
 
 
 
 
 
 

V Praze 30. listopadu 2011 
Čj.: ČTÚ-122 237/2011-600 

 
 

Věc: doplnění odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím 

 
 
 
Vážený pane, 
 

dne 15. listopadu 2011 byla Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) 
prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). 
 
 S omluvou zasíláme následné doplnění naší odpovědi. 
 

V závěru s poukazem na Vámi uvedené cenové srovnání uplatňujete podnět 
„k provedení Analýzy relevantních trhů dle § 51 zákona č. 127/2005 Sb. a opětovné definici 
Relevantního trhu dle § 52 téhož zákona.“. Předpokládáme, že tímto podnětem máte na 
mysli opětovné ustavení relevantního trhu „velkoobchodní trh přístupu a původ volání 
(originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích“ (dále „trh mobilní originace“). 
 

K tomuto podnětu Vás informujeme, že ČTÚ na základě dlouhodobého sledování 
situace na trhu mobilních služeb se již dříve rozhodl připravit novou definici trhu mobilní 
originace a provést na něm tzv. tříkriteriální test. Provedení tohoto testu a prokázání 
kumulativního splnění všech tří kritérií je nutnou podmínkou pro možnost zařazení trhu znovu 
mezi regulované trhy. I když jde v případě tohoto trhu postup ČTÚ nad rámec požadavků 
Evropské komise, která tento trh již nezařadila do svého Doporučení o relevantních trzích 
z roku 2007, považujeme takové prověření důvodnosti uplatnění regulace za důležité pro 
možnost další podpory konkurence. 
 

V současné době proto ČTÚ dokončuje vyhodnocení tohoto testu a předpokládá, že 
jej zveřejní do konce listopadu t.r. k veřejné konzultaci spolu s návrhem změny opatření 
obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických 
komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.  
 

V případě, že konzultace potvrdí oprávněnost dosavadních závěrů ČTÚ, a pokud 
v rámci notifikačního procesu neuplatní námitky Evropská komise, bude v průběhu roku 2012 
provedena analýza tohoto trhu.  
 
 

 
 

sekretariát 
předsedy Rady 
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