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Odůvodnění: 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 
Zákona analýzu trhu č. 6 – „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů 
bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“ (dále jen 
„trh č. 6“), kterou vydal jako opatření obecné povahy č. A/6/12.2014-11. Toto opatření bylo 
dne 19. prosince 2014 uveřejněno v částce 27/2014 Telekomunikačního věstníku.  

K části I. výroku 

Úřad v rámci analýzy rozdělil trh č. 6 na dva segmenty – Segment A a Segment B. 
Segment A zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí 
nepřevyšující 2 Mbit/s (2048 Kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu. 
Segment B zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí vyšší než 
2 Mbit/s (2048 Kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu. 

Analýzou trhu č. 6 bylo zjištěno, že Segment A předmětného relevantního trhu není 
efektivně konkurenčním trhem a působí na něm podnik s významnou tržní silou. Na základě 
vyhodnocení stanovených kritérií, provedeného v souladu s metodikou, Úřad dále 
konstatoval, že účastník řízení má postavení podniku s významnou tržní silou 
na Segmentu A relevantního trhu vymezeného v uvedené analýze. 

Dále bylo zjištěno, že Segment B relevantního trhu je efektivně konkurenčním trhem 
a nepůsobí na něm podnik s významnou tržní silou.  

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/6/04.2011-2, vydané pod čj. 116 175/2010-609/VII. vyř. 
ze dne 14. dubna 2011 o stanovení podniku s významnou tržní silou na předmětném 
relevantním trhu, vykonatelnosti a jiných právních účinků. 

*** 

S ohledem na uvedené bylo dne 2. února 2015 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 byl správním orgánem 
v zaslaném oznámení o zahájení správního řízení vyzván k vyjádření a byla mu poskytnuta 
lhůta 14 dnů ode dne doručení oznámení. 

Účastník řízení ve stanovené lhůtě zaslal své vyjádření dne 10. února 2015 a uplatnil 
připomínku, že návrh tohoto rozhodnutí v části I. stanovuje účastníka řízení podnikem 
s významnou tržní silou na celém relevantním trhu č. 6. Účastník řízení shledává, že návrh 
rozhodnutí je v rozporu s analýzou trhu č. 6 (A/6/12.2014-11), jelikož dle jeho názoru analýza 
v článku 1 stanoví, že Úřad v rámci analýzy trh rozdělil na segmenty A (okruhy s rychlostí do 
2048 kbits/s vč.) a B (okruhy s rychlostí nad 2048 kbit/s), přičemž pouze Segment A 
konstatoval jako neefektivně konkurenční. Úřad v uvedené analýze trhu č. 6 konstatoval, že 
Segment B je efektivně konkurenční a nepůsobí na něm podnik s významnou tržní silou. 
Účastník řízení poukázal, že návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou, včetně 
odůvodnění, by měl být formulován tak, aby nebylo pochyb, že se vztahuje pouze na 
Segment A podle zmíněné analýzy relevantního trhu. 
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Správní orgán výše uvedenou připomínku účastníka řízení k návrhu rozhodnutí, 
uplatněnou v reakci na zahájení správního řízení, akceptoval a upravil návrh tohoto 
rozhodnutí tak, aby nebylo pochyb, že správní orgán hodlá stanovit účastníka řízení 
podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 6 pouze v Segmentu A, který 
zahrnuje velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí nepřevyšující 2 Mbit/s 
(2048 kbit/s) bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu, v souladu se závěry 
analýzy trhu č. 6 (A/6/12.2014-11). 

*** 

Na základě § 130 Zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu 
pro vedení konzultací na diskusním místě správní orgán zveřejnil návrh rozhodnutí včetně 
výzvy k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 6. března 2015. Připomínky k návrhu 
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 7. dubna 2015. V této lhůtě nebyly dotčenými subjekty 
uplatněny žádné připomínky.  

*** 

Správní orgán zaslal konečný text návrhu rozhodnutí podle § 111 odst. 3 Zákona 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ve svém dopise ze dne 28. dubna 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 
nahlédl před vydáním rozhodnutí do spisu dne 6. května 2015 a uvedl, že k návrhu 
rozhodnutí nemá další připomínky. 

*** 

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.

Za Rad eského telekomunikačního úřadu:
Ing. Mgr. Jaromír Novák

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

4/4


	rozhodnuti_smp_06-05_2015-03_o2_str-4_ba



