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Praha 16. prosince 2008
Cj. 84 907/2008-609N. vyr.

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 Telefónica 02 Czech Republic, a,s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 - Michle, IC: 60193336, dne 30. zárí 2006, ve veci stanovení podniku s významnou
tržní silou toto

rozhodnutí

C.

SMP/5/12.2008-16:

(1) Podle § 51 odst. 3 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu vydané
se
opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního
úradu c. N5/10.2008-13
podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu "Velkoobchodní širokopásmový
prístup v sítích elektronických
komunikací" stanoví spolecnost Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IC: 60193336 (dále
jen "úcastník rízení").
(2) Podle § 101 písmo e) a § 102 odst. 9 Správního rádu nabytím právní moci tohoto
rozhodnutí pozbývá vykonatelnosti a jiných právních úcinku rozhodnutí Rady Ceského
telekomunikacního úradu ve veci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním
trhu
"Velkoobchodní
širokopásmový
prístup
v sítích
elektronických
komunikací"
c. SMP/12/09.2006-62, vedené pod cj. 32830/2006-609 ze dne 11. zárí 2006, kterým byl
úcastník rízení stanoven na tomto trhu podnikem s významnou tržní silou podle výsledku
analýzy relevantního trhu vydané opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního
úradu c. N12/08.2006-35.
Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu c. 5 - velkoobchodní širokopásmový prístup v sítích elektronických
komunikací (dále jen "trh C. 5"), kterou zverejnil na úrední desce dne 29. zárí 2008 pod
cj. 47 489/2008-609/IV. vyr. a po oznámení Evropské komisi ji vydal jako opatrení obecné
povahy c. N5/1 0.2008-13 ze dne 16. ríjna 2008.
K výroku 1
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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. Vymezení trhu č. 5 v OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru
elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, (dále
„OOP/1/02.2008-2“), se liší od původního vymezení relevantního trhu č. 12 – velkoobchodní
širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, v opatření obecné povahy
č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací,
včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy
č. OOP/1/05.2006-21 (dále „OOP/1/07.2005-2“).
K výroku 2
S ohledem na ustanovení § 101 písm. e) a § 51 odst. 3 Zákona vydal Úřad 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/12/09.2006-62, vedené pod čj. 32 830/2006-609, ze dne
11. září 2006 o stanovení podniku s významnou tržní silou na předmětném relevantním trhu
vykonatelnosti a jiných právních účinků.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 30. září 2008 s účastníkem řízení zahájeno správní
řízení podle § 51 odst. 3 Zákona ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou. Na
základě ustanovení § 51 Zákona je účastníkem řízení pouze podnik, o jehož právech a
povinnostech má být rozhodováno. Účastník řízení byl správním orgánem v zaslaném
oznámení o zahájení správního řízení vyzván k vyjádření a navržení důkazů a byla mu
poskytnuta lhůta 14 dnů ode dne, který následuje po dni doručení oznámení.
Účastník ve stanovené lhůtě zaslal připomínky svým podáním ze dne 14. října 2008.
Účastník řízení uvádí, že záměr správního orgánu stanovit účastníka řízení podnikem
s významnou tržní silou na trhu č. 5 je důsledkem výsledku analýzy a je v souladu s obvyklou
regulační praxí v ostatních zemích EU, které analýzu na trhu č. 5 dokončily. Nicméně je
přesvědčen, že analýza nepopisuje přesně možnost účastníka řízení chovat se ve značné
míře nezávisle na konkurenci, zákaznících a spotřebitelích, neboť do věcného vymezení
relevantního trhu nebyly zahrnuty služby poskytované prostřednictvím jiných přístupových
sítí. V tomto ohledu odkazuje účastník řízení na své připomínky zaslané Úřadu v průběhu
veřejných konzultací k návrhu analýzy relevantního trhu č. 5.
K této námitce účastníka řízení správní orgán uvádí, že připomínky, na které účastník
řízení odkazuje, se vztahují k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/10.2008-13, analýza
relevantního trhu č. 5, nikoliv k návrhu rozhodnutí na stanovení podniku s významnou tržní
silou a správní orgán se jimi již zabýval v rámci vypořádání připomínek vzešlých z veřejné
konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/10.2008-13, analýza relevantního trhu
č. 5.
Správní orgán se výše uvedeným způsobem vypořádal s návrhy a námitkami
účastníka řízení a s jeho vyjádřením k podkladům k návrhu rozhodnutí uplatněnými
v průběhu správního řízení a vypracoval návrh rozhodnutí v této věci.
***
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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 24. ríjna 2008. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 24. listopadu 2008. V této lhute nebyly uplatneny 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 8. prosince 2008 a uvedl, že trvá na pripomínkách, které prednesl v prubehu
rízení. Tyto pripomínky byly vyporádány již v prubehu správního rízení, jak je uvedeno výše.
***
S ohledem na výše uvedené v souladu se základními principy 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 Rada
rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního Úradu:
PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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