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Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný správní orgán podle
1 písmob) 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 zákona c.500/2004 Sb., správní rád, na základe výsledku
verejné konzultace uskutecnené podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Ceského
telekomunikacního úradu podle § 107 odst. 8 písmob) bod 2 a k provedení § 52 odst. 1
Zákona vydává

§ 108 odst.

opatrení obecné povahy c. OOP/1/02.200a-2,
kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, vcetne kritérií
pro hodnocení významné tržní síly.

Clánek 1
Úvodní ustanovení

(1) Relevantní trhy se pro úcely regulace voboru elektronických komunikací
vymezují s ohledem na ocekávaný budoucí vývoj na techto trzích a v souladu s principy
práva na ochranu hospodárské souteže.
(2) Pri analyzování relevantního trhu provádí Úrad kvalifikované hodnocení
ocekávaného budoucího vývoje tržních podmínek založených na analýze údaju o chování
relevantního trhu v minulosti a soucasnosti, pricemž bere v úvahu primerené casové období,
které zohlednuje specifika vývoje relevantního trhu a casový rámec pro další analýzu
relevantního trhu.
(3) Relevantní trhy definované pro úcely regulace jednání subjektu pusobících na
techto trzích v oboru elektronických komunikací se nemusejí shodovat s trhy vymezenými ve
specifických prípadech postupem podle právních predpisu v oblasti hospodárské souteže.

Clánek 2
Relevantní trhy v oboru elektronických

komunikací

(1) Úrad stanoví relevantní trhy voboru elektronických komunikací v souladu
s Doporucením Komise Evropských spolecenství 2007/879/ES o relevantních trzích produktu
a služeb v odvetví elektronických komunikací, které pripadají v úvahu pro regulaci ex ante
podle smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spolecném predpisovém
rámci pro síte a služby elektronických komunikací (dále jen "Doporucení").
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(2) Relevantními trhy se rozumejí
a) relevantní
trhy
služeb
(maloobchodní úroven):
trh c. 1

elektronických

komunikací

pro

koncové

uživatele

prístup k verejné telefonní síti v pevném míste,

b) relevantní trhy služeb elektronických komunikací pro podnikatele zajištující verejne
dostupné síte nebo poskytující verejne dostupné služby elektronických komunikací
(velkoobchodní úroven):
trh c. 2

puvod volání (originace) ve verejné telefonní síti v pevném míste,

trh c. 3

ukoncení volání (terminace) v jednotlivých
poskytovaných v pevném míste,

trh c. 4

velkoobchodní (fyzický) prístup k infrastrukture síte (vcetne sdíleného nebo
plného zprístupnení úcastnického vedení) v pevném míste,

trh c. 5

velkoobchodní

trh c. 6

velkoobchodní
koncové segmenty pronajatých
okruhu bez ohledu
technologii použitou k zajištení pronajaté nebo vyhrazené kapacity,

trh c. 7

ukoncení hlasového
telefonních sítích.

verejných

telefonních

širokopásmový prístup v sítích elektronických

volání (terminace)

v jednotlivých

sítích

komunikací,

verejných

na

mobilních

Clánek 3
Test trí kritérií
Relevantní trhy pro úcely ex ante regulace musí splnovat soucasne
kritéria (dále jen "test trí kritérií"):

následující tri

a) prítomnost velkých a trvalých prekážek vstupu na trh. Tyto prekážky
strukturální, právní nebo regulacní povahy,

mohou být

b) trh v primereném casovém období nesmeruje k úcinné hospodárské souteži,
c) právo hospodárské souteže není samo o sobe dostatecne úcinné pri rešení selhání
souteže na príslušném trhu.

Clánek 4
Definování relevantního trhu
(1) Úrad pri definování jednotlivých relevantních trhu uvedených v cI. 2 provede
a) casové vymezení relevantního trhu,
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b) vecné vymezení relevantního trhu, který tvorí produkty, které jsou z pohledu uživatele
vzájemne zastupitelné
a zamenitelné
zejména z hlediska jejich vlastností,
zamýšleného užití a ceny,
c) územní vymezení relevantního trhu, které predstavuje území, na nemž dotcené
subjekty vystupují na strane nabídky a poptávky daného produktu, pricemž jsou na
daném území soutežní podmínky dostatecne podobné a jsou odlišitelné od
soutežních podmínek na jiném území.
(2) Východiskem pro definování jednotlivých
charakteristika maloobchodní úrovne trhu.

velkoobchodních

relevantních

trhu je

Clánek 5
Analýza relevantního trhu
(1) Na relevantním trhu definovaném
podle cI. 4 provede Úrad v souladu
s Doporucením a Pokyny Komise 2002/C 165 k analýze trhu a hodnocení významné tržní
síly podle predpisového rámce Spolecenství pro síte a služby elektronických komunikací
(dále jen "Pokyny") analýzu za úcelem zjištení, zda je trh efektivne konkurencní nebo zda lze
duvodne predpokládat, že se v primereném casovém horizontu efektivne konkurencním
trhem stane.
(2) Pokud výsledkem analýzy relevantního trhu podle odstavce 1 bude zjištení, že
trh není efektivne konkurencní a nelze duvodne predpokládat, že se v primereném casovém
horizontu efektivne konkurencním stane, Úrad na základe výsledku analýzy urcí postupem
v souladu s § 51 Zákona podnik nebo více podniku s významnou tržní silou na daném
relevantním trhu.

Clánek 6
Významná tržní síla
(1) Hodnocení samostatné
techto kritérií:

významné tržní síly provede Úrad na základe zejména

a) tržní podíl
1.

velikost tržního podílu,

2.

vývoj tržního podílu v case,

b) charakteristika podniku
1.

celková velikost podniku,

2.

kontrola infrastruktury nesnadno duplikovatelné,

3.

technologická výhoda nebo prevaha,

4.

snadný nebo privilegovaný prístup ke kapitálovému trhu nebo financním zdrojum,

5.

rozsah a rozmanitost produktu nebo služeb,
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6.

úspory z rozsahu,

7.

úspory ze sortimentu,

8.

vertikální integrace,

9.

rozvinutost prodejní a distribucní síte,

10. ceny a ziskovost,
c) charakteristika zákazníku
1.

neexistující nebo slabá kompenzacní síla na strane poptávky,

2.

náklady na prechod k jinému poskytovateli produktu,

3.

prekážky prechodu k jinému poskytovateli produktu,

d) charakteristika konkurence na relevantním trhu
1.

neexistence potenciální konkurence,

2.

prekážky pro vstup na trh,

3.

prekážky prohlubování konkurence.

(2) Kritéria pro stanovení spolecné významné tržní síly jsou stanovena vyhláškou
Ministerstva informatiky CR.
(3) Hodnocení významné tržní síly je výsledkem komplexního posouzení kritérií,
z nichž každé pri samostatném posouzení nemusí být nutne urcující.
Clánek 7
Prechodná ustanovení

(1) Relevantní trhy vymezené 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, na
kterých Úrad stanovil podnik s významnou tržní silou a uložil povinnosti podle § 51 odst. 3
Zákona a které nejsou soucástí cI. 2 odst. 2 tohoto opatrení, se považují za relevantní trhy až
do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivne konkurencní, nebo nesplní test
trí kritérií.
(2) Relevantní trhy vymezené 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, na
kterých Úrad nestanovil podnik s významnou tržní silou a neuložil povinnosti podle
§ 51 odst. 3 Zákona a které nejsou soucástí cI. 2 odst. 2 tohoto opatrení, se již nadále
nepovažují za relevantní trhy.
(3) Analýzy zahájené prede dnem úcinnosti tohoto opatrení Úrad dokoncí podle
tohoto opatrení.
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Clánek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatrení c.OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy oboru
elektronických komunikací, vcetne kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znení
opatrení obecné povahy c. OOP/1/05.2006-21, ze dne 27. cervna 2005, zverejnené v cástce
6/2005 Telekomunikacního vestníku.
Clánek 9
Úcinnost

Toto opatrení obecné povahy nabývá úcinnosti patnáctým dnem ode dne jeho
uverejnení v Telekomunikacním vestníku.
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Oduvodnení
Správní orgán vydává k provedení § 52 odst. 1 Zákona opatrení obecné povahy
c. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací,
vcetne kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen "opatrení").
Duvodem pro vydání opatrení je povinnost Úradu stanovit relevantní trhy, které budou
dále definovány a podrobeny analýze se zámerem zjistit, zda a na kolik jsou tyto jednotlivé
trhy konkurencní a jaký lze v tomto smeru ocekávat vývoj.
Clánek 1 stanoví základní zásady pro vymezení relevantního trhu pro úcely regulace
ex ante v oboru elektronických komunikací. Dále stanoví vztah trhu v oboru elektronických
komunikací k trhum specificky vymezeným podle predpisu v oblasti hospodárské souteže,
aby byla zrejmá i možná odlišnost ve vymezení trhu podle predpisu upravujících
hospodárskou soutež od prístupu Úradu k vymezení relevantních trhu.
V clánku 2 odst. 1 je zohledneno vydání nového Doporucení Evropských spolecenství
o relevantních trzích produktu a služeb v odvetví elektronických komunikací 2007/879/ES.
Jedná se o základní dokument predpisového rámce Evropských spolecenství, z nehož Úrad
vychází pri stanovení relevantních trhu.
V clánku 2 odst. 2 je obsažen výcet relevantních trhu rozdelených na maloobchodní
a velkoobchodní úroven. Nove je identifikováno 7 relevantních trhu, z toho 1 maloobchodní
a 6 velkoobchodních.
Maloobchodní trh C. 1 - prístup k verejné telefonní síti v pevném míste vznikl
sloucením puvodního trhu C. 1 - prístup k verejné telefonní síti v pevném míste pro
nepodnikající fyzické osoby a trhu C. 2 - prístup k verejné telefonní síti v pevném míste pro
právnické a podnikající fyzické osoby.
Velkoobchodní trh C. 2 - puvod volání (originace) ve verejné telefonní síti v pevném
míste, odpovídá puvodnímu vymezení v C. OOP/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. OOP/1/05.2006-21 (dále jen "OOP/1/07.2005-2") trhu C. 8puvod volání (originace) ve verejné telefonní síti v pevném míste.
Velkoobchodní trh C. 3 - ukoncení volání (terminace) v jednotlivých
telefonních
sítích poskytovaných
v pevném míste odpovídá puvodnímu
v OOP/1/07.2005-2
trhu C. 9 - ukoncení volání (terminace) v jednotlivých
telefonních sítích.

verejných
vymezení
verejných

Velkoobchodní trh C. 4 - velkoobchodní (fyzický) prístup k infrastrukture síte (vcetne
sdíleného nebo plného zprístupnení úcastnického vedení) v pevném míste, nahrazuje trh
C. 11 - velkoobchodní plný prístup k úcastnickému kovovému vedení nebo sdílený prístup
k úcastnickému kovovému vedení nebo úseku úcastnického kovového vedení síte pro úcely
poskytování služeb elektronických komunikací v puvodním vymezení v OOP/1/07.2005-2.
Velkoobchodní trh C. 5 - velkoobchodní širokopásmový prístup v sítích elektronických
širokopásmový
prístup v sítích
komunikací nahrazuje trh C. 12 - velkoobchodní
elektronických komunikací v puvodním vymezení v OOP/1/07.2005-2.

ohledu

Velkoobchodní trh
na technologii

6 - velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhu bez
použitou
k zajištení
pronajaté
nebo vyhrazené
kapacity

C.
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odpovídá puvodnímu vymezení v OOP/1/07.2005-2 trhu C. 13 - velkoobchodní poskytování
koncových úseku pronajatých okruhu v sítích elektronických komunikací.
Velkoobchodní trh C. 7 - ukoncení hlasového volání (terminace) v jednotlivých
verejných mobilních telefonních sítích odpovídá puvodnímu vymezení v OOP/1/07.2005-2
trhu C. 16 - ukoncení volání (terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních sítích.
Puvodní maloobchodní trhy: trh C. 3 - verejne dostupné národní telefonní služby
poskytované v pevném míste pro nepodnikající fyzické osoby, trh C. 4 - verejne dostupné
mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném míste pro nepodnikající fyzické osoby,
trh C. 5 - verejne dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném míste pro
právnické a podnikající fyzické osoby, trh C. 6 - verejne dostupné mezinárodní telefonní
služby poskytované v pevném míste pro právnické a podnikající fyzické osoby, trh C. 7 minimální soubor pronajatých okruhu, a puvodní velkoobchodní trhy: trh C. 10 - tranzitní
služby v pevné verejné telefonní síti, trh C. 14 - velkoobchodní poskytování páterních úseku
pronajatých okruhu v sítích elektronických komunikací, trh C. 15 - prístup a puvod volání
(originace) ve verejných mobilních telefonních sítích, trh C. 17 - velkoobchodní vnitrostátní
trh mezinárodního roamingu ve verejných mobilních sítích, a trh C. 18 - služby šírení
rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah
vysílání koncovým uživatelum, již dále nejsou identifikovány.
V clánku 3 se stanoví, že všechny relevantní trhy vymezené tímto opatrením musí
splnovat test trí kritérií. U sedmi trhu uvedených v príloze Doporucení Komise považuje test
trí kritérií za splnený a doporucuje provedení analýz techto trhu. Pokud by Úrad chtel vymezit
další relevantní trhy, musí prokázat, že test trí kritérií je u nich splnen. Vzhledem k tomu, že
§ 52 Zákona vyžaduje stanovení relevantních trhu prostrednictvím opatrení obecné povahy,
je pro doplnení seznamu relevantních trhu v clánku 2 odst. 2 nezbytná zmena opatrení.
Clánek 4 stanoví, jak bude Úrad postupovat pri definování relevantních trhu, a které
skutecnosti se považují z tohoto hlediska za duležité. Definování relevantních trhu je proces,
pri kterém Úrad vymezí casove, vecne a územne relevantní trh produktu (produktem se
rozumejí napr. služby, zarízení a cinnosti).
V clánku 4 odst. 2 je zohlednena skutecnost, že po vymezení maloobchodních
relevantních trhu dochází k vymezení jim odpovídajících velkoobchodních relevantních trhu.
V clánku 5 je uveden úcel provádené analýzy relevantního trhu a postup Úradu
v prípade zjištení, že trh není efektivne konkurencní.
Clánek 6 stanoví v souladu s Pokyny kritéria, na jejichž základe provede Úrad
hodnocení samostatné významné tržní síly na relevantním trhu. Výcet kritérií uvedených
v odstavci 1 není ve smyslu Pokynu uveden jako vycerpávající. V prípade, že by na základe
techto kriterií nebylo možno stanovit na relevantním trhu v oboru elektronických komunikací,
který je podroben tržní analýze, existenci ci neexistenci samostatné významné tržní síly, bylo
by nezbytné analýzu dále prohloubit a vyhodnotit další kritéria.
V clánku 7 odst. 1 a 2 vychází Úrad z bodu 2 Doporucení, z recitálu C. 17
k Doporucení a z Vysvetlující zprávy k Doporucení (str. 50 odst. 4), v kterých Evropská
komise požaduje u trhu, které nejsou nadále uvedeny v Doporucení a na kterých byl
stanoven podnik s významnou tržní silou, provedení testu trí kritérií a analýzy, zda je trh
efektivne konkurencní.
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Pokud provedení testu trí kritérií prokáže, že nekterý z techto trhu již neumožnuje
uplatnení regulace ex ante, Úrad na tomto trhu zruší uložené povinnosti podle § 51 odst. 6
Zákona a trh nebude nadále považován za relevantní.
Pokud trh i nadále splnuje test trí kritérií a analýza prokáže, že trh je efektivne
konkurencní, Úrad na tomto trhu zruší uložené povinnosti podle § 51 odst. 6 Zákona a trh
nebude nadále považován za relevantní. Vopacném
prípade, kdy trh není efektivne
konkurencní, Úrad uplatní standardní postup podle § 51 odst. 3 a násl. Zákona a na tento trh
se bude i pro další období mezi analýzami vztahovat prechodné ustanovení clánku 7 odst. 1
opatrení. Takový trh bude tedy nadále považován za relevantní a to až do doby provedení
analýzy, která prokáže, že trh je efektivne konkurencní.

u trhu,

které nejsou nadále uvedeny v Doporucení a na nichž nebyl stanoven podnik
s významnou tržní silou, Úrad již analýzu neprovádí a tyto trhy se již nepovažují za relevantní
trhy podle opatrení.
V clánku 7 odst. 3 je smyslem prechodného ustanovení vyloucení pochybností
o platnosti analýz relevantních trhu zahájených prede dnem úcinnosti opatrení. Tyto budou
dokonceny podle opatrení.
Clánek 8 stanoví, že opatrení nahrazuje OOP/1/07.2005-2,
opatrení ruší.

které se nabytím úcinnosti

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste správní orgán zverejnil návrh opatrení a výzvu
k uplatnení pripomínek k návrhu opatrení na diskusním míste dne 16. ledna 2008.
V rámci verejné konzultace
dotcených subjektu.

obdržel správní orgán pripomínky

a stanoviska

od trí

První pripomínka se týkala clánku 2 odst. 2 písmo a) opatrení. Dotcený subjekt v ní
navrhoval vypustit slova "pro nepodnikající fyzické osoby a pro právnické a podnikající
osoby". Toto vymezení je podle nej nadbytecné, nebot neexistují jiné než vyjmenované
osoby. Soucasná textace podle nej navíc klade duraz na spojení dosavadních relevantních
trhu C. 1 a C. 2. Domnívá se pritom, že situace na národním trhu v CR spíše svedcí pro
uplatnení detailnejší segmentace trhu, jak predpokládá Vysvetlující zpráva k Doporucení.
Úrad pripomínce vyhovel.
Druhá pripomínka se týkala clánku 2 odst. 2 písmo b) opatrení. Dotcený subjekt v ní
navrhoval upravit definici relevantního
trhu na "velkoobchodní
koncové segmenty
pronajatých okruhu bez ohledu na technologii použitou k zajištení pronajaté a vyhrazené
kapacity". Navrhuje zachovat dosavadní termín "pronajatý okruh", i když ceská verze
Doporucení používá termín "vedení". Nedošlo totiž k faktické zmene vecného vymezení trhu
a anglická verze Doporucení používá nadále termín "Ieased lines", pro který byl v ceských
legislativních textech doposud konzistentne používán ekvivalent "pronajaté okruhy".
Úrad upravil text podle pripomínky.
vymezení trhu podle Doporucení.

Termín

"pronajaté

okruhy"

lépe

vystihuje

Tretí pripomínka se týkala clánku 3 písmo b) opatrení. Dotcený subjekt v ní navrhuje
slova "struktura trhu, která v príslušném casovém období nesmeruje k úcinné hospodárské
souteži," nahradit slovy "vývoj relevantního trhu v primereném casovém období nesmeruje
k úcinné hospodárské souteži". Soucasná textace podle nej neodpovídá presne povaze
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2. testu a muže vést k interpretacním obtížím. Není jasné, co se presne rozumí "strukturou
trhu", smerování k efektivní konkurenci by mel vykazovat trh jako takový. Rovnež slovo
"príslušný" není vhodne použito - není zrejmé k cemu by melo casové období príslušet.
Slovo "primerený" podle našeho lépe vystihuje povahu a smysl textu.
Úrad pripomínce vyhovel.
Ve svém stanovisku dotcený subjekt uplatnuje názor, že by do nove stanoveného
trhu c. 6 mely být jednoznacne zahrnuty okruhy s rozhraním Ethernet. Odvolává se pritom na
vyslovený názor ERG, že vymezení trhu c. 6 (dríve c. 13) je dost široké na to, aby krome
pronajatých okruhu (Leased Unes) zahrnoval také okruhy s rozhraním Ethernet (Ethernet
leased Unes). ERG podtrhuje podporu souteže na maloobchodním trhu (kde klasické a
okruhy s rozhraním Ethernet vystupují jako substituty) a doporucuje,
aby podniku
s významnou tržní silou bylo v rámci nápravných opatrení uloženo také poskytování okruhu
s rozhraním Ethernet.
Úrad vzal toto stanovisko na vedomí. Podrobnejším vymezením relevantního trhu se
Úrad bude zabývat v rámci nové analýzy relevantního trhu c. 6, a to v návaznosti na
výsledek minulé analýzy relevantního trhu c. 6 (dríve c. 13). Úrad dále dodává, že soubor
možných nápravných opatrení ukládaných na príslušném relevantním trhu není soucástí
tohoto opatrení, nebot tímto se pouze stanoví relevantní trhy voboru elektronických
komunikací a kritéria pro hodnocení významné tržní síly.
Ve svém stanovisku dotcený subjekt požaduje, aby Úrad v oduvodnení opatrení
uvedl, jakým zpusobem se vyrovnal s problematikou konvergovaných služeb (fix-mobil),
jejich vlivem na definici jednotlivých trhu a zejména vlivem na zkoumání tržní síly dle clánku
6 opatrení. Konvergované služby svojí strukturou vždy zasahují do více relevantních trhu
najednou, což musí být zohledneno pri posuzování tržní síly daného subjektu i pri analýze
jednotlivého dotceného trhu.
Úrad v opatrení stanoví relevantní trhy v souladu s Doporucením.
Úrad dále
konstatuje, že vliv konvergovaných služeb na stanovené relevantní trhy prubežne sleduje a
vyhodnocuje a bere v úvahu pri posuzování tržní síly subjektu pri konkrétní analýze.
V tabulce vyporádání pripomínek zverejnené na diskusním
všech pripomínek a jejich vyporádání.

míste je uvedeno znení

Úrad podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval text návrhu rozhodnutí s Úradem pro
ochranu hospodárské souteže (dále "ÚOHS"). Predseda ÚOHS dopisem ze dne 5. února
2008 sdelil, že k opatrení nemá žádné pripomínky.

za Radu Ceského telekomunikacního
Predseda Rady
Ceského telekomunikacního
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úradu:

úradu

