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30. ledna 2007 

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T- 340/03 

France Télécom SA v. Komise Evropských společenství  

SOUD POTVRZUJE SHLEDÁNÍ ODPOVĚDNOSTI FRANCE TÉLÉCOM ZA 
ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ NA FRANCOUZSKÉM TRHU PŘÍSTUPU 

K INTERNETU 

Praxe predátorských cen neumožňující pokrytí proměnlivých ani celkových nákladů v rámci 
plánu směřujícího k ovládnutí trhu přístupu k vysokorychlostnímu internetu je zneužitím 

dominantního postavení. 

Wanadoo Interactive SA (WIN) byla v rozhodné době dotčené věci společností skupiny France 
Télécom. Skupina tvořená Wanadoo a jejími dceřinými společnostmi sdružovala všechny 
aktivity týkající se internetu skupiny France Télécom, jakož i aktivity vydávání telefonních 
seznamů. WIN v této skupině měla provozní a technickou odpovědnost týkající se služeb 
přístupu k internetu na francouzském území, včetně služeb ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line, asymetrická digitální účastnická linka).  

Komise v červenci 1999 rozhodla o zahájení sektorového šetření v Evropské unii týkajícího se 
zejména poskytování služeb týkajících se zpřístupnění účastnického vedení a účastnického 
vedení bytových stanic. Poté, co v této souvislosti v září 2001 zahájila řízení bez návrhu, 
zkoumala podrobnosti tarifních podmínek poskytování WIN služeb přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu pro bytové stanice ve Francii.  

Po řízení Komise shledala, že predátorské ceny uplatňované WIN za její služby eXtense 
a Wanadoo ADSL jí neumožňovaly až do srpna 2001 pokrýt její proměnlivé náklady a od tohoto 
data do října 2002 její celkové náklady v rámci plánu směřujícího k ovládnutí trhu přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu ve významné fázi jeho rozvoje. Její jednání tedy bylo zneužitím 
jejího dominantního postavení na francouzském trhu přístupu k vysokorychlostnímu internetu 
pro bytové stanice. Komise jí rozhodnutím ze dne 16. července 2003 uložila pokutu ve výši 
10,35 milionů eur.  

WIN proti tomuto rozhodnutí podala žalobu k Soudu prvního stupně  

Po fúzi, ke které došlo dne 1. září 2004, se France Télécom SA stala právním nástupcem WIN.  



Soud má ve svém rozsudku nejprve za to, že Komise právem rozhodla, že neexistuje dostatečný 
stupeň zaměnitelnosti mezi vysokorychlostním a nízkorychlostním internetem a definovala 
relevantní trh jako trh přístupu k vysokorychlostnímu internetu pro bytové stanice. 

WIN krom toho ve své žalobě zpochybnila existenci jednak dominantního postavení, a jednak 
zneužití tohoto postavení. 

Soud má za to, že WIN měla dominantní postavení na francouzském trhu přístupu k internetu 
s ohledem na velmi významný podíl na trhu, který měla během celého sporného období, počet 
účastníků služeb ADSL více než osmkrát vyšší než počet účastníků prvního z jejích soutěžitelů 
a její „oporu“ od France Télécom, historického telekomunikačního operátora ve Francii, což jí 
poskytlo výhody vzhledem k jejím soutěžitelům. 

Soud v tomto rámci rovněž zdůrazňuje, že silný růst trhu přístupu k vysokorychlostnímu 
internetu během sporného období nemůže vyloučit použití pravidel hospodářské soutěže.  

Pokud jde o existenci zneužití, Soud připomíná, že co se týče predátorských cen, jednak ceny 
nižší než průměr proměnlivých nákladů umožňují předpokládat vylučující charakter cenové 
praxe, a jednak ceny nižší než průměr celkových nákladů, avšak vyšší než průměr proměnlivých 
nákladů, musí být považovány za zneužívající, pokud jsou stanoveny v rámci plánu, jehož cílem 
je vyloučit soutěžitele.  

Soud krom toho rozhoduje, že Komise správně zvolila a použila metodu výpočtu míry pokrytí 
nákladů, která jí umožnila rozhodnout, že se jedná o praxi predátorských cen, a že poskytla 
vážné a shodující se indicie existence plánu predace. Nebylo krom toho nezbytné prokazovat, že 
WIN měla skutečnou šanci nahradit své ztráty.  

Soud má za to, že WIN nemůže uplatňovat absolutní právo přizpůsobit se cenám svých 
soutěžitelů, aby odůvodnila své chování. I když je pravda, že přizpůsobení se podnikem 
v dominantním postavení cenám soutěžitelů není samo o sobě zneužívající nebo 
sankcionovatelné, nemůže být vyloučeno, že se takovým stane, pokud se netýká pouze ochrany 
jeho zájmů, avšak jeho cílem je posílit toto dominantní postavení a zneužít jej.  

Soud tedy rozhoduje, že Komise správně rozhodla, že WIN zneužila své dominantní postavení. 

Soud nakonec potvrzuje výši pokuty uložené WIN. 

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Soudu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení 
kasační opravný prostředek omezený na právní otázky k Soudnímu dvoru. 

 



Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soud prvního stupně. 

Dostupné jazyky: BG, ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, PL, RO, SK, SL 

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora 
http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=T-340/03  

Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání. 

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Obrazové záznamy z vyhlášení rozsudku jsou dostupné na EbS „Europe by Satellite”, službě 
poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisku a komunikace, L - 2920 

Lucemburk, Tel: (00352) 4301 35177, Fax: (00352) 4301 35249 
nebo B-1049 Brusel, Tel: (0032) 2 29 64106, Fax: (0032) 2 29 65956 
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