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VYHLÁŠKA 

ze dne …………2005, 

kterou se stanoví  kriteria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou 
tržní sílu 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.,                 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) k provedení § 53 odst. 4 zákona: 

§ 1 

Základní ustanovení 

 Tato vyhláška stanoví kriteria společné významné tržní síly, která budou posuzována 
zejména při analýze jednotlivých relevantních trhů, prováděné podle § 51 zákona. 

 

§ 2 

Společná významná tržní síla 

 Podle § 53 odst. 3 zákona lze považovat dva nebo více podniků, mezi nimiž nejsou 
strukturální nebo jiné vazby, za podniky se společnou významnou tržní silou, pokud působí  
na trhu, jehož struktura může vytvářet předpoklady ke koordinovanému jednání těchto 
podniků. Společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu  je možno stanovit  především 
na základě vyhodnocení koncentrace trhu, průhlednosti a dalších kriterií, která jsou uvedena v 
§ 3 této vyhlášky. 

 

§ 3 

Kriteria pro vyhodnocení společné významné tržní síly 

(1) Pro vyhodnocení společné významné tržní síly použije Český telekomunikační úřad 
zejména tato kriteria: 

a) vyzrálost (nasycenost) trhu, 
b) stagnující nebo mírný růst na straně poptávky, 
c) malá pružnost poptávky, 
d) podobné tržní podíly, 
e) stejnorodost  produktu, 
f) podobné nákladové struktury, 
g) nedostatek technických inovací, vyspělých technologií, 
h) neexistence přebytku kapacity, 
i) velké překážky pro vstup,  
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j) nedostatečná protiváha kupní síly,  
k) nedostatek potenciální hospodářské soutěže, 
l) různé druhy neformálních nebo jiných vazeb mezi  podniky,  
m) odvetné mechanismy,  
n) nedostatečný nebo omezený prostor pro cenovou konkurenci.  
 

(2) Kromě kriterií uvedených v odstavci 1 je Český telekomunikační úřad oprávněn k 
provedení analýzy existence společné významné tržní síly na daném relevantním trhu použít i 
dalších, přiměřených kritérií.  

(3) Kritéria uvedená v odstavci 1 nejsou kumulativní. 

 

§ 4 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.  

 

 

Ministr: 


