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Rada Ceského telekomunikacního
úradu jako príslušný správní orgán podle
§ 10 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 107 odst.
8 písmo b) bod 3 a § 108 odst. 2 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"), vydává v rízení se spolecností Telefónica 02
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IC:
60193336, (dále jen "úcastník rízení"), zahájeném z moci úrední dne 28. prosince 2010, ve
veci zrušení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou uložené
na základe § 51 odst. 3 písmo g) Zákona rozhodnutím o cene C. CEN/13/11.2006-73, podle
§ 51 odst. 5 Zákona, toto
rozhodnutí o cene c. CEN/13/04.2011-3:

I.
Povinnost uložená spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. rozhodnutím Rady
Ceského telekomunikacního úradu c. CEN/13/11.2006-73,
které nabylo právní moci dne
20. prosince 2006, se podle § 51 odst. 5 Zákona ruší nabytím právní moci tohoto
rozhodnutí.
Oduvodnení:
Na základe výsledku první analýzy relevantního trhu "Velkoobchodní poskytování
koncových úseku pronajatých
okruhu v sítích elektronických
komunikací"
(puvodne
oznaceného jako relevantní trh c. 13) byl úcastník rízení stanoven podnikem s významnou
tržní silou na tomto trhu a mel podle § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím c. CEN/13/11.2006-73
stanovenu povinnost sjednávat ceny za velkoobchodní poskytování koncových úseku
pronajatých okruhu s prenosovou rychlostí do 2048 kbit/s tak, aby byly nákladove
orientovány, tj. zahrnovaly efektivne a úcelne vynaložené náklady a primerený zisk, a
zajištovaly návratnost investic v primereném casovém období a zohlednily príslušná rizika.
Na základe opatrení obecné povahy c. 00P/1/02.2008-2
byl puvodní relevantní trh
c. 13 oznacen jako relevantn í trh c. 6 - velkoobchodn í koncové segmenty pronajatých
vedení bez ohledu na technologii použitou k zajištení pronajaté nebo vyhrazené kapacity.
Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu c. 6, kterou vydal jako opatrení obecné povahy c. A/6/12.201 0-16
a uverejnil dne 10. prosince 2010 v cástce 22/2010 Telekomunikacního vestníku.
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Rozhodnutím správního orgánu C. SMP/6/04.2011-2 ze dne 14. dubna 2011, které
bylo vydáno pod cj. 116 175/201 0-609NII. vyr. a nabylo právní moci dne 19. dubna 2011, byl
úcastník rízení stanoven jako podnik s významnou tržní silou.
S ohledem na výsledky analýzy relevantního trhu C. 6, ve které nebylo navrženo
uložení cenové regulace úcastníku rízení, není možné nadále uplatnovat vuci úcastníku
rízení regulaci uloženou na základe výsledku predchozí analýzy. Z tohoto duvodu správní
orgán rozhodlo zrušení povinnosti související s regulací cen.
***

S ohledem na uvedené bylo dne 28. prosince 2010 s úcastníkem rízení zahájeno
správní rízení ve veci zrušení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou
tržní silou na základe § 51 odst. 5 Zákona. Úcastník rízení byl správním orgánem
v zaslaném oznámení o zahájení správního rízení vyzván k vyjádrení a navržení dukazu a
byla mu poskytnuta lhuta 14 dnu ode dne dorucení oznámení. Úcastník rízení dne 11. ledna
2011 zaslal vyjádrení, ve kterém uvedl, že neuplatnuje žádné pripomínky.
***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste správní orgán zverejnil návrh rozhodnutí vcetne výzvy
k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 1. února 2011. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 1. brezna 2011. V této lhute neuplatnil pripomínky žádný
dotcený subjekt.
***

Správní orgán podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval konecný text návrhu
rozhodnutí s Úradem pro ochranu hospodárské souteže. Predseda ÚOHS dopisem ze dne
13. dubna 2011 sdelil, že k návrhu rozhodnutí nemá žádné pripomínky.
***

Správní orgán dal úcastníku rízení možnost, aby se v souladu s § 122 odst. 5 Zákona
vyjádril k podkladum rozhodnutí a navrhl prípadné doplnení. Úcastník rízení nahlédl do spisu
dne 19. dubna 2011 a neuplatnil k návrhu žádné pripomínky.
***

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:
PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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