na trhu takové ekonomické
postavení, které mu umožnuje chovat se ve znacné míre nezávisle na konkurenci,
zákaznících a spotrebitelích. Úrad pri posuzování významné tržní síly vychází z kriterií, dle
kterých je-Ii tržní podíl subjektu nižší než 25 %, není pravdepodobné, že by mel subjekt
významnou tržní sílu; to muže nastat pouze v prípade, že Úrad zkoumáním ostatních kritérií
shledá velmi silnou podporu existence významné tržní síly, z analýzy trhu lze dovodit, že
tržní podíl úcastníka je menší než tržní podíl 6. nejvýznamnejšího podniku na relevantním
trhu a i podíl takového dle významnosti 6. podniku na trhu je 160krát resp. 260krát menší,
než podíl nejvýznamnejšího podniku na tomto relevantním trhu. Vzhledem k definici podniku
s významnou tržní silou a s ohledem na údaje zjištené Úradem pri analýze relevantního trhu
není pochyb o tom, že úcastník nemuže být považován za podnik s významnou tržní silou,
a to predevším pro jeho podíl na trhu a ekonomické postavení jeho ostatních konkurentu.

Úrad pri vymezení relevantního trhu a analýze postupoval zcela v souladu
s Doporucením 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 spolecenském rámci pro síte
a služby elektronických komunikací (dále jen "Doporucení"), Zákonem a OOP/1/07.2005-2.

Jak již z názvu trhu "v jednotlivých verejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném míste" vyplývá a jak je již v Duvodové zpráve k Doporucení konstatováno, je
relevantním trhem terminace volání v individuální síti. Vzhledem ke skutecnosti, že ukoncit
hlasové volání muže pouze ten poskytovatel, v jehož síti se volané telefonní císlo nachází,
má každý poskytovatel služeb na relevantním trhu ukoncení volání v jednotlivých verejných
telefonních sítích poskytovaných v pevném míste tržní podíl 100 % v jednotlivé (vlastní)
verejné telefonní síti. Argumenty úcastníka rízení, že jeho podíl je mnohonásobne menší než
podíl nejvýznamnejšího podniku na tomto trhu, je nesprávný, nebot uvádí podíl na celkovém
objemu terminace ve všech pevných verejných telefonních sítích.

Úrad rovnež v souladu s výše uvedenou Duvodovou zprávou k Doporucení zkoumal
v predmetné analýze trhu C. 3 i další kritéria, která by potvrdila, do jaké míry muže podnik
tržní sílu uplatnit, nebot významný tržní podíl sám o sobe predem nevylucuje urcitou
konkurenci. Za tímto úcelem Úrad mimo jiné analyzoval i podíl a vývoj tržních podílu
poskytovatelu služby ukoncení hlasových volání ve všech verejných telefonních sítích
poskytovaných v pevném míste vyjádrený v poctu terminovaných minut a v poctu úcastníku
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a vyhodnotil i další kritéria podle stanovené Metodiky. Závery jsou shrnuty v bodu 3.6.
predmetné analýzy, kde mimo jiné Úrad konstatuje, že z provedené analýzy vyplývá, že
pozice podniku s významnou tržní silou na analyzovaném trhu je natolik silná, že pro
fungování trhu je nezbytné predem stanovit nekteré podmínky pro jejich podnikání.
Stanovené podmínky podnikání musí být primerené zjištenému podílu techto poskytovatelu
na celkové terminaci v pevném míste. Úrad shledal, že existují rozdíly ve vyhodnocení kritérií
pro uplatnení významné tržní síly mezi spolecností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
a ostatními poskytovateli služeb na tomto trhu, a proto na základe provedené analýzy Úrad
nenavrhl uplatnit nápravná opatrení symetricky.

Stanovení úcastníka rízení podnikem s významnou tržní silou je v souladu
se záverem analýzy trhu C. 3 vydané jako opatrení obecné povahy C. A/3/10.2009-13. K výše
uvedenému správní orgán dodává, že i ve vyjádrení ze dne 25. zárí 2009 Evropská komise
konstatovala, že vymezení trhu je v souladu s Doporucením.

Správní orgán se zabýval námitkami úcastníka rízení, vyporádal se s nimi výše
uvedeným zpusobem a vypracoval návrh rozhodnutí v této veci.

***

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 22. prosince 2009. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 22. ledna 2010. Správní orgán neobdržel pripomínky, a
proto návrh rozhodnutí neupravil.

Úcastník rízení se po lhute urcené k uplatnení pripomínek ve verejné konzultaci
v návaznosti na shora již vyporádané vyjádrení do rízení o stanovení podniku s významnou
tržní silou na relevantním trhu C. 3 vyjádril dopisem ze dne 12. února 2010, ve kterém
navrhuje, aby Úrad v tomto rízení nevydal navržené rozhodnutí a rízení zastavil. Toto své
vyjádrení úcastník rízení zduvodnuje tvrzením, že nemuže svou oznámenou cinnost rádne
a v plném rozsahu vykonávat a že v této souvislosti ukoncil ke dni 31. ledna 2010
vykonávání cinnosti na trhu verejných mobilních sítí a toto písemne doložil.

K tomuto správní orgán uvádí, že v tomto návrhu rozhodnutí se stanoví úcastník
rízení podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu C. 3, a to na základe záveru
analýzy trhu C. 3, kde bylo shledáno, že úcastník rízení má úcastníky, kterým poskytuje
verejne dostupnou telefonní službu v pevném míste prostrednictvím vlastní síte. Úcastník
rízení sice ukoncil ke dni 31. ledna 2010 vykonávání cinnosti na trhu verejných mobilních sítí,
ale to je služba, která se vztahuje k relevantnímu trhu C. 7 - ukoncení hlasového volání
(terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních sítích.

Správní orgán se zabýval námitkami úcastníka rízení i presto, že byly uplatneny po
lhute, vyporádal se s nimi výše uvedeným zpusobem a vypracoval návrh rozhodnutí
v této veci, nebot úcastník rízení podle zjištených skutecností ukoncil k výše uvedenému
datu pouze mobilní verejne dostupnou telefonní službu a nadále vykonává oznámenou
komunikacní cinnost verejne dostupné telefonní služby poskytované v pevném míste.

***
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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 22. února 2010 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. Na základe plné moci podle
§ 33 správního rádu, dorucené Úradu dne 24. listopadu 2009, prevzala zastoupení úcastníka
rízení advokátní kancelár Konecná & Šafár, s.r.o., se sídlem Široká 36/5, 110 00
Praha 1 - Josefov, IC: 27112331 (dále jen "Zmocnenec"). Zmocnenec se seznámil se
spisem dne 17. brezna 2010, kdy si porídil kopii tohoto spisu ofocením a požádalo lhutu
k jeho prostudování, která mu byla stanovena nejprve do 24. brezna 2010 a když poté
požádalo její prodloužení do 2. dubna 2010, Úrad tento požadavek akceptoval.

V zaslaném vyjádrení se k podkladum rízení, které bylo správnímu orgánu doruceno
dne 2. dubna 2010, úcastník rízení uvádí, že podle nej bylo správní rízení zahájeno
dorucením Oznámení o zahájení správního rízení pod cj. 92774/2009-609 ze dne
27. listopadu 2009, a to dne 3. prosince 2009.

Dále úcastník rízení upozornuje, že mu bylo zasláno Oznámení o zahájení správního
rízení v neúplné forme, nesrozumitelným zpusobem, s absencí identifikátoru, a také
upozornuje na nemožnost urcení jaký trh s podnikem s významnou tržní silou správní orgán
posuzoval.

K tomuto správní orgán uvádí, že dne 13. listopadu došlo k vypravení neúplných
podkladu Oznámení o zahájení správního rízení pod cj. 92774/2009-609, což bylo
zpusobeno problémy s aplikací pri odesílání do datové schránky úcastníka rízení. Tyto
dokumenty tak Úrad nepovažoval za dorucené, nebot neobsahovaly všechny potrebné
náležitosti pro zahájení správního rízení a vykazovaly tak právní vady. Proto neprodlene
po zjištení, že k této skutecnosti došlo, bylo úcastníku rízení doruceno dne 1. prosince 2010
nové Oznámení o zahájení správního rízení pod cj. 92744/2009-609/IV.vyr. spolu
s Usnesením o stanovení. lhuty pod cj. 92744/2009-609N.vyr. a návrhem rozhodnutí
c. SMP/3/XX.2010-Y, které plnohodnotne i se všemi dusledky nahradilo dokumenty odeslané
dne 13. listopadu 2009. Datem zahájení tohoto správního rízení je tak v souladu se správním
rádem 9. prosinec 2009, což je datum prevzetí Oznámení o zahájení správního rízení pod
cj. 92774/2009-609/IV.vyr. od úcastníka rízení Zmocnencem a stanovená lhuta pro vyjádrení
vycházela z tohoto data.

Jako další pripomínku úcastník rízení uvádí, že se neztotožnuje s tvrzením Úradu, že
každý poskytovatel služeb na relevantním trhu ukoncení volání v jednotlivých verejných
telefonních sítích poskytovaných v pevném míste má tržní podíl 100 % v jednotlivé (vlastní)
verejné telefonní síti. Podle vyjádrení úcastníka rízení byli na základe vecného vymezení
relevantního trhu zarazeni všichni poskytovatelé provozující verejné telefonní síte, na nichž
jsou poskytovány služby Ukoncení volání. Vymezení je dále urceno obdobím trí let a územím
Ceské republiky. Relevantní trh vecný je logicky vyjádren souctem podílu všech
poskytovatelu služby ukoncení volání. Na základe výkladu Úradu, že každý poskytovatel
služeb na relevantním trhu Ukoncení volání má tržní podíl 100% v jednotlivé (vlastní) verejné
telefonní síti není možné stanovit, že se jedná o relevantní trh, jak je uvedeno v Analýze trhu.
Podíl ve vlastní síti jednoho poskytovatele není relevantním trhem ve vztahu k Ukoncení
volání. Pokud by mel jeden poskytovatel Ukoncení volání 100% na relevantním trhu, tak by
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napr. pri uvedeném pectu 24 peskytevatelu dle bedu 2.3 Analýzy trhu byl celkevý tržní pedíl
na relevantním trhu 2400%.

Dále úcastník rízení tvrdí, že tržní pedíl úcastníka rízení je menší než tržní pedíl
6. nejvýznamnejšího. pedniku na relevantním trhu a i pedíl takevéhe dle významnesti
6. pedniku na trhu je 160krát resp. 260krát menší, než pedíl nejvýznamnejšího. pedniku na
temte relevantním trhu. Vzhledem k definici pedniku s významneu tržní sileu a s ehledem na
údaje zjištené Úradem pri analýze relevantního. trhu není pechyb o.tem, že úcastník nemuže
být pevaževán za pednik s významneu tržní sileu, a to. predevším pro. jeho. pedíl na trhu
a ekenemickém pestavení jeho. estatních kenkurentu. Úcastník rízení navrhuje, aby Úrad
v temte rízení o. stanevení pedniku s významneu tržní sileu nevydal rozhednutí navržené
v Oznámení o.zahájení rízení ze dne 27. listepadu 2009 a rízení zastavil.

K temto. tvrzením úcastníka rízení správní ergán uvádí, že Úrad provádí analýzu
relevantních trhu v eberu elektrenických kemunikací v seuladu platneu legislativeu EU
i Ceské republiky pro eblast elektrenických kemunikací. Pekud se týká sametnéhe pestupu
Úradu pri vecném a územním vymezení relevantního. trhu a analýze tehete trhu, upravují
tento. pestup, vcetne shera uvedené legislativy, zejména tyto. príslušné dekumenty Evrepské
kemise (dále jen "Kemise"), jak je uvedeno. v eduvednení cásti A analýzy trhu c. 3, vydané
Úradem jako. epatrení ebecné pevahy c. N3/10.2009-13:

- Deperucení Kemise ze dne 17. presince 2007 o. relevantních trzích produktu
a služeb v edvetví elektronických kemunikací, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante
pedle smernice Evropského. parlamentu a Rady 2002/21/ES o. spelecném predpisevém
rámci pro síte a služby elektrenických kemunikací ("Deperucení o.relevantních trzích").

- Vysvetlující memerandum týkající se deperucení Kemise o. príslušných trzích
produktu a služeb v edvetví elektronických kemunikací náchylné k regulaci ex ante v seuladu
se smernicí Evrepskéhe parlamentu a Rady 2002/21 ES.

- Pekyny Kemise týkající se analýzy trhu a stanevení významné tržní síly v seuladu
s regulacním rámcem EU pro síte a služby elektronických kemunikací (2002/C 165/03 ze
dne 11. cervence 2002).

- Deperucení Kemise ze dne 7. kvetna 2009 o. regulaci sazeb za ukencení velání
v pevných a mebilních sítích v EU C (2009) 3359.

Pestup Úradu je tedy v seuladu s Metedikeu definevání relevantních trhu, analýzy
relevantních trhu, peseuzení významné tržní síly a urcení nápravných epatrení v eblasti
elektronických kemunikací v Ceské republice, která je seucástí každé analýzy relevantního.
trhu, vydané Úradem a která vychází z uvedeného. legislativního. rámce.

Skutecnest, že Úrad pri stanevení relevantního. trhu i jeho. analýze dedržel stanevený
právní rámec dekládá i netifikacní proces s Kemisí. Pri prejednání prípadu Cl/2009/0964
zástupce Kemise dne 25. 9. 2009 kenstatuje, že Úrad definuje relevantní produktevý trh
v seuladu s deperucením a relevantním zemepisným trhem je území celé Ceské republiky.

Pri peseuzení významné tržní síly zvažuje Úrad radu kriterií, k nimž patrí pedíl na trhu
a petenciální kenkurence, prekážky bránící vstupu na trh, vývej maleebchedních
a velkeobchedních cen a další faktery, jako. napríklad kempenzacní kupní síla. K pestupu
Úradu byla je ze strany Kemise uplatnena pripemínka peuze ke stanevení asymetrických
nápravných epatrení, kde Kemise, na rezdíl ed Úradu, pevažuje petrebné uležit
i eperáterum alternativních sítí symetrické pevinnesti jako. incumbentevi. Pekud jde
o.stanevení SMP na relevantním trhu c. 3, nemela Kemise pripemínky a analýzu netifikevala
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V této veci dále Úrad poukazuje na to, že pripomínky úcastníka rízení se týkají
postupu stanovení SMP podniku, tj. analýzy trhu C. 3, vydané jako opatrení obecné povahy
C. N3/1 0.2009-13 a tyto pripomínky mohl úcastník rízení uplatnit v rámci verejné konzultace
tohoto opatrení.

Analýzy relevantních trhu zpracované ostatními národními regulacními úrady zemí
EU jsou verejne prístupné a je možno vyhodnotit postupy a závery uplatnené v rámci
vymezení relevantního trhu a vlastní analýzy jako porovnatelné.

Z uvedené argumentace použité úcastníkem rízení je zrejmé, že úcastník není
dostatecne seznámen s platným právním rámcem, který upravuje a zároven unifikuje
postupy národních regulacních úradu pri stanovení relevantních trhu a provedení analýzy na
techto trzích, a své závery neopírá o závazné postupy dané platnou legislativou ani
o precedentní rozhodnutí na trzích clenských státu EU, ale je s nimi v rozporu.

Správní orgán se zabýval námitkami úcastníka rízení, vyporádal se s nimi vyse
uvedeným zpusobem, když opakovane vysvetlil jeho pripomínky a vypracoval návrh
rozhodnutí v této veci.

***

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

Ing. Jana FOrstová
clenka Rady

Ceského telek~ouni acního úraduí. /; / .~PU
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