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Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 12. 2022 
a je vykonatelné dne 2. 12. 2022. 

Praha 29. listopadu 2022 
Čj. ČTÚ-37375/2022-610/VII. vyř. 

 

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 
odst. 9 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném od 
1. 1. 2022, a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává v řízení zahájeném z moci úřední se společností CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00, IČO: 04084063 (dále jen „účastník řízení“), 
zahájeném z moci úřední dne 2. září 2022, ve věci zrušení povinností uložených na základě 
§ 51 odst. 5 a 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021, 
rozhodnutím č. REM/4/05.2018-05, podle § 51 odst. 11 zákona o elektronických 
komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2022, toto 

rozhodnutí č. REM/2/11.2022-2: 

Povinnosti uložené účastníku řízení ve výroku I. a ve výroku II. rozhodnutí Rady 
Českého telekomunikačního úřadu č. REM/4/05.2018-05, které bylo vedeno pod čj. ČTÚ-
58574/2017-610 a které nabylo právní moci dne 23. května 2018, se podle § 51 odst. 11 
zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2022, ruší ke dni nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“) podle § 51 až § 53 zákona 
o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2022, provedl analýzu relevantního 
trhu č. 2 s názvem „vyhrazená velkoobchodní kapacita“ stanoveným podle opatření obecné 
povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických 
komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Tuto analýzu vydal jako opatření 
obecné povahy č. A/2/07.2022-13 a uveřejnil dne 28. července 2022 v částce 7/2022 
Telekomunikačního věstníku (dále jen „analýza“). Podle opatření obecné povahy 
č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, 
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včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, vychází trh č. 2 z vymezení bývalého trhu 
č. 4 „velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“. 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, 
neboť na něm nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou. 

S ohledem na výsledek analýzy správní orgán vydal rozhodnutí č. SMP/2/11.2022-1 
ze dne 2. listopadu 2022, čj. ČTÚ-33549/2022-611/IV. vyř., které nabylo právní moci dne 
8. listopadu 2022 a kterým správní orgán zrušil stanovení účastníka řízení podnikem 
s významnou tržní silou (stanoveno rozhodnutím č. SMP/4/01.2018-1 ze dne 23. ledna 2018). 

Účastník řízení jako podnik s významnou tržní silou měl rozhodnutím 
č. REM/4/05.2018-05 uloženy povinnosti umožnit přístup k specifickým síťovým prvkům 
a přiřazeným prostředkům pro účel služby velkoobchodního poskytování koncových úseků 
pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací podle § 84 zákona o elektronických 
komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021, průhlednosti podle § 82 zákona 
o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021, nediskriminace při 
poskytování propojení podle § 81 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném 
do 31. 12. 2021, a oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických 
komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021. 

S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že účastník řízení již není podnikem 
s významnou tržní silou, správní orgán rozhodl o zrušení povinností uložených výše uvedeným 
rozhodnutím.  

*** 

S ohledem na uvedené bylo dne 2. září 2022 s účastníkem řízení zahájeno správní 
řízení podle § 51 odst. 11 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 
1. 1. 2022, ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 a 8 zákona 
o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021. 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 dopisem ze dne 9. září 2022 sdělil, že se vzdává práva na vyjádření 
se k oznámení o zahájení správního řízení. 

*** 

Na základě § 130 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 
1. 1. 2022, 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 13. září 2022. Připomínky k návrhu rozhodnutí bylo možno 
uplatnit do 13. října 2022. V této lhůtě nebyly uplatněny připomínky. 

*** 

Správní orgán podle § 130 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, ve znění 
účinném od 1. 1. 2022, konzultoval konečný text návrhu rozhodnutí s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dopisem ze dne 
1. listopadu 2022 sdělil, že k návrhu rozhodnutí nemá připomínky. 

*** 

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 
15. listopadu 2022 sdělil správnímu orgánu, že nehodlá využít svého práva nahlédnout do 
spisu.  
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*** 

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 
 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 

 
Mgr. Ing. Hana Továrková v.r. 

předsedkyně Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 

 
Za správnost: Ing. Kamil Popelář.  
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