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Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/6/05.2015-3 ve vìci stanovení podniku s významnou tržní
silou na segmentu A relevantního trhu „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhù
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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/6/12.2014-11,
Rada Úøadu vydala rozhodnutí è. SMP/6/05.2015-3, 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 segmentu A relevantního trhu „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhù bez ohledu na technologii použitou k zajištìní pronajaté nebo vyhrazené kapacity“.
èj. ÈTÚ-713/2015-611
odbor ekonomické regulace
19.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitoètové pásmo 27,5–33,4 GHz

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), a podle èl. 5 odst. 1
Pravidel Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì, zveøejnil dne 1. èervna
2015 na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy – èást plánu využití
rádiového spektra è. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitoètové pásmo 27,5–33,4 GHz.
èj. ÈTÚ-23 396/2015-605
odbor mezinárodních vztahù
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