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Cesky telekomunikacni

se sidlem Sokolovska 21�, Praha �

postovni prihradka 02, 225 02 Praha 025

~ �O~~I�~~~.~.t~~.~��~~~��~~~~
~i Cesky telekomunikifnl urad

Odbor ekonomicke regulace ~

Dne fl. (�. �2�1-10�� L{I�L
1

Praha 13. cervna 2013
Cj. CTU-17 607/2013-611

Rada Ceskeho telekomunikacnfho uradu jako prfslusny spravnf organ podle § 10
zakona c. 500/2004 Sb., spravnf rad, ve znenf pozdejsfch predpisu, a podle § 107 odst. �
pfsm. b� bodu 3 zakona c. 127/2005 Sb., 0 elektronickych komunikacfch a 0 zmeme
nekterych souvisejfcfch zakonu (zakon 0 elektronickych komunikacfch�, ve znenf pozdejsich
predpisu, (dale jen �ZakonU

�, vydava v rfzenf se spolecnosti Telef6nica Czech Republic,
a.5., se sidlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - �ichie, IC� 601�3336, (dale jen
�ucastnfk i�izeniU

�, zahajenem z mod uredni dne 15. unora 2013 ve veci zmeny povinnosti
ulozene na zaklade § 51 odst. 3 Zakona (ve znenf ucinnem v dobe vydani rozhodnuti�
rozhodnutim c. CEN/4/1 0.201 0-78, a zmenene rozhodnutim 0 cene c. CEN/4/06.2012-1,
podle § 51 odst. 8 Zakona, toto

Povinnost souvisejfcf s regulacf cen ulozena ucastniku rizeni rozhodnutim Rady
Ceskeho telekomunikacniho uradu c. CEN/4/10.2010-78, ktere nabylo pravni moci dne
18. rfjna 2010, a zmenena rozhodnutim C. CEN/4/06.2012-1, ktere nabylo pravni moci dne
26. cervna 2012, se podle § 51 odst. 8 Zakona a s ohledem na § 51 odst. 5 Zakona menf
takto�

I.

Podle § 51 odst. 5 pismo f� a § 5� Zakona a podle vysledku analyzy relevantnfho trhu
�Velkoobchodni (fyzicky� pristup k infrastrukture sfte (vcetne sdfleneho nebo plneho
zprfstupneni ucastnickeho vedeni� v pevnem misteU vydane opatrenfm obecne povahy
Ceskeho telekomunikacniho uradu c A/4/05.2010-6 se ucastnfku i�fzeni uklada povinnost
sjednavat ceny sluzeb zpristupneni ucastnickeho vedenf a prostredku a sluzeb nezbytnych
k poskytovani sluzeb prostrednictvim ucastnickeho vedenf (dale jen �kolokaceU

� tak, aby
nebyly prekroceny tyto maximalni ceny�

1. ceny za poskytnuti sluzeb zprfstupneni ucastnickeho kovoveho vedeni nebo jeho
useku uplatnovane jednorazove�

Nazev sluzby
�aximalni cena v �c bez dane

z pridane hodnoty

Zi�izeni sluzby pine zpristupneni ucastnickeho
kovoveho vedeni

1.1 a (Poskytnuti PPV na zaklade PROVIDE vcetne migrace 1 120,-
z xDSL sluiby ucastnika rizeni (v soucasnosti nazvane
Carrier Broadband a Carrier IP Stream»

Zi�fzenf sluzby sdileny pristup k ucastnickemu
1.1 b kovovemu vedenf 1 222,-

(Poskytnuti SPV na zaklade PROVIDE vcetne miqrace
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z xDSL služby ú astníka ízení (v sou asnosti nazvané 
Carrier Broadband a Carrier IP Stream)) 

1.2     

Zm na t ídy služby plný p ístup k ú astnickému 
kovovému vedení bez zm ny pozice na 
p edávacím rozvodu 
(Zm na t ídy služby PPV na základ  CHANGE (COS) bez 
zm ny pozice na PR) 

 189,-- 

1.3  

 Zm na t ídy služby plný p ístup 
k ú astnickému kovovému vedení se zm nou 
pozice na p edávacím rozvodu 
(Zm na t ídy služby PPV na základ  CHANGE (COS) se 
zm nou pozice na PR) 

 602,- 

1.4 a 

Zm na poskytovatele služby využívajícího plné 
zp ístupn ní ú astnického kovového vedení 
bez zm ny t ídy služby 
 (TRANSFER PPV na službu jiného poskytovatele 
využívající PPV) 

 743,- 

1.4   b 

Zm na poskytovatele služby využívajícího 
sdílený p ístup k ú astnickému kovovému 
vedení bez zm ny t ídy služby 
 (TRANSFER SPV na službu jiného poskytovatele 
využívající SPV) 

 886,- 

1.5 a 
Storno objednávky p ed zavedením služby plné 
zp ístupn ní ú astnického kovového vedení  
(Storno objednávky PPV – zpráva ABORT) 

 448,- 

  1.5   b 

Storno objednávky p ed zavedením služby 
sdílený p ístup k ú astnickému kovovému 
vedení 
(Storno objednávky SPV – zpráva ABORT) 

 532,- 

1.6  

Zm na t ídy služby sdílený p ístup 
k ú astnickému kovovému vedení bez zm ny 
pozice na p edávacím rozvodu 
(Zm na t ídy služby SPV na základ  CHANGE (COS) bez 
zm ny pozice na PR) 

 166,- 

1.7  

Zm na t ídy služby sdílený p ístup 
k ú astnickému kovovému vedení se zm nou 
pozice na p edávacím rozvodu 
(Zm na t ídy služby SPV na základ  CHANGE (COS) se 
zm nou pozice na PR) 

 690,- 

1.8  

Zm na služby sdílený p ístup k ú astnickému 
kovovému vedení na plné zp ístupn ní 
ú astnického kovového vedení  
(Zm na služby z SPV na PPV na základ  CONVERT) 

 690,- 

1.9 a 

Z ízení služby plný p ístup k úseku 
ú astnického vedení  
(Poskytnutí PPÚ na základ  PROVIDE v etn  migrace 
z xDSL služby ú astníka ízení (v sou asnosti nazvané 
Carrier Broadband a Carrier IP Stream)) 

 1 292,- 

    1.9   b 

Z ízení služby sdílený p ístup k úseku 
ú astnického kovového vedení 

 (Poskytnutí SPÚ na základ  PROVIDE v etn  migrace 
z xDSL služby ú astníka ízení (v sou asnosti nazvané 
Carrier Broadband a Carrier IP Stream)) 

 1 168,- 

1.10  

Zm na t ídy služby plné zp ístupn ní úseku 
ú astnického kovového vedení bez zm ny 
pozice na p edávacím rozvodu  
(Zm na t ídy služby PPÚ na základ  CHANGE (COS) 
beze zm ny pozice na PR) 

 189,- 

1.11  Zm na t ídy služby plné zp ístupn ní úseku  602,- 

2/11 
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ú astnického kovového vedení se zm nou 
pozice na p edávacím rozvodu 
(Zm na t ídy služby PPÚ na základ  CHANGE (COS) se 
zm nou pozice na PR) 

1.12 a 

Zm na poskytovatele služby využívajícího plné 
zp ístupn ní úseku ú astnického vedení bez 
zm ny t ídy služby 
(TRANSFER PPÚ na službu jiného poskytovatele 
využívající PPÚ)  

 1 177,- 

    1.12 b 

Zm na poskytovatele služby využívajícího 
sdílený p ístup k úseku ú astnického kovového 
vedení bez zm ny t ídy služby 
(TRANSFER SPÚ na službu jiného poskytovatele 
využívající SPÚ) 

 1 155,- 

1.13 a 

Storno objednávky p ed zavedením služby plné 
zp ístupn ní úseku ú astnického kovového 
vedení  
(Storno objednávky PPÚ – zpráva ABORT) 

 832,- 

    1.13 b 

Storno objednávky p ed zavedením služby 
sdílený p ístup k úseku ú astnického kovového 
vedení  
(Storno objednávky SPÚ – zpráva ABORT) 

 823,- 

1.14  

Zm na služby sdílený p ístup k úseku 
ú astnického kovového vedení na plné 
zp ístupn ní úseku ú astnického vedení bez 
zm ny t ídy služby a pozice na p edávacím 
rozvodu 
(Zm na služby z SPÚ na PPÚ na základ  CONVERT bez 
zm ny t ídy služby a pozice na PR) 

 166,- 

1.15  

Zm na služby sdílený p ístup k úseku 
ú astnického kovového vedení na plné 
zp ístupn ní úseku ú astnického vedení se 
zm nou t ídy služby a pozice na p edávacím 
rozvodu 
(Zm na služby z SPÚ na PPÚ na základ  CONVERT se 
zm nou t ídy služby a pozice na PR) 

 690,- 

1.16  
innosti v d sledku nesprávného hlášení 

poruchy  
 1 003,- 

1.17  
Zjišt ní identifikace konkrétního ú astnického 
kovového vedení – manuální zpracování 
(MDF QUERY) 

 329,- 

1.18  
Ov ení možnosti z ízení požadované t ídy 
služby 
(LQI) 

 1 570,- 

1.19  
Ov ení výsledk  odmítnuté objednávky z ízení 
zp ístupn ní ú astnického kovového vedení 
(LQM) 

 645,- 

1.20  

Z ízení a zp ístupn ní kovového ú astnického 
vedení na základ  PROVIDE B (neaktivní 
vedení) 

Maximáln  ve výši aktuáln  
ú tované maloobchodní ceny za 

z ízení ú astnické stanice + 
cenová položka zp ístupn ní 

1.1a 

2. ceny za poskytnutí služeb zp ístupn ní ú astnického kovového vedení nebo jeho 
úseku uplat ované m sí n :  

3/11 
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 Název služby 
Maximální cena v K  bez dan  

z p idané hodnoty 

2.1  
M sí ní pronájem jednoho ú astnického 
kovového vedení pro službu plné zp ístupn ní 
ú astnického kovovému vedení 

 179,- 

2.2  
M sí ní pronájem jednoho ú astnického 
kovového vedení pro službu sdílený p ístup 
k ú astnickému kovovému vedení 

 30,- 

2.3  
M sí ní pronájem jednoho ú astnického 
kovového vedení pro službu plné 
zp ístupn ní úseku ú astnického vedení 

 176,- 

2.4  
M sí ní pronájem jednoho ú astnického 
kovového vedení pro službu sdílený p ístup 
k úseku ú astnického vedení 

 30,- 

 

2.5  

Zjišt ní identifikace konkrétního ú astnického 
kovového vedení  
(Paušální m sí ní cena za využívání systému MDF 
QUERY on Line) 

 18,- 

3. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplat ované jednorázov : 

 

Název služby 
Maximální cena v K  bez dan  

z p idané hodnoty 

3.1  
P edb žné místní šet ení 
– 1 zpráva p edb žného místního šet ení 

 1 963,- 

3.2 a 
Podrobné místní šet ení 
– 1 zpráva podrobného místního šet ení pro 
koloka ní místnost                                                

 12 111,- 

     3.2  b 
Podrobné místní šet ení 
– další zpráva podrobného místního šet ení pro 
koloka ní místnost 

 8 269,- 

3.3  
Poskytnutí koloka ního prostoru  
– sk í  

 35 193,- 

3.4  
Poskytnutí nebo rozší ení technologického 
napájení 48V nebo 230V (nezálohované) 

 2 895,- 

3.5  

Stín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na 
hlavním rozvodu p id lený Poskytovateli 
– spojovací kabely v kapacit  96 pár  – 
poskytnutí nebo rozší ení 

 1 935,- 

3.6  

Nestín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na 
hlavním rozvodu p id lený Poskytovateli 
– spojovací kabely v kapacit  96 pár  – 
poskytnutí nebo rozší ení 

 1 935,- 

3.7  

Stín ný vnit ní spojovací kabel, metalický 
2Mbit/s, v etn  digitálního rozvad e – pár – 
poskytnutí nebo rozší ení/Kabel sb rného 
okruhu metalický – v etn  pásku na 
p edávacím rozvodu – pár – poskytnutí nebo 
rozší ení 

 5 103,- 

3.8  Optický vnit ní spojovací kabel v etn   5 201,- 

4/11 
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optického rozvad e – pár vláken – poskytnutí 
nebo rozší ení/Kabel sb rného okruhu – 
optický, v etn  optického rozvad e – pár –  
poskytnutí nebo rozší ení 

3.9  
Zdroj nep etržitého napájení (UPS)  
– jednotka UPS 

 3 903,- 

3.10  

Vn jší spojovací kabel – metalický – pro vnit ní 
nebo vn jší prost edí, v etn  pásku na hlavním 
rozvodu i pásku na p edávacím rozvodu 
– spojovací kabely v kapacit  96 pár  – 
poskytnutí nebo rozší ení 

2 360,- 

3.11  

Vn jší spojovací kabel stín ný – metalický – 
pro vnit ní nebo vn jší prost edí, v etn  pásku 
na hlavním rozvodu i pásku na p edávacím 
rozvodu – spojovací kabely v kapacit  96 pár  
– poskytnutí nebo rozší ení 

2 360,- 

3.12  

Výdej ipové karty a realizace požadavku na 
jeden p ístup do koloka ního prostoru  
– za jednoho zam stnance Nájemce a 
koloka ní  

1 227,- 

3.13  

Realizace požadavku na jeden další p ístup do 
koloka ního prostoru  
– za jednoho zam stnance Nájemce a 
koloka ní místnost 

750,- 

3.14  
Vstup s doprovodem – paušální poplatek 
- jedna návšt va libovolného po tu pracovník  
Nájemce v jednom koloka ním prostoru 

2 016,- 

3.15  

Vstup s doprovodem – využití  
– jedna zapo atá hodina p ístupu s 
doprovodem v jednom koloka ním prostoru 
libovolného po tu pracovník  Nájemce 

623,- 

3.16  
Deinstalace za ízení technologického napájení 
48V nebo 230V (nezálohované) 

1 965,- 

3.17  
Deinstalace nestín ného vnit ního spojovacího 
kabelu a pásku na HR p id leného 
Poskytovateli  

1 965,- 

3.18  
Deinstalace stín ného vnit ního spojovacího 
kabelu a pásku na HR p id leného 
Poskytovateli 

1 965,- 

3.19  
Deinstalace stín ného vnit ního spojovacího 
kabelu, metalický 2 Mbit/s, v etn  digitálního 
rozvad e/Kabelu sb rného okruhu – metalický 

4 046,- 

3.20  
Deinstalace optického vnit ního spojovacího 
kabelu v etn  optického rozvad e/Kabelu 
sb rného okruhu – optický  

4 046,- 

3.21  
Deinstalace vn jšího spojovacího kabelu – 
metalický – pro vnit ní a vn jší prost edí  

1 965,- 

3.22  
Deinstalace vn jšího spojovacího kabelu 
stín ného – metalický – pro vnit ní a vn jší 
prost edí 

1 965,- 

3.23  
Deinstalace zdroje nep etržitého napájení 
(UPS)  

4 046,- 

3.24  
Uvedení koloka ního prostoru do p vodního 
stavu 

 7 884,- 

5/11 
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3.25  

Práce na projek ním pr zkumu a schvalování 
projektové dokumentace 
– jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno 
stanovisko  

14 319,- 

4. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplat ované m sí n : 

 

Název služby 
Maximální cena v K  bez dan  

z p idané hodnoty 

4.1  
Stín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na 
hlavním rozvodu p id lený Poskytovateli 
– spojovací kabely v kapacit  96 pár  

 611,- 

4.2  
Nestín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na 
hlavním rozvodu p id lený Poskytovateli 
– spojovací kabely v kapacit  96 pár  

 460,- 

4.3  
Stín ný vnit ní spojovací kabel, metalický 
2 Mbit/s, v etn  digitálního rozvad e 
– pár 

 33,- 

4.4  

Optický vnit ní spojovací kabel v etn  
optického rozvad e 
– pár vláken 

 72,- 

4.5  
Spot eba energie  
– kW p íkonu instalovaného za ízení 

 2 761,- 

4.6  
Poskytování napájení 48V nebo 230V– sk í  
(nezálohované) 

 201,-  

4.7  
Pronájem koloka ního prostoru  
– umíst ní jedné sk ín  

 5 895,- 

4.8  
Zdroj nep etržitého napájení (UPS)  
– jednotka UPS 

 565,- 

4.9  
Kabel sb rného okruhu – optický 
– pár vláken 

 60,- 

4.10  
Pásek na hlavním rozvodu pro službu jiné 
technické ešení 

 284,- 

4.11  Kabel sb rného okruhu – metalický – pár  32,- 

4.12  
Vn jší spojovací kabel – metalický – pro vnit ní 
nebo vn jší prost edí – spojovací kabely v 
kapacit  96 pár  

 583,- 

4.13  
Vn jší spojovací kabel stín ný – metalický – 
pro vnit ní nebo vn jší prost edí – spojovací 
kabely v kapacit  96 pár  

 735,-  

4.14  
Nájem prostoru pro umíst ní roštu Nájemce 
v budov   
– b žný metr kabelového roštu 

 77,- 

4.15  
Nájem prostoru pro umíst ní lišty Nájemce 
v budov  
– b žný metr lišty 

 41,- 

4.16  

Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo lišt  
ú astníka ízení v budov  
– b žný metr pokládky jednoho kabelu 
v kabelovém roštu nebo lišt  

 9,- 

4.17  Nájem prostoru pro umíst ní antény na st eše   1 924,- 
4.18  Nájem prostupu do budovy  9,- 

6/11 
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– b žný metr pokládky jednoho kabelu 
v kabelovém roštu nebo lišt  

4.19  

Nájem prostoru pro vybudování prostupu do 
budovy z pozemku ú astníka ízení mimo 
budovu do kabelovny v budov  
– b žný metr kabelové trasy 

 77,- 

4.20  

Nájem prostoru pro umíst ní kabelu nájemce 
na pozemku, v kabelovodu nebo kolektoru 
ú astníka ízení mimo budovu  
– b žný metr kabelové trasy 

 9,- 

II. 

1. Pro nov  uzavírané smluvní vztahy je po dobu ú innosti ásti I. výroku tohoto 
rozhodnutí ú astník ízení povinen sjednávat ceny podle ásti I. výroku tohoto rozhodnutí 
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

2. V ostatních p ípadech je po dobu ú innosti ásti I. výroku tohoto rozhodnutí 
ú astník ízení povinen sjednat a uplat ovat ceny podle ásti I. výroku tohoto rozhodnutí 
nejpozd ji od prvního dne t etího m síce následujícího po m síci, ve kterém došlo k nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Od vodn ní: 

eský telekomunika ní ú ad (dále jen „Ú ad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 
Zákona analýzu trhu . 4 – velkoobchodní (fyzický) p ístup k infrastruktu e sít  (v etn  
sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst  (dále jen „trh 
. 4“), kterou vydal dne 12. kv tna 2010 jako opat ení obecné povahy . A/4/05.2010-6. Toto 

opat ení bylo dne 21. kv tna 2010 uve ejn no v ástce 9/2010 Telekomunika ního v stníku. 
Výsledky analýzy prokázaly, že trh . 4 není efektivn  konkuren ním trhem, nebo  na n m 
p sobí podnik s významnou tržní silou. Rozhodnutím správního orgánu . SMP/4/09.2010-76 
ze dne 1. zá í 2010, které bylo vydáno pod j. 69 910/2010-609/VI. vy ., a které nabylo 
právní moci dne 3. zá í 2010, byl ú astník ízení stanoven jako podnik s významnou tržní 
silou. 

V p ípad  ú astníka ízení analýza prokázala, že jsou napln ny podmínky pro uložení 
cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti související 
s regulací cen, které následn  uložil rozhodnutím . CEN/4/10.2010-78, a které nabylo 
právní moci dne 18. íjna 2010. Pozd ji tyto povinnosti správní orgán pozm nil rozhodnutím 
. CEN/4/06.2012-1, které nabylo právní moci dne 26. ervna 2012. 

P edm tná rozhodnutí uložila ú astníku ízení povinnost sjednávat ceny služeb 
zp ístupn ní ú astnického vedení a prost edk  a služeb nezbytných k poskytování služeb 
prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) tak, aby nebyly p ekro eny maximální ceny 
stanovené správním orgánem. 

K ásti I. výroku 

Ú ad je povinen pr b žn  sledovat a vyhodnocovat ú inky uložených nápravných 
opat ení na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami. Podle § 56 odst. 3 Zákona 
Ú ad sleduje a vyhodnocuje úrove  cen, jež jsou (nebo mohou být) p edm tem regulace cen 
v oblasti elektronických komunikací. V p ípad , kdy Ú ad dosp je k názoru, že je t eba 
úrove  stanovených cen upravit, postupuje podle § 51 odst. 8 Zákona, protože se nejedná 
o uložení nové povinnosti, ale o zm nu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje 
a která byla p edpokládána v analýze.  

Ú ad je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen p i uplat ování cenové regulace 
brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí 
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z rozhodnutí Ú adu byla p inejmenším nákladová. Z tohoto d vodu správní orgán provedl 
ov ení, zda ceny stanovené v rozhodnutí o cen  . CEN/4/10.2010-78, ve zn ní rozhodnutí 
o cen  . CEN/4/06.2012-1, pokrývají náklady za poslední uzav ené ú etní období v souladu 
s výše uvedeným ustanovením Zákona a zda jsou tedy p inejmenším nákladov  orientovány. 

Ú ad v pr b hu roku 2012 vytvo il nový nákladový model, jenž umož uje stanovit ceny 
služeb konzistentn  podél celého „žeb íku investic“, tedy po ínaje službami poskytovanými 
na relevantním trhu . 4, na navazujícím velkoobchodním trhu . 5 a následn  i na 
maloobchodním trhu p ístupu k síti Internet (za ú elem ov ení, zda nedochází ke stla ování 
marží). Tento p ístup usnadní kontrolu a zajistí, že náklady vynakládané ú astníkem ízení 
na služby nap í  celým produktovým et zcem (od relevantního trhu . 4 až po trh 
maloobchodní) budou správn  alokovány a nebude docházet k vícenásobnému zahrnutí 
vynaložených náklad  do cen poskytovaných služeb1. Ú ad tento nový „broadbandový“ 
model“ využil k vyhodnocení ú ink  doposud uložených nápravných opat ení v oblasti cen 
na p íslušný relevantní trh v období mezi analýzami, nebo  je povinen podle § 56 odst. 3 
Zákona pr b žn  sledovat a vyhodnocovat cenový vývoj na trhu elektronických komunikací 
a zárove  je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen p i uplat ování cenové regulace 
brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí 
z rozhodnutí Ú adu byla p inejmenším nákladová. Model je založen na metodice „Bottom-up“ 
p ír stkových náklad  (LRAIC+), vychází z princip  oce ování majetku na bázi sou asných 
cen v etn  moderní používané technologie (CCA/MEA), které umož ují jak regulovanému 
subjektu, tak zájemc m o velkoobchodní služby init efektivní investi ní rozhodnutí, a odráží 
i existující topologii sít  ú astníka ízení. Model byl vytvo en ve spolupráci s poradenskou 
spole ností a v záv ru roku 2012 byl prezentován operátor m a odborné ve ejnosti na 
záv re ném workshopu2. Nákladový model byl zve ejn n na webové stránce Ú adu, a to 
jako „Nákladový model velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít  (v etn  
sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst , velkoobchodního 
širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího 
maloobchodního trhu“. Tvorbu nového nákladového modelu a zám r stanovit s jeho pomocí 
ceny na po átku roku 2013 avizoval Ú ad již v p edchozím rozhodnutí o cen  
. CEN/4/04.2012-1 v ervnu 2012. S využitím tohoto modelu byly stanoveny m sí ní ceny 

zp ístupn ní. Model zárove  stanovuje i jednorázové ceny zp ístupn ní, a to obdobným 
zp sobem, jako v p ípad  p edchozího nákladového modelu (tzn. prost ednictvím metodiky 
ABC). 

Výpo et jednorázových cen kolokace a výpo et m sí ních cen kolokace byl proveden 
s využitím stávajícího nákladového modelu, zve ejn ného na webové stránce Ú adu. 

Stanovené ceny zohled ují efektivní a ú eln  vynaložené náklady, p íslušná rizika 
a návratnost investic v p im eném asovém období v souladu s § 57 odst. 3 Zákona. 
Procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC bylo použito ve výši 8,26 %, 
tedy ve výši stanovené v opat ení obecné povahy . OOP/4/03.2006-3, ve zn ní pozd jších 
opat ení.  

Ú ad prov il úrove  náklad  za rok 2011, tedy za poslední uzav ené auditované 
ú etní období, p edložené ú astníkem ízení a upravil n které ze vstupních hodnot do 
nákladových model . Ú ad upravil délku životnosti n kterých dlouhodobých aktiv a upravil 
i udávanou hodnotu rozlohy pr m rné koloka ní místnosti, na základ  výsledk  zjišt ných 
b hem státní kontroly koloka ních místností ( j. 40 881/2007-620). V souladu s p edchozími 
kalkulacemi cen tak byla životnost u kabel , kabelovod  a výkop  prodloužena na 23 let 
a pr m rná rozloha koloka ní místnosti byla upravena na hodnotu 30,69 m2. Ú ad rovn ž 
upravil u výpo tu cen Poskytnutí PPV a SPV na základ  PROVIDE (položky 1.1a a 1.1b) 

                                                 
1 Tento základní princip p i alokaci náklad  do cen jednotlivých služeb na jednotlivých trzích zmi uje i P íloha I v 
Doporu ení Komise . 2010/572/EU ze dne 20. zá í 2010 o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové 
generace (NGA).  
2 Workshop se konal v sídle TÚ dne 7. prosince 2012. 

8/11 



èástka 7/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 64

a cen za Storno PPV a SPV (položky 1.5a a 1.5b) po ty objednávek bez rekonfigurace 
a s rekonfigurací. Ú astník ízení p i p edložení vstupných údaj  zcela vylou il proces 
realizace objednávky bez rekonfigurace. Ú ad vyzval ú astníka ízení, aby upravil po ty 
objednávek podle dat z minulých období a p ípadn  zohlednil trend vývoje po tu objednávek 
s a bez rekonfigurace. Tímto postupem byla kalkulace upravena tak, že reáln  
odpovídala dlouhodob  dosahovaným výsledk m a byla tak zachována i metodická 
návaznost na p edchozí verzi nákladového modelu a sou asn  platné ceny. Protože p i 
z izování služeb ( i storna objednávek) dlouhodob  roste podíl nákladn jších proces  
spojených s rekonfigurací z d vodu intenzivn jšího využívání frekven ního spektra rychlými 
datovými p enosy, rostou zárove  i ceny t ch služeb, do jejichž ceny procesy spojené 
s rekonfigurací vstupují. 

U nov  vy íslených maximálních cen dochází ke zm nám ob ma sm ry. 
U základních jednorázových služeb z ízení plného zp ístupn ní ú astnického kovového 
vedení se sníží cena o 13 %, zatímco cena za z ízení sdíleného p ístupu vzroste o 26,4 %. 
M sí ní ceny zp ístupn ní poklesnou v pr m ru o 10,1 %. Cena m sí ního pronájmu 
jednoho ú astnického kovového vedení pro plné zp ístupn ní se sníží na 179 K  m sí n , tj. 
o 9,2 % a u sdíleného p ístupu poklesne cena m sí ního pronájmu p ibližn  o 23 %. 
V p ípad  cen kolokace dojde u m sí ních cen ke zvýšení v pr m ru o 1 %, i když u v tšiny 
služeb dojde spíše ke snížení cenové hladiny. Ke zvýšení ceny dochází u pronájmu 
koloka ního prostoru, který se zvýší o 0,7 % a u spot eby energie s r stem ceny o 5,2 % 
v návaznosti na obecný vývoj cen energií. Naproti tomu ceny pronájm  vnit ních i vn jších 
spojovacích kabel  poklesnou v pr m ru o 14,4 %. Jednorázové ceny kolokace vzrostou 
v pr m ru o 4 %, a to v rozp tí od 0,9 % až do 8,1 %. Nár st cen je ovlivn n jednak 
zvýšením náklad  na zajiš ování jednotlivých proces  a jednak také r stem podílu 
složit jších a asov  náro n jších proces  v souvislosti se zvyšováním p enosových 
rychlostí v síti. 

Ú ad úrove  maximálních cen op tovn  prov í po obdržení výsledk  odd lené 
evidence náklad  a výnos  ú astníka ízení za další rok 2012.  

K ásti II. výroku 

Povinnost uplat ovat ceny v souladu s cenovou regulací nejpozd ji od prvního dne 
t etího m síce následujícího po m síci, v n mž došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
byla u stávajících smluvních vztah  stanovena s ohledem na lh ty pot ebné ke sjednání 
zm ny a k provedení administrativních proces  souvisejících se zm nou smlouvy 
o zp ístupn ní ú astnického kovového vedení. Tuto lh tu stanovil správní orgán rovn ž 
s ohledem na snahu sjednocovat délku implementa ního období ve všech vydávaných 
rozhodnutích o cen . Obdobný asový prostor pro sjednání pot ebných dodatk  ke 
smlouvám tak naposledy správní orgán poskytl rovn ž mobilním operátor m p i vydání 
posledních rozhodnutí o cen  na relevantním trhu . 7. Pro nov  uzavírané smluvní vztahy 
se tato lh ta neuplatní a nové ceny se sjednají ke dni ú innosti smlouvy o zp ístupn ní 
ú astnického kovového vedení. 

*** 

S ohledem na uvedené bylo dne 15. února 2013 s ú astníkem ízení zahájeno 
správní ízení ve v ci zm ny povinnosti uložené na základ  § 51 odst. 3 (ve zn ní ú inném 
v dob  vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím . CEN/4/10.2010-78, a zm n né 
rozhodnutím o cen  . CEN/4/06.2012-1, podle § 51 odst. 8 Zákona. Ú astník ízení byl 
správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního ízení vyzván k vyjád ení 
a navržení d kaz  a byla mu poskytnuta lh ta 10 dn  ode dne doru ení oznámení.  

Ú astník ízení ve stanovené desetidenní lh t  zaslal dne 25. února 2013 svoje 
p ipomínky. Ú astník ízení nesouhlasí s prodloužením životnosti n kterých aktiv z XX na XX 
let, které správní orgán použil p i stanovení nové výše regulovaných cen. Ú astník ízení 
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uvádí, že jím kalkulovaná XX životnost odpovídá stanoveným odpisovým sazbám v ú etní 
evidenci ú astníka ízení. 

Správní orgán neuznal p ipomínku ú astníka ízení a ponechal životnost daných aktiv 
v modelu na XX let. Takto nastavenou hodnotu životnosti používá správní orgán 
konzistentn  s postupem p i výpo tu regulovaných cen za terminaci a originaci volání ve 
ve ejné telefonní síti ú astníka ízení v pevném míst , kde tuto hodnotu uplat uje již od roku 
2003 a rovn ž tak p i výpo tu regulovaných cen kolokace. Ú astník ízení sám v roce 2003 
uvedl životnost aktiv v této výši p i výpo tu regulovaných cen služeb propojení sítí. Podle 
názoru správního orgánu délka XX let odpovídá lépe ekonomické životnosti vybraných druh  
aktiv a ú astník ízení nedoložil na podporu svého tvrzení žádné d kazy sv d ící ve 
prosp ch zkrácení životnosti p edm tných aktiv. 

*** 

Na základ  § 130 Zákona a podle Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro 
vedení konzultací s dot enými subjekty na diskusním míst  zve ejnil návrh rozhodnutí v etn  
výzvy k uplatn ní p ipomínek na diskusním míst  dne 5. b ezna 2013. P ipomínky k návrhu 
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 5. dubna 2013. V této lh t  uplatnil p ipomínku jeden 
dot ený subjekt (spole nost T-Mobile Czech Republic a.s.) a jeden dot ený subjekt (ú astník 
ízení) zaslal k návrhu rozhodnutí své stanovisko. 

Spole nost T-Mobile Czech Republic a.s. ve své p ipomínce požadovala náležit  
od vodnit nár st jednorázových cen za zp ístupn ní ú astnického vedení, zejména u služeb 
z ízení sdíleného p ístupu a storno objednávek plného a sdíleného zp ístupn ní. 

Správní orgán nejprve uvádí, že výpo et cen jednotlivých m sí ních i jednorázových 
služeb vychází z p íslušných nákladových model  zve ejn ných na webové stránce Ú adu. 
Vlastní kalkulaci cen p itom p edchází ov ování konkrétních nákladových vstup  s ohledem 
na ú elnost a efektivnost jejich vynaložení. Vlastní zd vodn ní zm ny cen (kterých je 
v p ípad  tohoto rozhodnutí o cen  76), vycházejících z jednotlivých díl ích nákladových 
položek, které p edstavují obchodní tajemství ú astníka ízení, však správní orgán do 
od vodn ní rozhodnutí neuvádí. K p ipomínce spole nosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
však lze obecn  uvést, že návrh cen je založen na novém nákladovém modelu LRAIC+. 
V tomto modelu byla zp esn na vnit ní struktura nákladových objekt  a zastoupení 
pracovních proces . Nejv tší vliv na zvýšení uvedených cen má r st podílu nákladn jších 
proces  realizace spojených s rekonfigurací, které mají stoupající trend z d vodu 
intenzivn jšího využívání frekven ního spektra rychlými datovými p enosy. Tato skute nost 
vyžaduje ast jší zásahy do p ístupové sít  s cílem optimalizovat využití metalických kabel  
zejména v exponovaných lokalitách s velkou koncentrací zákazník , tedy v lokalitách, ve 
kterých je služba zp ístupn ní využívána primárn . 

Nad rámec p ipomínek ve ve ejné konzultaci uplatnil ú astník ízení své stanovisko, 
ve kterém poukázal na § 5 Zákona, podle n jž je Ú ad povinen prosazovat p edvídatelné 
regula ní prost edí, které se projevuje mj. v tom, že ceny služeb elektronických komunikací 
dosahují v ase stabilního a p edvídatelného vývoje. V tomto kontextu hodnotí ú astník 
ízení pokles m sí ních cen metalické infrastruktury jako p íliš výrazný, a to i s ohledem na 

index spot ebitelských cen v eské republice. Upozornil proto na skute nost, že dlouhodobé 
udržování sestupného trendu u m sí ních cen by se mohlo negativn  projevit ve snížení 
investi ní kapacity u regulovaného operátora. Dále ú astník ízení poukazoval na zm nu 
trendu ve vývoji cen n kterých aktiv, které se stabilizovaly, nebo došlo k jejich mírnému 
r stu. Z této skute nosti ú astník ízení dovozoval, že v dalším období by mohlo dojít k r stu 
náklad  zahrnovaných do m sí ních cen, a tím i k jejich r stu. 

Správní orgán se s názorem ú astníka ízení neztotožnil, naopak považuje 
navrhované cenové zm ny za p im ené a odpovídající vývoji cen na souvisejícím 
maloobchodním i velkoobchodním trhu (relevantním trhu . 5). Zejména u služeb 
širokopásmového p ístupu k síti Internetu je možné v poslední dob  zaznamenat na trhu 
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velmi intenzivní tlak na snižování cen, proto úprava cen zp ístupn ní metalické infrastruktury 
nevybo uje z tohoto trendu a naopak p ispívá ke snížení rizika vzniku negativního efektu ve 
form  stla ování marží. Práv  z d vod  posuzování relace cen za broadbandové služby 
a zp ístupn ní ú astnického vedení správní orgán implementoval nový nákladový model na 
bázi p ír stkových náklad  (LRAIC+), podle kterého d sledn  postupoval. V p ípad , pokud 
by objektivn  docházelo k r stu n kterých relevantních nákladových vstup  (nap . cen 
n kterých aktiv) tak, jak uvádí ú astník ízení, správní orgán by tuto zm nu cen vstup  
zohlednil p i dalším výpo tu regulovaných cen. 

Vypo ádání p ipomínek zve ejnil správní orgán na diskusním míst  na svých 
internetových stránkách dne 25. dubna 2013. 

*** 

Podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval správní orgán navrhované rozhodnutí rovn ž 
s Ú adem pro ochranu hospodá ské sout že. Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že 
neuplatnil ve svém vyjád ení ze dne 8. dubna 2013 žádné p ipomínky. 

*** 

Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí. 
Evropská komise dopisem ze dne 27. kv tna 2013 vyzvala správní orgán, aby po vydání 
p ipravovaného doporu ení k uplat ování zákazu diskriminace a k metodikám výpo tu 
náklad  p ehodnotil svoji stávající metodiku pro stanovení náklad  (nap . v p ípad  metody 
oce ování aktiv stavebního charakteru). 

Správní orgán v budoucnu p i návrhu nápravných opat eních na dot ených 
relevantních trzích, i s ohledem na povinnost vyplývající z ustanovení § 108 odst. 3 Zákona, 
zohlední rovn ž všechna relevantní a platná doporu ení Evropské komise, a to jak vzhledem 
k jejich v cné náplni, tak i ke stanoveným termín m pro implementaci.  

*** 

Ú astníku ízení byla dána možnost, aby se vyjád il k podklad m rozhodnutí a navrhl 
p ípadné dopln ní. Ú astník ízení nahlédl do spisu dne 30. kv tna 2013 a odkázal se na 
své stanovisko uplatn né v rámci ve ejné konzultace. 

Správní orgán na stanovisko ú astníka ízení reagoval již v rámci od vodn ní tohoto 
rozhodnutí o cen  (viz výše reakce správního orgánu na stanovisko ú astníka ízení 
uplatn né ve ve ejné konzultaci) a na tomto míst  se tak již jen odvolává na své p edchozí 
vyjád ení. 

Pou ení: 

Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek. 
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18. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 007

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že prùkaz zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 007 na jméno Jiøí Duda,
Ing. je neplatný.

Používání prùkazu è. 007 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

èj. ÈTÚ-60 818/2013-604
odbor krizového øízení

19. Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. 221 441-606/VI. vyø. ze dne 9. 1. 2013 a ÈTÚ 190845/2013-603
ze dne 20. 5. 2013, o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnost

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 14. 1. 2013 pod èj. 221 441/2012-606/VI. vyø. a dne
20. 5. 2013 pod èj. ÈTÚ-19 845/2013-603 bylo vydáno rozhodnutí o sporu mezi osobami vykonávajícími komuni-
kaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejí-
cích zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem sporného øízení
bylo rozhodnutí o uložení povinnosti odpùrci uhradit navrhovateli èástku ve výši 89 940 Kè + DPH s pøíslušen-
stvím z titulu uzavøené smlouvy o poskytování služby pøipojení do sítì Internet è. 90902037 ze dne 1. 8. 2009.

Uvedená rozhodnutí jsou podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném
znìní uveøejnìna na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).

èj. ÈTÚ-221 441/2012-606
odbor legislativní a právní

20. Pøíloha – DWP s.r.o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování digitálních služeb TKR
a služeb IPTV spoleènosti DWP s.r.o.

(reprodukce pøílohy na str. 68–69)

Kontaktní osoba pro pøílohu: Radek Sedlaøík, DWP s.r.o., Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, tel. 573 394 316

B. Informativní èást

Oddíl právních subjektù
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