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Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Císlo jednací
61 701/2007-606N1.vyr.

Praha

2 3 . listopadu 2007

Predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu jako príslušný správní orgán pOdle§ 10
zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 107 odst. 10 a
§ 127 odst. 1 zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších predpisu,
vydává v rízení zahájeném dne 27. 8. 2007 na návrh navrhovatele Unient Communications, a.s.,
IC: 63078 171, se sídlem Praha 5, Radlická 714/113, proti odpurci T-Mobile Czech Republic a.s.,
IC: 649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíckova 2144/1, ve veci sporu o obnovení smerování
na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx, toto

rozhodnutí:

I. Návrh navrhovatele na uložení povinnosti odpurci obnovit smerování na císelné
rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx se zamítá.

II. Žádný z úcastníku rízení nemá právo na náhradu nákladu rízení.

Oduvodnení:

Dne 27. 8. 2007 bylo na návrh navrhovatele u Ceského telekomunikacního úradu (dále též
"CTÚ" nebo "správní orgán") zahájeno správní rízení ve veci sporu o povinnosti odpurce obnovit
smerování volání na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx podle platné Smlouvy o propojení
komunikacních sítí.

Ve svém návrhu navrhovatel uvádí, že s odpurcem uzavrel dne 14.2.2006 Smlouvu
o propojení komunikacních sítí C. 016671-000-00 (dále též "Smlouva") a tato upravuje i podmínky
provozu a smerování ze síte odpurce na uvedené císelné rozsahy pridelené navrhovateli správním
orgánem v roce 2005. Jak navrhovatel uvádí, obe smluvní strany až do mesíce srpna 2007
Smlouvu v plném rozsahu plnily a v síti elektronických komunikací odpurce byly císelné rozsahy
799 7xx xxx a 799 9xx xxx smerovány. Dne 28. 6. 2007 však navrhovatel obdržel oznámení
odpurce, ve kterém se tento odvolává na stanovisko CTÚ z 31. 1.2007 a požaduje po navrhovateli
doložení plnení všech zákonem stanovených kriterií pro poskytování verejne dostupné telefonní
služby. Pokud tak navrhovatel neuciní, pristoupí odpurce k zastavení smerování na uvedené
císelné rozsahy pridelené navrhovateli. I pres vysvetlení navrhovatele, že žádná zákonná kritéria
pro poskytování verejné mobilní telefonní síte neporušuje, trval odpurce na prerušení smerování, a
k nemu také ve 32. týdnu t.r. došlo. Navrhovatel má zato, že prerušení smerování v síti
elektronických komunikací odpurce je zásadním porušením práv navrhovatele ve využívání
pridelených císelných rozsahu 799 7xx xxx a 799 9xx xxx. Podle jeho názoru odpurce svým
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rozhodnutím zastavit smerování diskriminuje navrhovatele a jeho zákazníky v dovolatelnosti z této
síte, pricemž navrhovatel je nucen pozastavit své obchodní aktivity a tím dochází na jeho strane
k nezanedbatelným škodám. Tento krok odpurce se navrhovateli jeví jako diskriminace zákazníku
jiného subjektu na telekomunikacním trhu a omezení hospodárské souteže. Na základe
uvedeného se navrhovatel domnívá, že odpurce prímo porušuje § 30 odst. 10 zákona
o elektronických komunikacích, a to tím, že znemožnuje originaci a terminaci hovoru ve své
mobilní síti z právoplatne pridelených císelných rozsahu 799 7xx xxx a 799 9xx xxx navrhovatele.
Navrhovatel je presvedcen, že je zásadne diskriminován v právu používat právoplatne pridelené
císelné rozsahy, nebot neexistuje obchodní ani technický zpusob jak originaci a terminaci nahradit,
pricemž podíl odpurce je vetší než 41 % úcastníku ve verejných mobilních telefonních sítích.

V návaznosti na uvedené navrhovatel žádá, aby správní orgán uložil odpurci povinnost plnit
své povinnosti dle zákona a obnovit smerování císelných rozsahu 799 7xx xxx a 799 9xx xxx podle
platné Smlouvy o propojení komunikacních sítí c. 016671-000-00. K doložení návrhu priložil
navrhovatel kopie e-mailové korespondence s odpurcem.

Ve vyjádrení doruceném správnímu orgánu dne 13. 9. 2007 odpurce potvrdil, že mezi
navrhovatelem a odpurcem byla uzavrena Smlouva o propojení komunikacních sítí c. 016671-000
00. Tato smlouva však upravuje pouze propojení verejné mobilní komunikacní síte odpurce
verejné pevné komunikacní síte navrhovatele, a proto dle názoru odpurce z ní není možné
vyvozovat jakoukoliv jeho povinnost ke smerování volání jeho úcastníku na císelné rozsahy pro
verejnou mobilní komunikacní sít navrhovatele.

Pokud však navrhovatel namítá, že Smlouva upravuje podmínky smerování a provozu ze
síte odpurce na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx, pak pravdepodobne dle názoru
odpurce, povinnost smerování provozu mylne odvozuje z prílohy 81 Smlouvy, která však pouze
v rámci clánku ,,7. Pridelená císla služeb jiných operátoru dostupných prostrednictvím služby
tranzitu spolecnosti Unient" definuje císelné rozsahy jiných operátoru, které jsou dostupné
prostrednictvím služby tranzitu pres pevnou komunikacní sít navrhovatele. Tedy zmínený clánek
prílohy Smlouvy dává odpurci možnost v prípade jeho zájmu tranzitovat volání ze své síte na
mobilní císelné rozsahy navrhovatele. Tento clánek nezakládá jakoukoliv povinnost odpurce
smerovat volání jeho úcastníku na predmetné mobilní císelné rozsahy navrhovatele.

Odpurce dále ve svém vyjádrení uvádí, že navrhovatel zjevne úcelove tvrdí, že až do srpna
2007 obe strany Smlouvu plnily a v síti odpurce byly císelné rozsahy smerovány, protože Smlouva
nikdy odpurci neukládala povinnost smerovat volání jeho úcastníku na mobilní císelné rozsahy
navrhovatele, tedy otázka, zda probíhá ci neprobíhá smerování volání úcastníku odpurce na
mobilní císla navrhovatele, nemela vubec vliv na plnení Smlouvy.

Mobilní císelné rozsahy navrhovatele byly dostupné ze síte odpurce po dobu
od 14.3.2006 do 23. 7. 2007, a to na základe zápisu z jednání zástupcu obou úcastníku rízení.
Podle vyjádrení odpurce bylo od pocátku jednání mezi ním a navrhovatelem postaveno na jisto, že
smerování provozu mezi sítí odpurce a navrhovatele na jeho mobilní císelné rozsahy predpokládá
uzavrení propojovací smlouvy stanovující podmínky vzájemného propojení verejné mobilní
komunikacní síte odpurce a verejné mobilní komunikacní síte navrhovatele. Protože však dále
nedošlo ke konstruktivním jednáním smerujícím k uzavrení zmínené smlouvy o propojení, opustil
odpurce provizorní model smerování volání na základe zápisu z jednání.

Odpurce se dále domnívá, že navrhovatel nedisponuje verejnou mobilní komunikacní sítí a
tedy neposkytuje verejnou mobilní telefonní službu, protože podle informací dostupných odpurci
navrhovatel na daných mobilních císelných rozsazích nezajištuje prístup k tísnovým voláním,
službu lokalizace volajícího pro potreby tísnových volání, ani služby prenositelnosti císla ve
verejných mobilních telefonních sítích.

Soucasne odpurce zduraznuje, že svým jednáním nediskriminuje navrhovatele
nezprístupnením jeho mobilních císelných rozsahu svým úcastníkum, nebot vzájemné propojení
své síte se sítí jiného operátora standardne realizuje na základe smlouvy o propojení, pricemž
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tento postup je zcela v souladu s platnou právní úpravou, a taková smlouva o propojení verejných
mobilních komunikacních sítí navrhovatele a odpurce dosud sjednána nebyla.

Dne 10. 10. 2007 bylo správnímu orgánu doruceno vyjádrení navrhovatele. V nem tento
reaguje na vyjádrení odpurce ohledne uzavrení smlouvy o propojení verejných mobilních
komunikacních sítí úcastníku rízení. Mezi obema stranami došlo k dohode, že prímé propojení
jejich komunikacních sítí muže být realizováno teprve poté, kdy príchozí provoz do síte odpurce ze
síte navrhovatele bude ve dvou po sobe následujících kalendárních mesících roven nebo vetší
395000 minut za každý mesíc jednotlive (bod 3.08 Smlouvy o propojení z 14. 2. 2006). Do té doby
budou síte obou stran propojeny neprímo, prostrednictvím síte jiného oprávneného provozovatele
komunikacní síte, pres kterou bude smerován provoz mezi stranami. Vzhledem k tomu, že
navrhovatel akceptoval požadavek odpurce na neprímé propojení až do dosažení príchozího
provozu do síte navrhovatele vetšího než 365 000 minut mesícne a v souvislosti se závery zápisu
z 23. 9. 2005 a 30. 9. 2005, se navrhovatel dle svého vyjádrení oprávnene domníval, že do
dosažení uvedeného limitu je platná Smlouva o propojení komunikacních sítí C. 016671-000-00
pro pevnou i mobilní sít navrhovatele a nevyvíjel aktivity k tomu, aby samostatnou smlouvu
o propojení mobilních sítí uzavrel.

Odpurce své vyjádrení k tvrzením namítaným navrhovatelem dorucil správnímu orgánu dne
22. 10. 2007. V nem opakuje své predchozí stanovisko, které se týká uzavrené smlouvy
o propojení, kdy se výhradne jedná o propojení jeho verejné mobilní komunikacní síte a verejné
pevné komunikacní síte navrhovatele. Dále odkazuje na zápis z jednání obou úcastníku rízení ze
dne 20. 2. 2006, ve kterém je pod bodem 1. rešena Smlouva o propojení mobilních sítí obou
úcastníku rízení a v jeho rámci rešena potreba doplnení formálních náležitostí žádosti o propojení
mobilních sítí úcastníku rízení ze strany navrhovatele.

S podklady rozhodnutí se odpurce seznámil dne 4. 10. 2007. Navrhovatel tak ucinil dne
5.10.2007.

***

Podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu rozhoduje spory mezi osobami vykonávajícími komunikacní
cinnosti, pokud se týká spor povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základe.

Správní orgán pri posuzování návrhu vycházel z presvedcení, že rozhodování sporu podle
ustanovení § 127 zákona o elektronických komunikacích v sobe zahrnuje zároven i predchozí
posouzení, zda tvrzený nárok vyplývá z povinností odpurce stanovených mu zákonem
o elektronických komunikacích nebo na jeho základe. Proto se správní orgán v souladu se svou
pravomocí pri rozhodování tohoto sporného správního rízení zameril toliko na rozhodování
o zákonných povinnostech odpurce a nikoliv na rozhodování o povinnostech odpurce, které byly
mezi úcastníky sporu sjednány na základe jejich svobodné vule a vyplývajících z již uzavrené
Smlouvy o propojení c. 016671-000-00. Dále se na verejne dostupné služby elektronických
komunikací poskytované na základe smlouvy vztahuje povinnost stanovená v § 61 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích.

Podle § 61 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je podnikatel poskytující verejne
dostupnou službu elektronických komunikací povinen poskytovat tuto službu nepretržite po
všechny dny v roce, nestanoví-Ii zákon jinak.

Krome podkladu predložených úcastníky tohoto sporného správního rízení vycházel
správní orgán pri posuzování veci ze skutecností mu známých z úrední cinnosti, tj. opatrení
obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu cj. 36 876/2006-609 analýza trhu
C. A/15/06.2006-23.

Po prezkoumání veškerých podkladu správního rízení konstatuje správní orgán následující:
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Navrhovatel se v tomto sporném správním rízení domáhá toho, aby správní orgán stanovil
odpurci povinnost obnovit smerování na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx. Tedy
požaduje originaci, nebot jeho požadavek se týká toho, aby se zákazníci odpurce mohli dovolat na
uvedené císelné rozsahy navrhovatele. Proto správním orgán pri rozhodování v tomto sporném
správním rízení predevším zkoumal, zda odpurci byly uloženy povinnosti na základe analýzy
relevantního trhu, kterým je trh c. 15 - prístup a puvod volání (originace) ve verejných mobilních
telefonních sítích.

Jak vyplývá z výsledku analýzy trhu c. 15 - prístup a puvod volání (originace) ve verejných
mobilních telefonních sítích, vydané jako opatrení obecné povahy c. A/15/06.2006-23, byl tento
relevantní trhu shledán efektivne konkurencním, nebyl na nem shledán žádný podnik s významnou
tržní silou a žádnému z dotcených subjektu, vcetne odpurce, tak nebyly povinnosti (nápravná
opatrení) uloženy.

Podle ustanovení § 79 zákona o elektronických komunikacích je CTÚ oprávnen
po konzultaci podle ustanovení § 130 a 131 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím
uložit podnikateli, který ovládá prístup ke koncovým uživatelum, povinnosti k zajištení spojení od
koncového bodu ke koncovému bodu, v oduvodnených prípadech vcetne propojení sítí. Jak
vyplývá ze zjištení správního orgánu, ani tato povinnost odpurci uložena nebyla.

Navrhovatel se ve svých vyjádreních k tomuto spornému správnímu rízení opakovane
odvolává na ustanovení § 30 ost. 10 zákona o elektronických komunikacích a o toto ustanovení
zákona opírá svuj nárok na obnovení smerování volání na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx
xxx.

Pri výkladu § 30 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, je podle názoru správního
orgánu treba vycházet z toho, že se jedná o harmonizacní ustanovení, jak vyplývá z vládního
návrhu zákona a v nem uvedeného standardního oznacování harmonizacních ustanovení podle
Legislativních pravidel vlády. Z uvedeného návrhu zákona vyplývá, že dané ustanovení je
transpozicí cI. 10 odst. 2 smernice 2002/21/ES. Ustanovení smernice je v cásti upravující postupy
pro císlování a daný odstavec v zásade upravuje požadavek nediskriminace pri využívání císel.
Nediskriminace je požadována ve vztazích vuci poskytovatelum služeb elektronických komunikací.
Harmonizacní ustanovení se z principu snaží sjednotit postupy v rámci EU, a reagují tak na ruzný
stav dané veci v ruzných státech EU, v konkrétním prípade se tak jedná o úpravu nediskriminace
ve využívání císel.

Podle názoru správního orgánu je treba ustanovení smernice vykládat tak, že subjekt, který
rozhoduje o pridelení císel, musí zachovávat princip nediskriminace. V prvé rade se tak jedná
o regulacní úrady, které nesmí žádný subjekt v tomto ohledu zejména uprednostnit ci ostatní
subjekty žádající o využívání císel jinak diskriminovat. Druhá veta smernice pak výslovne
požaduje, aby obecný požadavek nediskriminace byl požadován i v takovém prípade, kdy
o využívání (nekterých) císel poskytovateli služeb fakticky rozhoduje jiný poskytovatel služby.
Tento výklad dle názoru správního orgánu podporuje i dokument "Policy Implications of
Convergence of Naming, Numbering and Addressing", který byl vypracován pro Evropskou Komisi
(zejména str. 38; plné znení dokumentu na adrese http://ec.europa.eu/information_society/
topics/telecoms/regulatory/studies/documents/nna_finaL15sept.pdf). Celá koncepce pak vychází
ze základní myšlenky, že jedním z úzkých hrdel vstupu na trh služeb elektronických komunikací je
pridelování císel pro tyto služby a jejich pridelování proto musí být nediskriminacní.

Správnost výkladu § 30 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, podle kterého
z tohoto ustanovení nevyplývá odpurci povinnost originace, lze rovnež dovodit z principu analýz
relevantních trhu a následných ukládání nápravných opatrení (povinností). Mezi temito
povinnostmi lze mj. uložit i povinnost propojení pro originaci. Rovnež tak podle § 79 odst. 2 zákona
o elektronických komunikacích lze za splnení zde uvedených predpokladu uložit urcitému subjektu
povinnost propojení. Zákonodárce by nestanovoval tyto principy, pokud by mel v úmyslu uložit
obecnou povinnost propojení stávajícím operátorum a poskytovatelum služeb prímo
prostrednictvím § 30 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích.
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Správní orgán tedy otázku výkladu § 30 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích
uzavírá tak, že se jedná o ustanovení pro prípad, kdy (nekterá) císla pro prístup ke službám
prideluje poskytovatel služby a tento v takovém prípade pri této cinnosti nesmí diskriminovat jiné
poskytovatele (tím, že by nekteré v pridelených císlech neoduvodnene uprednostnil ci zvýhodnil
apod.). Na uvedený spor a tedy na podporu tvrzení navrhovatele, že on (potažmo jeho úcastníci) je
diskriminován - pokud jde o císla používaná pro prístup k jeho mobilním službám - tím, že odpurce
odmítá smerovat volání na výše uvedené císelné rozsahy, se tak ustanovení § 30 odst. 10 zákona
o elektronických komunikacích nevztahuje.

Navrhovatel svuj nárok opírá také o tvrzení, že službu smerování volání úcastníku odpurce
na císelné rozsahy pro verejnou mobilní komunikacní sít navrhovatele upravuje Smlouva. Volání
na císelné rozsahy 799 7xx xxx a 799 9xx xxx je zmíneno pod bodem 7 prílohy 81 Smlouvy,
pricemž uvedený bod 7 má název "Pridelená císla služeb jiných operátoru dostupných
prostrednictvím služby tranzitu spolecnosti Unient" a u daných císel je konkrétne uvedena "sít
spolecnosti Unient mob.". Podle cI. 2.3.1.1 prílohy 8 Smlouvy se službou tranzitu rozumí
"umožnení volání ze síte spolecnosti T-Mobile prostrednictvím síte Unient na služby, které jsou
poskytovány v síti jiného operátora v Ceské republice.". Podle cI. 2.3.1.2 pak "poskytování služby
tranzitu spolecností Unient je podmíneno existencí odpovídajícího smluvního vztahu mezi
spolecností Unient a operátorem, v jehož síti je tranzitovaný provoz ukoncován.". Z uvedeného
tedy správní orgán dovozuje, že mezi spornými stranami nebyla uvedenými smluvními ujednáními
sjednána služba originace (poskytovaná odpurcem navrhovateli) pro volání do síte navrhovatele,
ale služba tranzitu (poskytovaná navrhovatelem odpurci) pro volání do síte Unient mob. Protože se
však návrhem navrhovatel domáhá, aby mu odpurce poskytoval službu originace (povinnost
smerovat volání) pro ukoncení v jeho síti (císla byla pridelena navrhovateli), nezbývá správnímu
orgánu než uzavrít, že se nedomáhá povinnosti vyplývající z uzavrené Smlouvy a odpurce tak
neporušuje Smlouvu, resp. nejedná v rozporu s § 61 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích.

Na základe uvedeného tak správní orgán dospel k záveru, že odpurci zákon
o elektronických komunikacích neukládá povinnost smerovat do síte navrhovatele volání na výše
uvedené císelné rozsahy a tato povinnost mu nebyla uložena ani správním rozhodnutím.

Soucástí vyjádrení navrhovatele k tomuto spornému správnímu rízení, které bylo CTÚ
doruceno dne 10. 10. 2007 je i jeho námitka, která se týká údajne rozdílné dikce stanovisek CTÚ z
31. 1. 2007 a z 23. 7. 2007 k technologiím WiFi. Zde správní orgán považuje za nutné uvést nad
rámec tohoto rozhodnutí, že obe zmínená stanoviska jsou v obecných záverech totožná. Obsahem
obou je sdelení, že rozhodujícím cinitelem pri propojení je udržení kvality parametru a integrity
verejné komunikacní síte a kvality poskytované verejne dostupné telefonní služby, bez ohledu na
technologii, kterou je toto zajištováno.

Nad rámec tohoto rozhodnutí dále správní orgán považuje za duvodné uvést, že odpurci
neprísluší hodnotit dodržování zákona, popr. rozhodnutí Ceského telekomunikacního úradu, ze
strany navrhovatele, a následne jej po svém záveru, že navrhovatel své povinnosti porušuje, za to
sankcionovat tím, že by prestal poskytovat službu, byla-Ii by sjednána ve smlouve, to však
s výjimkou nutnosti zachovat integritu síte nebo v prípade rozporu s technickými parametry (§ 84
odst. 5 zákona o elektronických komunikacích). Za plnení svých povinností daných zákonem, popr.
rozhodnutím Ceského telekomunikacního úradu, odpovídá každý operátor ve své síti a jejich
prípadné porušování spadá do pusobnosti CTÚ.

Vzhledem k výše uvedenému, jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí. Protože navrhovatel nemel ve veci úspech a odpurce náhradu nákladu rízení nevycíslil
a ani ji nežádal, žádnému z úcastníku rízení se právo na náhradu nákladu rízení nepriznává.
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Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhute 15 dnu ode dne jeho dorucení podat rozklad k Rade
Ceského telekomunikacního úradu u predsedy Rady Ceského telekomunikacního úradu, a to
na adresu Ceský telekomunikacní úrad, poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad je treba
podat v poctu dvou stejnopisu.
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PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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