
Konzultace s dotčenými subjekty 
 
 
Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních 
trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy 
analýzu trhu č. A/8/XX.2006–Y, trhu č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné 
telefonní síti v pevném místě (dále jen OOP č. A/8/XX.2006–Y).  

Dotčený subjekt:    
TELE2 s.r.o., Sokolovská 79, Praha 8, 186 00, 
IČ: 25650009 
 

Kontaktní osoba: 
Alexandra Rudyšarová, regulace a propojování 
Tel.:  221 890 139 
e-mail: alexandra.rudysarova@tele2.cz 
 

Připomínka obecná: 
 

Společnost TELE2 považuje za nuté, aby pro velkoobchodní trh původ volání 
v sítí operátora byla, jako opatření podporující konkurenceschopnost trhu, uložena 
povinnost SMP operátorovi nabídnout ostatním OLO velkoobchodní přeprodej 
pronájmu HTS a přefakturaci volání, která nemohou být uskutečněna 
prostřednictvím CPS (dále jen služba WLR). Tato nabídka významně podpoří 
postavení ostatních OLO zejména na residenčním trhu a to zejména z důvodu 
odbourání úhrady telekomunikačních služeb dvěmi fakturami. Tento fakt – úhrada 
dvou faktur za službu pronájmu HTS a samotná volání prostřednictvím CPS je 
významnou překážkou pro konkurenceschopnost OLO a je diskriminačním pro 
služby CPS poskytované OLO. Dalšími méně významnými důvody jsou i důvody na 
straně OLO a SMP.  
Shrnutí: 
 
Přímá úspora nákladů účastníka 

- residenti využívající CPS jiného operátora musí nyní platit dvě složenky, 
což zvyšuje cenu služby CPS o poštovní (bankovní) poplatky. 

- podnikatelé musí zaúčtovat dvě faktury, což taktéž zvyšuje cenu (cena za 
účtovanou položku v účetnictví) a uhradit dva platební příkazy, což opět 
zvyšuje cenu o bankovní poplatky. Tento faktor nejvíce diskriminuje 
služby OLO zejména u domácností a drobných podnikatelů. 

 
 
 



Nepřímá úspora nákladů účastníka – efektivnost kontroly 
- účtování pronájmu HTS a hovorného různými subjekty výrazně snižuje 

transparentnost poskytovaných služeb. 
- účastník se hůře orientuje v jednotlivých platbách, komplikuje se kontrola 

vyúčtovaní za poskytnuté služby. 
 

Předpoklad snížení ceny pronájmu HTS 
- služba WLR umožní v konkurenčním prostředí snížit tu část ceny pronájmu 

HTS, která vychází z nákladů na vyúčtování, tisk a rozesílání faktur, riziko 
nevýběru plateb. 

- účastník nyní hradí zbytečně dvakrát náklady spojené s vyúčtováním, 
tiskem a rozesíláním faktur a rizikem nevýběru plateb (jednou v ceně 
pronájmu HTS, jednou v ceně  hovorného od OLO). 

 
Rovnoprávné postavení na trhu  
 - rovnocenné postavení SMP a OLO u koncových účastníků. 
 - možnost zahrnout pronájem HTS do  marketingových komunikací OLO 
 - zjednodušená a srovnatelná komunikace doplňkových balíčků. 
  
 
Výhody SMP 
 - snížení rizika nevyberu. 
 - možnost nabízet „balíčky“ produktů.  
 - zjednodušená a srovnatelná komunikace.  
 
 
Odpoutání se od produktového schématu SMP operátora. 

- možnost poskytovat navazující služby "ADSL" bez hlasových paušálů. 
 

Připomínka k Článku 3, bodu d) Návrh povinností 
 
Navrhujeme do bodu d) doplnit bod 4 a stávající bod 4 přečíslovat na bod 5. 
Přičemž bod 4 by měl nově znít: 
„Povinnost vyhovět požadavku jiného podnikatele na přeprodej služby 
WLR (přeprodeji pronájmu HTS a přefakturace hovorů, které nelze 
realizovat prostřednictvím CPS) pro účastnické linky na nichž poskytuje 
tento podnikatel vlastní služby CPS.“ 
Text bodu 5 zůstává totožný s původním bodem 4. 
 
 
V Praze, dne 27.1.2006 
   
 
 
 


