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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, 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 20. února 2009, ve veci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou
toto

rozhodnutí C. SMP/7/05.2009-9:

Podle § 51 odst. 3 Zákona s ohledem na definici podniku s významnou tržní silou
podle § 53 odst. 1 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu vydané opatrením
obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu c. N7/02,2009-5 se ke dni nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí ruší stanovení podniku s významnou tržní silou podle rozhodnutí c.
SMP/7/09.2006-61 , kterým byla spolecnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IC: 60193336 (dále jen "úcastník rízení")
stanovena podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu "Minimální soubor
pronajatých okruhu" na základe výsledku analýzy relevantního trhu vydané opatrením
obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu c. N7/08.2006-29.

Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona a s ohledem na znení cI. 7 odst. 1 opatrení obecné povahy c. 00P/1/02.2008-2,
kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, vcetne kritérií pro
hodnocení významné tržní síly, (dále ,,00P/1/02.2008-2"), analýzu relevantního trhu c. 7 
Minimální soubor pronajatých okruhu, puvodne vymezeného opatrením obecné povahy
c. 00P/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. 00P/1/05.2006-21 (dále ,,00P/1/07.2005-2"), (dále jen "trh c. 7"), kterou vydal jako
opatrení obecné povahy c. N7/02.2009-5. Toto opatrení bylo dne 16. února 2009 uverejneno
v cástce 4/2009 Telekomunikacního vestníku.

Podle prechodných ustanovení v 00P/1/02.2008-2 se relevantní trhy vymezené v
00P/1/07.2005-2, na kterých Úrad stanovil podnik s významnou tržní silou a uložil
povinnosti podle § 51 odst. 3 ZEK a které nejsou soucástí cI. 2 odst. 2 00P/1/02.2008-2,
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považují za relevantní trhy až do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivně 
konkurenční, nebo nesplní test tří kritérií. 

 
K výroku 

 
Na základě analýzy bylo zjištěno, že předmětný trh nesplňuje test tří kritérií, proto již 

nadále není relevantním trhem. Podle § 53 odst. 1 ZEK může být podnik s významnou tržní 
silou stanoven pouze na trhu, který je relevantním trhem. S ohledem na toto se stanovení 
podniku s významnou tržní silou ruší.        

 
*** 

 
S ohledem na uvedené bylo dne 20. února 2009 s účastníkem řízení zahájeno 

správní řízení podle § 51 odst. 3 Zákona ve věci zrušení 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 doručení oznámení.   

Účastník řízení zaslal dne 6. března 2009 vyjádření, ve kterém uvádí, že se 
ztotožňuje se závěrem správního orgánu v tom, že nejsou dále důvody ke stanovení SMP 
operátora na bývalém relevantním trhu č. 7 a tudíž neuplatňuje k návrhu rozhodnutí 
připomínky. 

*** 

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 16. března 2009. Připomínky k návrhu 
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 16. dubna 2009. V této lhůtě nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

*** 

Správní orgán dal účastníku řízení možnost, aby se v souladu s § 122 odst. 5 Zákona 
vyjádřil k podkladům rozhodnutí a navrhl případné doplnění. Účastník řízení se seznámil  
se spisem dne 18. května 2009 a uvedl, že k předloženému nemá připomínek. 

*** 

Správní orgán podle §  111 odst. 1 a § 130 odst. 3 Zákona konzultoval konečný text 
návrhu rozhodnutí s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda ÚOHS dopisem 
ze dne 12. května 2009 sdělil, že k rozhodnutí nemá žádné připomínky. 

 

*** 

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