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Vážený pane,

Vec: Pi'ipád CV2008/0857: Verejne dostupné místní a/nebo vnitrostátní
telefonní služby poskytované v pevném míste pro prámické a
podnikající fyzické osoby y Ceské repu.blice

Ustanoveni el. 7 odst. 3 smernice 2002/21/ES1; Žádné pripom.inky

I. POSTOP

Dne 8. prosince 2008 Komise zaevidova1a oznámení cesk.ého vnitrostátního regulacního
orgánu. Ceského telekomunikacního útadu (dále jen "CTÚ"), pod císlem prípadu
CZJ2008/0857. oznámené ve zkráceném oznamovacím nzeDP.

Vnitrostátní konzultace3 probíhala od 30. zári 2008 do 30. ríjna 2008.

Podle cI. 7 odst. 3 rámcoyé smernice mohou vnitrostátní regulacní orgány a Komise

predložit dotycnému vnitrostátnímu regulacnímu orgánu pripomínky k oznámenému
návrhu opatreIÚ.

1 Smerníce Evropského parlamentu a Rady 2002/211ES ze dne 7. brezna 2002 O spolecn6m. predpisovém
rámci pro síte a sl~by elektronických Iromunikacf (,,rámcová 3ID.ernice"),Úr. vest L 108.24.4.2002,
s.33.

2 Ooporucení KoJDÍse 2008/850/ES ze dne 15. ríjna 2008 o oznámeních, lhtitách a konzultacích
stanovených v clánku 7 sI:Demice 2002l21/ES. Úr. vest. L 301, 12.11.2008. s. 23.

3 V souladu s clánl<em 6 smernice 2002l21/ES.
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II. POPISNÁVRHUOPÁTRENÍ

Oznámeni se týká revize trhu verejne dostupné vnitrostátni telefonni služby poskytované
v pewém míste pro právnické a podnikající :fyzické osobl v Ceské republiCe, již dríve
oznámené a posouzené Komisi pod císlem prípadu CZ/2006/04455• Tento trh již není
uveden v doporucení Komise o relevantních trzích, které pripadají v úvahu pro regulaci
ex ante6• CTÚ navrhuje regulaci zruši4 protože se domnívá, že již nejsou splnena tri
kumulativní kritéria uvedená v bodu 2 dopoIUCeIÚ.

III. ŽÁDNÉ PRIPOMÍNKY

Na základe oznámení podaného ve zkráceném rízení úradem CTÚ nemá Komise žádné
pripomínky7.

Podle cI. 7 od~rt. 5 rámcové smernice muže CTÚ prijmout konecný návrh opa1fení;
v takovém prípade jej sdelí Komisi.

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotcena žádná stanoviska,
která Komise muže prijmout k jiným oznámeným návrhum opatrení.

V souladu s rodem 15 doporucení 2008/850/ES8 Komise tento dokument zverejni na
svých internetových stránkách. Komise nepovažuje informace zde obsažené za duverné.
Informujte prosím Komisi9 do trí pracovních dnu od dorucení tohoto dopisu, máte-li za
to, že tento dokument podle pravidel Spolecenství a vnitrostá1ních pravidel o obchodním
tajemství obsahuje duverné informace, které byste chtel pred zverejnenfm odstranit. Ve
Vaší prípadné žádosti uvedte di1vody.

S úctou
za Komisi
Fabio Colasanti

generální reditel
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Trh C. 5 podle doporuceni Komise: 200313111ES ze dne 11. ÚllOUl 2003 o relevantních tmch produktu
a služeb v odvetví elektronických komunikaci, ktex:é pripadají v úvahu pro regulaci ex ante podle
rámcové smernice, m. vest. L 114,8.5.2003, s. 45.

SG-Greffe(2006) D1204561.

Doporuceni Koroise 2007/879/ES ze dne 17 .prosiucc 2007 o relevantních 1J:zjchproduktu a služeb
v odvetví elektronických komunikací, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante podle s:wcmice
Evropského parlamentu a Rady 2002/21/E8 O spolecném predpisovém rámci pro sít! a služby
eleklronických komunikaci, Or. vest L 344, 28.12.2007, s. 65, (dále jen "doporuceni").

Podle; cI. 7 odst. 3 tán1cové smanice.

Doporucení Komise 2008/850/ES ze dne 15. ríjna 2008 o oznámeních, lhiitách a konzultacích
stanovených v clánku 7 smernice 2002/21/ES, Úf. vest. L 301, 12.11.2008, s. 23.

Žádost zalilete e-mailem na adresu: INFSO.COMP-ARTlClE7@ec.europa.eu nebo faxem na císlo:
0032 2 298 87 82.

2


