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B. Informativní èást

7.

Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/4/03.2015-1 ve vìci stanovení podniku s významnou tržní
silou na relevantním trhu è. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) pøístup k infrastruktuøe sítì (vèetnì
sdíleného nebo plného zpøístupnìní úèastnického vedení) v pevném místì“

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že podle § 51 odst. 5 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a podle výsledkù analýzy relevantního trhu, vydané opatøením obecné povahy
è. A/4/10.2014-8, Rada Úøadu vydala rozhodnutí è. SMP/4/03.2015-1, kterým se na základì analýzy relevantního
trhu stanovuje spoleènost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,
IÈO: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu è. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) pøístup
k infrastruktuøe sítì (vèetnì sdíleného nebo plného zpøístupnìní úèastnického vedení) v pevném místì“.
èj. ÈTÚ-62 791/2014-611
odbor ekonomické regulace
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Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/5/03.2015-2 ve vìci stanovení podniku s významnou tržní
silou na relevantním trhu è. 5 – „Velkoobchodní širokopásmový pøístup v sítích elektronických
komunikací“

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že podle § 51 odst. 5 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a podle výsledkù analýzy relevantního trhu, vydané opatøením obecné povahy
è. A/5/10.2014-9, Rada Úøadu vydala rozhodnutí è. SMP/5/03.2015-2, kterým se na základì analýzy relevantního
trhu stanovuje spoleènost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,
IÈO: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu è. 5 – „Velkoobchodní širokopásmový
pøístup v sítích elektronických komunikací“.
èj. ÈTÚ-62 792/2014-611
odbor ekonomické regulace
9.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-12 903/2010-603/II. vyø. ze dne 19. 2. 2015 o sporu mezi
osobami vykonávajícími komunikaèní èinnost

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 19. 2. 2015 pod èj. ÈTÚ-12 903/2010-603/II. vyø. bylo
vydáno rozhodnutí o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích),
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem sporného øízení bylo rozhodnutí o zaplacení ceny za službu pøenesení
èísla za období od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2008. Tímto rozhodnutím potvrdil správní orgán II. stupnì rozhodnutí
správního orgánu I. stupnì èj. 92 152/2008-606/XXVII.vyø. ze dne 23. 12. 2008.
Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. 92 152/2008-606
odbor legislativní a právní
10.

Sdìlení o vydání usnesení èj. ÈTÚ-59 678/2014-606/IV. vyø. ze dne 9. 1. 2015 ve sporu mezi osobami
vykonávajícími komunikaèní èinnost

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 12. 1. 2014 pod èj. ÈTÚ-59 678/2014-606/IV. vyø. bylo
vydáno usnesení ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích),
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem sporného øízení bylo rozhodnutí o uložení povinnosti odpùrci poskytnout navrhovateli služby elektronických komunikací s navýšenou kapacitou na 500/500 Mbit/s.
Uvedené usnesení je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-59 678/2014-606
odbor legislativní a právní
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