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Čj. ČTÚ-62 792/2014-611NII. vyř.

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107
odst. 9 písmo b) bod 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "Zákon") a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Správní řád"), vydává v řízení zahájeném z moci úřední
se společností 02 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brurnlovkou . 266/2,
14022 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, dne 25. listopadu 2014, ve věci stanovení podniku
s významnou tržní silou toto

rozhodnutí Č. SMP/5/03.2015-2:

I.

Podle § 51 odst. 5 Zákona a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané
opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/10.2014-9 se podnikem
s významnou tržní silou na relevantním trhu "Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích
elektronických komunikací" stanovuje společnost 02 Czech Republic a.s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336 (dále jen "účastník řízení").

II.

Podle § 101 písmo e) a § 102 odst. 9 Správního řádu nabytím právní moci tohoto
rozhodnutí pozbývá vykonatelnosti a jiných právních účinků rozhodnutí Rady Českého
telekomunikačního úřadu ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním
trhu "Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací"
č. SMP/5/12.2008-16, vydané pod čj. 84 907/2008-609N. vyř. ze dne 16. prosince 2008,
kterým byl účastník řízení stanoven na tomto trhu podnikem s významnou tržní silou podle
výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého
telekomunikačního úřadu č. A/5/10.2008-13.

Odůvodnění:

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu č. 5 - "Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických
komunikací" (dále jen "trh č. 5"), kterou vydal jako opatření obecné povahy č. A/5/10.2014-9.
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Toto opatření bylo dne 31. října 2014 uveřejněno v částce 22/2014 Telekomunikačního 
věstníku. 

K části I. výroku 

Analýzou trhu č. 5 bylo zjištěno, že předmětný relevantní trh není efektivně 
konkurenčním trhem a působí na něm podnik s významnou tržní silou, kterým je účastník 
řízení.  

 K části II. výroku 

S ohledem na ustanovení § 101 písm. e) Správního řádu a § 122 odst. 5 Zákona 
vydal správní orgán nové rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou 
na předmětném relevantním trhu. 

Ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá podle § 102 odst. 9 Správního 
řádu původní rozhodnutí č. SMP/5/12.2008-16, vydané pod čj. 84 907/2008-609/V. vyř. 
ze dne 16. prosince 2008 o stanovení podniku s významnou tržní silou na předmětném 
relevantním trhu vykonatelnosti a jiných právních účinků. 

*** 

S ohledem na uvedené bylo dne 25. listopadu 2014 s účastníkem řízení zahájeno 
správní řízení podle § 51 odst. 5 Zákona ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou. 
Na základě ustanovení § 51 odst. 5 Zákona je účastníkem řízení pouze podnik, 
o jehož právech a povinnostech má být rozhodováno. Účastník řízení uplatnil připomínky 
k zahájení správního řízení a ke znění tohoto navrženého rozhodnutí dopisem ze dne 
16. prosince 2014. V připomínce účastník řízení uvedl, že se správní orgán v návrhu 
rozhodnutí odvolává na analýzu trhu č. A/5/10.2014-9, která byla přijata 29. října 2014 a přes 
přijetí nového Doporučení Evropské komise ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích 
produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci 
ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (2014/710/EU, dále jen 
„Doporučení o relevantních trzích“), vydaného již 9. října 2014, nezmiňuje analýza trhu 
případné odchylky od nově doporučeného vymezení trhu. 

Správní orgán tuto připomínku neakceptoval, jelikož se vztahuje k opatření obecné 
povahy č. A/5/10.2014-9, analýza relevantního trhu č. 5, nikoliv k návrhu rozhodnutí 
na stanovení podniku s významnou tržní silou. Analýza trhu č. 5, vydaná jako opatření 
obecné povahy č. A/5/10.2014-9, byla vydána v souladu s platným a účinným opatřením 
obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických 
komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné 
povahy č. OOP/1/04.2012-4.  

Pro úplnost správní orgán uvádí, že Doporučení o relevantních trzích bylo využito 
v souladu s § 52 odst. 1 Zákona jako podklad pro stanovení návrhu opatření obecné povahy 
č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, 
včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Opatření obecné povahy 
č. OOP/1/XX.2015-Y nemohlo být s ohledem na lhůty dané Zákonem vydáno dříve než přijetí 
opatření obecné povahy č. A/5/10.2014-9, analýzy relevantního trhu č. 5. 

*** 

Na základě § 130 Zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu 
pro vedení konzultací na diskusním místě správní orgán zveřejnil návrh rozhodnutí včetně 
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výzvy k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 18. prosince 2014. Připomínky 
k návrhu rozhodnutí bylo možno uplatnit do 19. ledna 2015. V této lhůtě uplatnil připomínky 
účastník řízení svým dopisem ze dne 9. ledna 2015. Účastník řízení uvedl, že analýza trhu 
č. A/5/10.2014-9 nadhodnocuje tržní sílu účastníka řízení tím, že do relevantního trhu 
nezahrnuje CATV přístupy, nedostatečně zohledňuje vliv WiFi přístupů a trvalý pokles 
tržního podílu účastníka řízení. Při celkovém maloobchodním podílu účastníka řízení na trhu 
širokopásmového přístupu ve výši necelých 30 % a rychlém rozvoji infrastrukturní 
konkurence na optických sítích v mnoha lokalitách se závěr analýzy o významné tržní síle 
účastníka řízení na celém území ČR jeví jako neopodstatněný.  

Správní orgán tuto připomínku neakceptoval, jelikož nesměřuje k návrhu 
konzultovaného rozhodnutí, nýbrž k opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2014-9. 

Účastník řízení dále uvedl, obdobně jako ve svém vyjádření ze dne 16. prosince 
2014, že se správní orgán v návrhu rozhodnutí odvolává na analýzu trhu č. A/5/10.2014-9, 
která byla přijata 29. října 2014 a přes přijetí nového Doporučení o relevantních trzích již 
9. října 2014 nezmiňuje analýza trhu případné odchylky od nově doporučeného vymezení 
trhu. Správní orgán by dle účastníka řízení měl vysvětlit vztah analýzy k novému Doporučení 
o relevantních trzích a přihlédnout k případným odchylkám při stanovení podniku 
s významnou tržní silou.  

Správní orgán tuto připomínku vypořádal již výše k připomínce účastníka řízení 
vznesené v reakci na zahájení správního řízení. Vztah mezi opatřením obecné povahy 
č. A/5/10.2014-9, analýzou relevantního trhu č. 5 a Doporučením o relevantních trzích není 
předmětem tohoto řízení a rovněž nezakládá žádné odchylky při postupu stanovení podniku 
s významnou tržní silou. 

*** 

Správní orgán zaslal konečný text návrhu rozhodnutí podle § 111 odst. 1 Zákona 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ve svém dopise ze dne 9. února 2015 neuplatnil k návrhu žádné připomínky. 

*** 

Správní orgán dal účastníku řízení možnost, aby se v souladu s § 36 odst. 3 
Správního řádu vyjádřil k podkladům rozhodnutí a navrhl případné doplnění. Účastník řízení 
využil svého práva nahlédnout do spisu a seznámil se se spisem dne 26. února 2015. 
Účastník řízení uvedl, že trvá na svých připomínkách uplatněných ve veřejné konzultaci.  

Správní orgán se všemi připomínkami vznesenými účastníkem řízení již zabýval 
v rámci vypořádání připomínek k zahájení správního řízení a v rámci veřejné konzultace a na 
tomto místě se tak na svá předchozí vyjádření odvolává.  

*** 

S ohledem na výše uvedené v souladu se základními principy vycházejícími 
z právního rámce Evropské unie, s cílem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, 
vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů 
a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí Rada rozhodla tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Ceského telekomunikačního úřadu:
Ing. Mgr. Jaromír Novák

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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