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Praha 21. cervna 2012
Cj. CTÚ-41 894/2012-611/IV.

vyr.

Rada Ceského telekomunikacního úradu jako príslušný správní orgán podle § 10
zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 107 odst. 9
písmo b) a § 108 odst. 2 zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších
predpisu, (dále jen "Zákon"), vydává v rízení se spolecnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IC: 60193336, (dále jen "úcastník
rízení"), zahájeném z moci úrední dne 12, brezna 2012 ve veci zmeny povinnosti uložené na
základe § 51 odst. 3 Zákona (ve znení úcinném v dobe vydání rozhodnutí) rozhodnutím
c. CEN/4/10.2010-78 , podle § 51 odst. 8 Zákona, toto
rozhodnutí

o cene CEN/4/06.2012-1:

I.
Povinnost související s regulací cen uložená úcastníku rízení v cásti I. výroku
rozhodnutí Rady Ceského telekomunikacního
úradu c. CEN/4/1 0.201 0-78, které nabylo
právní moci dne 18. ríjna 2010, se podle § 51 odst. 8 Zákona a s ohledem na § 51 odst. 5
Zákona mení takto:
"I.
Podle § 51 odst. 5 písmo f) a § 59 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu
"Velkoobchodní
(fyzický) prístup k infrastrukture síte (vcetne sdíleného nebo plného
zprístupnení úcastnického vedení) v pevném míste" vydané opatrením obecné povahy
Ceského telekomunikacního úradu c. A/4/05.2010-6 se úcastníku rízení ukládá povinnost
sjednávat ceny služeb zprístupnení úcastnického vedení a prostredku a služeb nezbytných
k poskytování služeb prostrednictvím úcastnického vedení (dále jen "kolokace") tak, aby
nebyly prekroceny tyto maximáln í ceny:
1. ceny za poskytnutí služeb zprístupnení
úseku uplatnované jednorázove:

1.1
1.1

úcastnického

kovového vedení nebo jeho

v Kc bez dane
Zrízení
služby sdílený prístup k úcastnickému Maximální cena
1 287,ab
(Poskytnutí
PPV na základe PROVIDE vcetne migrace
967,Název
služby
Carrier
Broadband
kovového
vedenahodnoty
í Carrier IP Stream))
z pridané
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(Poskytnutí SPV na základě PROVIDE včetně migrace
z xDSL služby účastníka řízení (v současnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.2

Změna třídy služby plný přístup k účastnickému
kovovému vedení bez změny pozice na
předávacím rozvodu

195,-

(Změna třídy služby PPV na základě CHANGE (COS) bez
změny pozice na PR)

1.3

Změna
třídy
služby
plný
přístup
k účastnickému kovovému vedení se změnou
pozice na předávacím rozvodu

598,-

(Změna třídy služby PPV na základě CHANGE (COS) se
změnou pozice na PR)

1.4 a

Změna poskytovatele služby využívajícího plné
zpřístupnění účastnického kovového vedení
bez změny třídy služby
(TRANSFER PPV
využívající PPV)

na

službu

jiného

Změna poskytovatele služby využívajícího
sdílený přístup k účastnickému kovovému
1.4 b vedení bez změny třídy služby
(TRANSFER SPV
využívající SPV)

1.5 a

na

službu

jiného

991,-

poskytovatele

887,-

poskytovatele

Storno objednávky před zavedením služby plné
zpřístupnění účastnického kovového vedení

371,-

(Storno objednávky PPV – zpráva ABORT)

Storno objednávky před zavedením služby
1.5 b sdílený přístup k účastnickému kovovému
vedení

297,-

(Storno objednávky SPV – zpráva ABORT)

1.6

Změna
třídy
služby
sdílený
přístup
k účastnickému kovovému vedení bez změny
pozice na předávacím rozvodu

183,-

(Změna třídy služby SPV na základě CHANGE (COS) bez
změny pozice na PR)

1.7

Změna
třídy
služby
sdílený
přístup
k účastnickému kovovému vedení se změnou
pozice na předávacím rozvodu

699,-

(Změna třídy služby SPV na základě CHANGE (COS) se
změnou pozice na PR)

1.8

Změna služby sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení na plné zpřístupnění
účastnického kovového vedení

699,-

(Změna služby z SPV na PPV na základě CONVERT)

1.9 a

Zřízení
služby
plný
účastnického vedení

přístup

k úseku

(Poskytnutí PPÚ na základě PROVIDE včetně migrace
z xDSL služby účastníka řízení (v současnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

Zřízení služby sdílený přístup
účastnického kovového vedení

1 222,-

k úseku

1.9 b (Poskytnutí SPÚ na základě PROVIDE včetně migrace

1 090,-

z xDSL služby účastníka řízení (v současnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.10

Změna třídy služby plné zpřístupnění úseku
účastnického kovového vedení bez změny
pozice na předávacím rozvodu
(Změna třídy služby PPÚ na základě CHANGE (COS)
beze změny pozice na PR)
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195,-

1.11

Změna třídy služby plné zpřístupnění úseku
účastnického kovového vedení se změnou
pozice na předávacím rozvodu

598,-

(Změna třídy služby PPÚ na základě CHANGE (COS) se
změnou pozice na PR)

1.12 a

Změna poskytovatele služby využívajícího plné
zpřístupnění úseku účastnického vedení bez
změny třídy služby
(TRANSFER PPÚ
využívající PPÚ)

na

službu

jiného

poskytovatele

Změna poskytovatele služby využívajícího
sdílený přístup k úseku účastnického kovového
1.12 b vedení bez změny třídy služby
(TRANSFER SPÚ
využívající SPÚ)

1.13 a

na

službu

jiného

1 107,-

1 079,-

poskytovatele

Storno objednávky před zavedením služby plné
zpřístupnění úseku účastnického kovového
vedení

762,-

(Storno objednávky PPÚ – zpráva ABORT)

Storno objednávky před zavedením služby
1.13 b sdílený přístup k úseku účastnického kovového
vedení

745,-

(Storno objednávky SPÚ – zpráva ABORT)

1.14

Změna služby sdílený přístup k úseku
účastnického kovového vedení na plné
zpřístupnění úseku účastnického vedení bez
změny třídy služby a pozice na předávacím
rozvodu

183,-

(Změna služby z SPÚ na PPÚ na základě CONVERT bez
změny třídy služby a pozice na PR)

1.15

Změna služby sdílený přístup k úseku
účastnického kovového vedení na plné
zpřístupnění úseku účastnického vedení se
změnou třídy služby a pozice na předávacím
rozvodu

699,-

(Změna služby z SPÚ na PPÚ na základě CONVERT se
změnou třídy služby a pozice na PR)

1.16
1.17

Činnosti v důsledku nesprávného hlášení
poruchy
Zjištění identifikace konkrétního účastnického
kovového vedení – manuální zpracování

915,309,-

(MDF QUERY)

1.18

Ověření možnosti zřízení požadované třídy
služby

1 434,-

(LQI)

1.19

Ověření výsledků odmítnuté objednávky zřízení
zpřístupnění účastnického kovového vedení

590,-

(LQM)

1.20

Zřízení a zpřístupnění kovového účastnického
Maximálně ve výši aktuálně
vedení na základě PROVIDE B (neaktivní účtované maloobchodní ceny za
vedení)
zřízení účastnické stanice +
cenová položka zpřístupnění
1.1a

2. ceny za poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho
úseku uplatňované měsíčně:
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Maximální cena v Kč bez daně
z přidané hodnoty

Název služby

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Měsíční pronájem jednoho účastnického
kovového vedení pro službu plné zpřístupnění
účastnického kovovému vedení
Měsíční pronájem jednoho účastnického
kovového vedení pro službu sdílený přístup
k účastnickému kovovému vedení
Měsíční pronájem jednoho účastnického
kovového
vedení
pro
službu
plné
zpřístupnění úseku účastnického vedení
Měsíční pronájem jednoho účastnického
kovového vedení pro službu sdílený přístup
k úseku účastnického vedení

197,39,186,39,-

Zjištění identifikace konkrétního účastnického
kovového vedení

8,-

(Paušální měsíční cena za využívání systému MDF
QUERY on Line)

3. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatňované jednorázově:
Maximální cena v Kč bez daně
z přidané hodnoty

Název služby
Předběžné místní šetření
– 1 zpráva předběžného místního šetření
Podrobné místní šetření
3.2 a – 1 zpráva podrobného místního šetření pro
kolokační místnost
Podrobné místní šetření
3.2 b – další zpráva podrobného místního šetření pro
kolokační místnost
Poskytnutí kolokačního prostoru
3.3
– skříň
Poskytnutí nebo rozšíření technologického
3.4
napájení 48V nebo 230V (nezálohované)
Stíněný vnitřní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli
3.5
– spojovací kabely v kapacitě 96 párů –
poskytnutí nebo rozšíření
Nestíněný vnitřní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli
3.6
– spojovací kabely v kapacitě 96 párů –
poskytnutí nebo rozšíření
Stíněný vnitřní spojovací kabel, metalický
2Mbit/s, včetně digitálního rozvaděče – pár –
poskytnutí nebo rozšíření/Kabel sběrného
3.7
okruhu metalický – včetně pásku na
předávacím rozvodu – pár – poskytnutí nebo
rozšíření
3.8
Optický vnitřní spojovací kabel včetně
3.1
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1 938,11 570,8 114,33 565,2 855,1 963,-

1 963,-

4 772,-

4 865,-

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

optického rozvaděče – pár vláken – poskytnutí
nebo rozšíření/Kabel sběrného okruhu –
optický, včetně optického rozvaděče – pár –
poskytnutí nebo rozšíření
Zdroj nepřetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
Vnější spojovací kabel – metalický – pro vnitřní
nebo vnější prostředí, včetně pásku na hlavním
rozvodu i pásku na předávacím rozvodu
– spojovací kabely v kapacitě 96 párů –
poskytnutí nebo rozšíření
Vnější spojovací kabel stíněný – metalický –
pro vnitřní nebo vnější prostředí, včetně pásku
na hlavním rozvodu i pásku na předávacím
rozvodu – spojovací kabely v kapacitě 96 párů
– poskytnutí nebo rozšíření
Výdej čipové karty a realizace požadavku na
jeden přístup do kolokačního prostoru
– za jednoho zaměstnance Nájemce a
kolokační místnost
Realizace požadavku na jeden další přístup do
kolokačního prostoru
– za jednoho zaměstnance Nájemce a
kolokační místnost
Vstup s doprovodem – paušální poplatek
- jedna návštěva libovolného počtu pracovníků
Nájemce v jednom kolokačním prostoru
Vstup s doprovodem – využití
– jedna započatá hodina přístupu s
doprovodem v jednom kolokačním prostoru
libovolného počtu pracovníků Nájemce
Deinstalace zařízení technologického napájení
48V nebo 230V (nezálohované)
Deinstalace nestíněného vnitřního spojovacího
kabelu a pásku na HR přiděleného
Poskytovateli
Deinstalace nestíněného vnitřního spojovacího
kabelu a pásku na HR přiděleného
Poskytovateli
Deinstalace stíněného vnitřního spojovacího
kabelu, metalický 2 Mbit/s, včetně digitálního
rozvaděče/Kabelu sběrného okruhu - metalický
Deinstalace optického vnitřního spojovacího
kabelu včetně optického rozvaděče/Kabelu
sběrného okruhu - optický
Deinstalace vnějšího spojovacího kabelu –
metalický – pro vnitřní a vnější prostředí
Deinstalace vnějšího spojovacího kabelu
stíněného – metalický – pro vnitřní a vnější
prostředí
Deinstalace zdroje nepřetržitého napájení
(UPS)
Uvedení kolokačního prostoru do původního
stavu
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3 818,-

2 340,-

2 340,-

1 308,-

810,-

2 066,-

626,1 946,1 946,1 946,3 743,3 743,1 946,1 946,3 743,7 892,-

3.25

– skříň
Práce na projekčním průzkumu a schvalování
projektové dokumentace
– jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno
stanovisko

13 416,-

4. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatňované měsíčně:
Maximální cena v Kč bez daně
z přidané hodnoty

Název služby

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

4.16
4.17

Stíněný vnitřní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitě 96 párů
Nestíněný vnitřní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitě 96 párů
Stíněný vnitřní spojovací kabel, metalický
2 Mbit/s, včetně digitálního rozvaděče
– pár
Optický vnitřní spojovací kabel včetně
optického rozvaděče
– pár vláken
Spotřeba energie
– kW příkonu instalovaného zařízení
Poskytování napájení 48V nebo 230V– skříň
(nezálohované)
Pronájem kolokačního prostoru
– umístění jedné skříně
Zdroj nepřetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
Kabel sběrného okruhu – optický
– pár vláken
Pásek na hlavním rozvodu pro službu jiné
technické řešení
Kabel sběrného okruhu – metalický – pár
Vnější spojovací kabel – metalický – pro vnitřní
nebo vnější prostředí – spojovací kabely v
kapacitě 96 párů
Vnější spojovací kabel stíněný – metalický –
pro vnitřní nebo vnější prostředí – spojovací
kabely v kapacitě 96 párů
Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce
v budově
– běžný metr kabelového roštu
Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce
v budově
– běžný metr lišty
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště
účastníka řízení v budově
– běžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo liště
Nájem prostoru pro umístění antény na střeše
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614,463,36,-

75,2 624,204,5 856,568,63,266,35,586,738,82,46,-

12,1 927,-

4.18

4.19

4.20

Nájem prostupu do budovy
– běžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo liště
Nájem prostoru pro vybudování prostupu do
budovy z pozemku účastníka řízení mimo
budovu do kabelovny v budově
– běžný metr kabelové trasy
Nájem prostoru pro umístění kabelu nájemce
na pozemku, v kabelovodu nebo kolektoru
účastníka řízení mimo budovu
– běžný metr kabelové trasy

12,-

82,-

12,“

II.
1. Pro nově uzavírané smluvní vztahy je účastník řízení povinen sjednávat ceny podle
výroku I. rozhodnutí ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. V ostatních případech je účastník řízení povinen sjednat ceny v souladu s regulací
cen podle části I. výroku tohoto rozhodnutí nejpozději od prvního dne třetího měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně
sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě (dále jen „trh
č. 4“), kterou vydal dne 12. května 2010 jako opatření obecné povahy č. A/4/05.2010-6. Toto
opatření bylo dne 21. května 2010 uveřejněno v částce 9/2010 Telekomunikačního věstníku.
Výsledky analýzy prokázaly, že trh č. 4 není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm
působí podnik s významnou tržní silou. Rozhodnutím správního orgánu č. SMP/4/09.2010-76
ze dne 1. září 2010, které bylo vydáno pod čj. 69 910/2010-609/VI. vyř., a které nabylo
právní moci dne 3. září 2010, byl účastník řízení stanoven jako podnik s významnou tržní
silou.
V případě účastníka řízení analýzy dále prokázala, že jsou naplněny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které následně vydal rozhodnutím č. CEN/4/10.2010-78, které
nabylo právní moci dne 18. října 2010.
Předmětné rozhodnutí uložilo účastníku řízení povinnost sjednávat ceny služeb
zpřístupnění účastnického vedení a prostředků a služeb nezbytných k poskytování služeb
prostřednictvím účastnického vedení (kolokace) tak, aby nebyly překročeny maximální ceny
stanovené správním orgánem.
K části I. výroku
Úřad je povinen průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných
opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami. Podle § 56 odst. 3 Zákona
Úřad sleduje a vyhodnocuje úroveň cen, jež jsou předmětem regulace cen v oblasti
elektronických komunikací. V případě, kdy Úřad dospěje k názoru, že je třeba úroveň
stanovených cen upravit, postupuje podle § 51 odst. 8 zákona, protože se nejedná o uložení
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nové povinnosti, ale o změnu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje a která byla
předpokládána v analýze.
Úřad je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen při uplatňování cenové
regulace brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena
plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová. Z tohoto důvodu správní orgán
prověřil, zda ceny stanovené v rozhodnutí o ceně č. CEN/4/10.2010-78, pokrývají náklady za
poslední uzavřené účetní období v souladu s výše uvedeným ustanovením Zákona a zda
jsou tedy přinejmenším nákladově orientovány.
Výpočet měsíčních cen byl proveden s využitím nákladového modelu LRIC a výpočet
jednorázových cen s využitím metody ABC. Stanovené ceny zohledňují efektivní a účelně
vynaložené náklady, příslušná rizika a návratnost investic v přiměřeném časovém období
v souladu s § 57 odst. 3 Zákona. Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním
WACC bylo použito ve výši 8,26 %, tedy ve výši stanovené v opatření obecné povahy
č. OOP/4/03.2006-3, ve znění pozdějších opatření. Na elektronické úřední desce Úřadu byly
zveřejněny nákladové modely pro výpočet cen služeb zpřístupnění a kolokace – pod čj.
13 182/2006-611 „Nákladový model pro zpřístupnění prostředků a služeb nezbytných
k poskytování služeb prostřednictvím účastnického kovového vedení (kolokace)“ a pod čj.
18 859/2006-611 „Nákladový model pro služby velkoobchodního plného přístupu
k účastnickému kovovému vedení nebo sdíleného přístupu k účastnickému kovovému
vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb
elektronických komunikací“.
Úřad prověřil úroveň nákladů za rok 2010, tedy za poslední uzavřené auditované
účetní období, předložené účastníkem řízení a upravil na základě státní kontroly některé ze
vstupních hodnot do nákladových modelů. Úřad upravil délku životnosti některých aktiv
a upravil udávanou hodnotu rozlohy průměrné kolokační místnosti, na základě výsledků
zjištěných během státní kontroly kolokačních místností (čj. 40 881/2007-620). Dále Úřad
zohlednil vývoj cen některých vstupních hodnot (měděných kabelů) na základě průměrných
meziročních změn v letech 2009 a 2010 vypočítaných na základě podkladů publikovaných
Světovou bankou.
Oproti rozhodnutí o ceně č. CEN/4/10.2010-78 došlo k rozčlenění souhrnné služby
deinstalace zařízení do služeb deinstalace pro jednotlivá aktiva v obdobné struktuře, v jaké
lze tato aktiva instalovat. Důvodem je změna alokace části nákladů u některých typů
deinstalací z cen jednorázových služeb do cen měsíčních služeb, ke kterému účastník řízení
přistoupil z důvodu přesunu vykonávaných činností z vlastních zaměstnanců na
dodavatelskou společnost (outsourcing), a které v nákladovém modelu nově figurují jako
investice, které jsou do cen služeb promítány prostřednictvím měsíčních odpisů. Tato
skutečnost je jednou z příčin růstu i u dalších měsíčních cen kolokace (např. položek 4.2
nebo 4.6) a je naopak provázena poklesem souvisejících jednorázových cen za zřízení
(např. položek 3.6 nebo 3.4).
Nové maximální jednorázové ceny zpřístupnění klesnou v průměru o 6,1 %,
maximální měsíční ceny zpřístupnění v průměru o 16,1 % (z toho cena plného zpřístupnění
o 18,6 %). Pokud jde o kolokaci, jednorázové ceny se v průměru sníží o 6 % a měsíční ceny
u některých položek rostou (např. u služby 4.2 Nestíněný vnitřní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli z původních 214 Kč na 463 Kč), ceny jiných služeb
naopak klesají (např. služba 4.7 Pronájem kolokačního prostoru z původních 6 626 Kč na
5 856 Kč).
Úřad úroveň maximálních cen opětovně prověří po obdržení výsledků oddělené
evidence nákladů a výnosů účastníka řízení za rok 2011 a přepokládá, že nové maximální
ceny v korigované výši stanoví počátkem roku 2013. V průběhu roku 2013 budou ceny
zpřístupnění nově vytvořeny na základě nového modelu LRIC, na jehož tvorbě Úřad aktuálně
pracuje.
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V mezinárodním srovnání provedeném Evropskou komisí k říjnu 2010
(16. Implementační zpráva) se Česká republika po opakovaném snížení maximálních cen
dostává s průměrnými měsíčními náklady na plné zpřístupnění (měsíční cena plného
zpřístupnění v součtu s 1/36 jednorázové ceny za zřízení plného zpřístupnění) mírně pod
průměr EU a průměrnými měsíčními náklady na sdílené zpřístupnění (měsíční cena
sdíleného zpřístupnění v součtu s 1/36 jednorázové ceny za zřízení sdíleného zpřístupnění)
přibližně 18 % pod průměr EU.
Podle údajů společnosti Cullen International SA, které má správní orgán k dispozici
vychází v květnu 2012 jak průměrné měsíční náklady na plné zpřístupnění tak i průměrné
měsíční náklady na sdílené zpřístupnění pod evropským průměrem.
K části II. výroku
Povinnost uplatňovat ceny v souladu s cenovou regulací do dvou měsíců od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí byla u stávajících smluvních vztahů stanovena s ohledem na
lhůty potřebné ke sjednání změny a k provedení administrativních procesů souvisejících se
změnou smlouvy o zpřístupnění účastnického kovového vedení. Pro nově uzavírané smluvní
vztahy se tato lhůta neuplatní a nové ceny se sjednají ke dni účinnosti smlouvy
o zpřístupnění účastnického kovového vedení.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 12. března 2012 s účastníkem řízení zahájeno
správní řízení ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 (ve znění účinném
v době vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím č. CEN/4/10.2010-78, podle § 51 odst. 8
Zákona. 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.
V rámci čtrnáctidenní lhůty k vyjádření se k zahájení správního řízení nahlédl
účastník řízení do spisu dne 20. března 2012. Po seznámení se spisem účastník řízení
zaslal k zahájenému správnímu řízení připomínky dne 26. března 2012.
Účastník řízení navrhl pozměnit původní znění části II. Bodu 2 výroku tohoto
rozhodnutí ve znění: „v ostatních případech je účastník řízení povinen sjednat ceny
v souladu s regulací cen podle části I. výroku tohoto rozhodnutí do dvou měsíců do nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí“, tak, aby byl účastník řízení povinen v ostatních případech (tj.
pro stávající smluvní vztahy) sjednat ceny podle části I. výroku tohoto rozhodnutí nejpozději
od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo
k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Svůj požadavek odůvodnil účastník řízení
nezbytností úprav fakturačních systémů a dalších navazujících interních systémů a databází,
které jsou pro účastníka řízení komplikované, pokud úprava cen neprobíhá k prvnímu dni
určitého kalendářního měsíce, ale až v jeho průběhu.
Správní orgán uznal argumentaci účastníka řízení a jeho připomínce vyhověl.
Účastník řízení nesouhlasil s prodloužením životnosti některých aktiv z 20 na 23 let,
který správní orgán použil při stanovení nové výše regulovaných cen. Účastník řízení uvedl,
že jím kalkulovaná životnost plně vyjadřuje skutečnou průměrně dosahovanou životnost aktiv
využívaných k poskytování velkoobchodních služeb, jejichž ceny správní orgán rozhodnutím
o ceně reguluje.
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Správní orgán neuznal připomínku účastníka řízení a ponechal životnost daných aktiv
v modelu na 23 let. Takto nastavenou hodnotu životnosti používá správní orgán konzistentně
s postupem při výpočtu regulovaných cen za terminaci a originaci volání ve veřejné telefonní
síti účastníka řízení poskytované v pevném místě, kde tuto hodnotu uplatňuje již od roku
2003 a rovněž při výpočtu regulovaných cen kolokace. Účastník řízení sám v roce 2003
uvedl životnost aktiv v této výši při cenové regulaci služeb propojení. Účastník řízení
nedoložil na podporu svého tvrzení žádné důkazy svědčící ve prospěch zkrácení životnosti
předmětných aktiv.
***
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 6. dubna 2012. Připomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 7. května 2012. V této lhůtě uplatnily připomínky 2
dotčené subjekty.
Část připomínek poukazovala na růst cen u některých jednorázových služeb
zpřístupnění a kolokace a požadovala po správním orgánu detailnější analýzu a rozšíření
odůvodnění o příčiny růstu zmíněných položek (např. položek 1.1 a – Zřízení služby plné
zpřístupnění účastnického kovového vedení, 4.2 – Nestíněný vnitřní spojovací kabel a pásek
na hlavním rozvodu přidělený Poskytovateli – spojovací kabely v kapacitě 96 párů nebo 4.6 –
Poskytování napájení 48V nebo 230V– skříň (nezálohované)).
Správní orgán připomínce částečně vyhověl a rozšířil odůvodnění k části I. výroku
tohoto rozhodnutí v tom smyslu, že jako jeden z hlavních důvodů růstu měsíčních cen
u zmíněných položek explicitně uvedl změnu v alokaci některých nákladů z cen
jednorázových služeb do cen měsíčních služeb. Zvyšování měsíčních cen je zároveň
doprovázeno poklesem jednorázových cen. Tato skutečnost již v odůvodnění uvedena byla,
přičemž z ní však nebylo patrné, že je rovněž jednou z příčin růstu cen u zmiňovaných
položek. Naopak části požadující další analýzu zvýšení cen správní orgán nevyhověl, neboť
se vyhodnocováním nákladů předložených účastníkem řízení věnoval dostatečně již před
zahájením správního řízení, a to rovněž v rámci samostatné státní kontroly.
Jeden subjekt v rámci svých připomínek požadoval použít srovnání velkoobchodních
regulovaných cen, které jsou v České republice nastaveny pro trh velkoobchodního
fyzického přístupu k infrastruktuře sítě, s regulovanými cenami pro tento trh v dalších
členských státech Evropské unie. U tohoto srovnání rovněž požadoval analýzu trendu vývoje
maximálních cen určených rozhodnutími o ceně s tím, že by byly analyzovány především
příčiny tohoto trendu.
Správní orgán připomínce částečně vyhověl, a do odůvodnění, nad rámec povinnosti
odůvodnit způsob výpočtu regulovaných cen, zařadil doplňující srovnání průměrných
měsíčních nákladů na plné a sdílené zpřístupnění, vypočítaných pro Českou republiku z cen
z tohoto rozhodnutí o ceně, na základě posledních dostupných hodnot publikovaných
Evropskou komisí za celou EU. Požadavek na analýzu trendu vývoje maximálních cen
nepovažuje správní orgán v souvislosti s vydáním tohoto rozhodnutí o ceně, které stanoví
ceny na základě posledních dostupných nákladů, za relevantní, a proto mu nevyhověl.
Vypořádání připomínek zveřejnil správní orgán na diskusním místě na svých
internetových stránkách dne 18. května 2012.
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V rámci veřejné konzultace správní orgán obdržel od jednoho z připomínkujících
subjektů i stanovisko, v němž na službě přístupu k síti Internet o rychlosti 8 Mbit/s dokazuje,
že snížení cen LLU není dostatečné k tomu, aby bylo možné „poskytovat služby LLU na
rezidenčním trhu“.
Správní orgán k tomu uvádí, že neposuzuje velikost marže mezi službami
z jednotlivých trhů na základě vybraných individuálních služeb či akvizičních nabídek, ale na
základě posouzení úrovně marže za celý posuzovaný trh. Tento svůj postup správní orgán
již dříve popsal v rámci dokumentu „Postup Českého telekomunikačního úřadu při
vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním
marží“.
***
Podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval správní orgán navrhované rozhodnutí rovněž
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
neuplatnil ve svém vyjádření ze dne 3. května 2012 žádné připomínky.
***
Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise dopisem ze dne 18. června 2012 vyzvala správní orgán, aby po zveřejnění
připravovaných doporučení k metodikám výpočtu nákladů u hlavních cen za zpřístupnění,
které právě Evropská komise připravuje, svůj přístup přezkoumal v souladu s těmito
doporučeními. Navíc Evropská komise upozornila, že ocenění mědi na základě CCA podléhá
vývoji cen mědi, které mohou velmi kolísat, od mírného snížení následovaného prudkým
nárůstem v dalším roce. Tento přístup by mohl zhoršit předvídatelnost regulace cen za
zpřístupnění.
***
Účastníku řízení byla dána možnost, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí a navrhl
případné doplnění. Účastník řízení nahlédl do spisu před vydáním rozhodnutí dne 21. června
2012 a neměl žádné připomínky.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

