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Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 1. 2018 

Praha 23. ledna 2018 
Čj. ČTÚ-47 028/2017-611/V. vyř. 

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 
§ 107 odst. 9 písm. b) bod 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává v řízení zahájeném z moci úřední se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
IČO: 040 84 063, dne 18. září 2017, ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou toto 

rozhodnutí č. SMP/4/01.2018-1: 

I. 

Podle § 51 odst. 5 Zákona a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané 
opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/4/08.2017-5 se podnikem 
s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním 
přístupem poskytovaným v pevném místě“ v Segmentu A, který zahrnuje velkoobchodní 
služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě s rychlostí nepřevyšující 
6 Mbit/s bez ohledu na použité přenosové prostředky, stanovuje společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
IČO: 040 84 063 (dále jen „účastník řízení“).  

II. 

Podle § 101 písm. e) a § 102 odst. 9 správního řádu nabytím právní moci tohoto 
rozhodnutí pozbývá vykonatelnosti a jiných právních účinků rozhodnutí Rady Českého 
telekomunikačního úřadu ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním 
trhu „Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii 
použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“ č. SMP/6/05.2015-3, vydané 
pod čj. ČTÚ-713/2015-611/VI.vyř. ze dne 12. května 2015.  

Odůvodnění: 
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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 
Zákona analýzu trhu č. 4 – Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě (dále jen „trh č. 4“), kterou vydal jako opatření obecné 
povahy č. A/4/08.2017-5. Toto opatření bylo dne 25. srpna 2017 uveřejněno v částce 
11/2017 Telekomunikačního věstníku a nabylo účinnosti dne 9. září 2017. 

K části I. výroku 

Úřad v rámci analýzy rozdělil trh č. 4 na dva segmenty – Segment A a Segment B. 
Segment A zahrnuje velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným 
v pevném místě s rychlostí nepřevyšující 6 Mbit/s bez ohledu na použité přenosové 
prostředky. Segment B zahrnuje velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě s rychlostí vyšší než 6 Mbit/s bez ohledu na použité 
přenosové prostředky. 

Analýzou trhu č. 4 bylo zjištěno, že Segment A relevantního trhu č. 4 není efektivně 
konkurenčním trhem a působí na něm podnik s významnou tržní silou. Na základě 
vyhodnocení stanovených kritérií, provedeného v souladu s Metodikou analýz relevantních 
trhů, Úřad konstatoval, že účastník řízení má postavení podniku s významnou tržní silou 
na Segmentu A relevantního trhu vymezeného ve výše uvedené analýze. 

Segment B relevantního trhu č. 4 je efektivně konkurenčním trhem a nepůsobí 
na něm podnik s významnou tržní silou. 

 K části II. výroku 

S ohledem na ustanovení § 101 písm. e) správního řádu a § 122 odst. 5 Zákona 
vydal správní orgán nové rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou 
na předmětném relevantním trhu. 

Ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá podle § 102 odst. 9 správního 
řádu vykonatelnosti a jiných právních účinků původní rozhodnutí č. SMP/6/05.2015-3, 
vydané pod čj. ČTÚ-713/2015-611/VI.vyř. ze dne 12. května 2015 o stanovení podniku 
s významnou tržní silou na předmětném relevantním trhu společnosti O2 Czech Republic 
a.s., IČO: 601 93 336, právnímu předchůdci účastníka řízení, na základě výsledků předchozí 
analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního 
úřadu č. A/6/12.2014-11.  

*** 

S ohledem na uvedené bylo dne 18. září 2017 s účastníkem řízení zahájeno správní 
řízení podle § 51 odst. 5 Zákona ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou. 
Na základě ustanovení § 51 odst. 5 Zákona je účastníkem řízení pouze podnik, 
o jehož právech a povinnostech má být rozhodováno. Účastník řízení byl správním orgánem 
v zaslaném oznámení o zahájení správního řízení vyzván k vyjádření a navržení důkazů 
a byla mu poskytnuta lhůta 14 dnů ode dne doručení oznámení. Účastník řízení 
se k zahájení řízení nevyjádřil. 

*** 

Na základě § 130 Zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu 
pro vedení konzultací na diskusním místě správní orgán zveřejnil návrh rozhodnutí včetně 
výzvy k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 11. října 2017. Připomínky k návrhu 
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 13. listopadu 2017. V této lhůtě uplatnil připomínky jeden 

http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/metodika-analyz-relevantnich-trhu/obrazky/metodikaanalyzrelevantnichtrhu.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/metodika-analyz-relevantnich-trhu/obrazky/metodikaanalyzrelevantnichtrhu.pdf
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subjekt, a to společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2, 
155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 (dále jen „společnost Vodafone“).  

Společnost Vodafone v rámci konzultace návrhu rozhodnutí o stanovení podniku 
s významnou tržní silou vznesla připomínky, které souvisí s analýzou relevantního trhu 
vydanou opatřením obecné povahy č. A/4/08.2017-5 a jejími závěry. Společnost Vodafone 
požadovala stanovit účastníka řízení podnikem s významnou tržní silou nejen na segmentu 
A jak předpokládá analýza, ale i na segmentu B dotčeného relevantního trhu, provést novou 
analýzu tohoto trhu a znovu přehodnotit kritérium vertikální integrace. Úplné znění 
obdržených připomínek a jejich vypořádání je zveřejněno na webových stánkách Úřadu. 

Správní orgán připomínky společnosti Vodafone posoudil a uvádí, že při zpracování 
analýzy relevantního trhu č. 4 postupoval v souladu s platnou legislativou a dodržel všechny 
stanovené procesní kroky zahrnující veřejnou konzultaci s dotčenými subjekty, konzultaci 
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a konzultaci s Evropskou komisí. V návaznosti 
na obdržené připomínky k návrhu tohoto rozhodnutí správní orgán uvádí, že se obdobnými 
připomínkami již zabýval v rámci veřejné konzultace k předmětné analýze relevantního trhu 
č. 4 a tyto připomínky řádně vypořádal a uvedenou analýzu po notifikaci u Evropské komise 
vydal jako opatření obecné povahy č. A/4/08.2017-5, které nabylo účinnosti 9. září 2017. 
Správní orgán rovněž konstatuje, že od doby provedení a vydání opatření obecné povahy 
č. A/4/08.2017-5 nezaznamenal na předmětném trhu změny, které by jej vedly k nutnosti 
provedení nové analýzy relevantního trhu č. 4. S ohledem na výše uvedené správní orgán 
považuje závěry dotčeného opatření obecné povahy za platné.  

Podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích správní orgán 
podle výsledku analýzy relevantního trhu stanoví rozhodnutím podnik s významnou tržní 
silou a uloží mu jednu nebo zároveň několik povinností. V rámci tohoto řízení o stanovení 
podniku s významnou tržní silou tak není správní orgán oprávněn, jakkoliv měnit závěry 
provedené analýzy relevantního trhu. V návaznosti na závěry výše uvedeného opatření 
obecné povahy č. A/4/08.2017-5 tak správní orgán zahájil správní řízení o stanovení 
účastníka řízení podnikem s významnou tržní silou na segmentu A relevantního trhu č. 4. 
Dotčené opatření obecné povahy neumožňuje správnímu orgánu stanovit účastníka řízení 
podnikem s významnou tržní silou na jiné části relevantního trhu než na segmentu A, tudíž 
jej nelze stanovit podnikem s významnou tržní silou na segmentu B v rozporu se závěry 
předmětné analýzy. Správní orgán z uvedených důvodu obdrženým připomínkám nevyhověl. 

*** 

Správní orgán zaslal konečný text návrhu rozhodnutí podle § 111 odst. 1 a § 130 
odst. 3 Zákona Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve svém dopise ze dne 12. ledna 2018 sdělil, že nad rámec 
připomínek uplatněných v rámci konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu 
č. A/4/XX.2017-Y, trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě neuplatňuje k návrhu rozhodnutí č. SMP/4/XX.2017-Y žádné 
připomínky. Správní orgán k tomuto uvádí, že předmětné připomínky k návrhu opatření 
obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2017-Y byly vypořádány a zohledněny v rámci 
vydaného opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/08.2017-5. Toto opatření bylo dne 
25. srpna 2017 uveřejněno v částce 11/2017 Telekomunikačního věstníku. 

*** 

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-smp-4
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Správní orgán dal účastníku řízení možnost, aby se v souladu s § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřil k podkladům rozhodnutí a navrhl případné doplnění. Účastník řízení 
dne 19. ledna 2018 nahlédl do spisu, seznámil se s jeho obsahem před vydáním rozhodnutí 
a neuplatnil žádné připomínky. 

*** 

S ohledem na výše uvedené, v souladu se základními principy vycházejícími 
z právního rámce Evropské unie, s cílem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, 
vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů 
a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí, Rada rozhodla tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 

Otisk úředního razítka 

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 
RNDr. Ing. Jiří Peterka v. r. 

člen Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: 

Jiří Šefčík 
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