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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 T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíckova 2144/1,
149 00 Praha 4, IC: 64949681, dne 30. ríjna 2009, ve veci stanovení podniku s významnou
tržní silou toto

rozhodnutí C. SMP/7/03.2010-22:

I.

Podle § 51 odst. 3 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu vydané
opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu C. A/7/09.2009-11 se
podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu "Ukoncení hlasového volání
(terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních sítích" stanoví spolecnost
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíckova 2144/1,
14900 Praha 4, IC: 64949681 (dále jen "úcastník rízení").

II.

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 "Ukoncení hlasového volání (terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních
sítích" c. SMP/16/04.2006-9, vydané pod cj. 10 548/2006-609/1V.vyr. ze dne 24. dubna 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. A/16/04.2006-20.

Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu C. 7 - ukoncení hlasového volání (terminace) v jednotlivých verejných
mobilních telefonních sítích (dále jen "trh c. 7"), kterou vydal jako opatrení obecné povahy
C. A/7/09.2009-11. Toto opatrení bylo dne 2. ríjna 2009 uverejneno v cástce 17/2009
Telekomunikacního vestníku. Z povahy tohoto relevantního trhu vyplývá, že každý
poskytovatel služeb je podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu, nebot má 100 %
tržní podíl ve vlastní verejné telefonní síti.
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K cásti I. výroku

Analýzou trhu C. 7 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. 7 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. 16 - ukoncení
volání (terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních sítích, v opatrení obecné
povahy C. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy voboru 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").

K cásti II. výroku

S ohledem na ustanovení § 101 písmo e) Správního rádu a § 51 odst. 3 Zákona vydal
správní orgán nové rozhodnutí ve veci stanovení podniku s významnou tržní silou na
predmetném relevantním trhu.

Ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá podle § 102 odst. 9 Správního
rádu puvodní rozhodnutí C. SMP/16/04.2006-9, vydané pod cj. 10 548/2006-609/IV.vyr. ze
dne 24. dubna 2006 o stanovení podniku s významnou tržní silou na predmetném
relevantním trhu vykonatelnosti a jiných právních úcinku.

***

S ohledem na uvedené bylo dne 30. ríjna 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 neuplatnil žádné pripomínky ke znení tohoto
navrženého rozhodnutí.

***

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 25. listopadu 2009. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 28. prosince 2009. 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. ledna 2010 a uvedl, že k predloženému návrhu nemá 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 3. brezna 2010 neuplatnil k návrhu žádné pripomínky.

***

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

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.
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~) v ,ZyRadu Ceského telekomunikacního Uradu:
PhDr. Pavel Dvorák, CSc.

predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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