
  
Podání k č.j.: ČTÚ čj. 37260/2005-611            Vyřizuje: Mgr. Jan Stárek            V Praze dne 1.11.2005 

věc: připomínky společnosti Oskar Mobil a.s. k Metodice definování relevantních trhů, analýzy 
relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření Vážená paní 
ředitelko, společnost Oskar Mobil a.s. (dále jen „Oskar Mobil") tímto podáním 
zasílá své vyjádření k zaslání připomínek a to ve lhůtě stanovené v návaznosti na 
zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k Metodice definování relevantních trhů, analýzy 
relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických 
komunikací v České republice (dále jen „Metodika“). Metodiku Český telekomunikační úřad (dále jen 
„Úřad“), i když to zákon neukládá, zveřejnil dne 11.10.2005 na diskusním místě.Konkrétní dílčí 
připomínky k Metodice sice nebylo možné dnešního dne uplatnit přímo na diskusním místě na 
internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu neboť diskuze byla již uzavřena, ale svá 
předchozí vyjádření uskutečněná v rámci semináře na Úřadě považuje společnost Oskar Mobil za 
plně postačující.Oskar Mobil tímto bere návrh znění Metodiky na vědomí a souhlasí s tím, aby podle 
této Metodiky Úřad postupoval při analýzách relevantních trhů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a Opatřením obecné 
povahy č. OOP/1/07. 2005 – 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, 
včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly (dále jen „Opatření“).Oskar také oceňuje přístup 
Úřadu a Rady Úřadu při projednávání připomínek v rámci veřejné diskuze. Připomínky společnosti 
Oskar Mobil byly prezentovány v rámci této veřejné diskuze na semináři dne 31.10.2005. 
Předpokládáme, že nyní bude Metodika po proběhlém projednání ve veřejné diskusi dále upravena a 
docílí se tak zjednodušení průběhu budoucí diskuse k analýzám jednotlivých relevantních trhů. 
Metodika bude také nedílnou součástí všech opatření obecné povahy, kterými Úřad vydá analýzy 
jednotlivých relevantních trhů a společnost Oskar Mobil proto předpokládá ještě uplatnění případných 
dalších budoucích dílčích připomínek v rámci projednávání návrhů těchto opatření obecné povahy. 
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Oskar je nyní členem Vodafonu, největší mobilní rodiny na světě.  
Oskar is now a member of Vodafone, the world's largest mobile community. 
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