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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. 8
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 spolecností T-Mobile Czech Republic, a.s.,
se sídlem Tomíckova 2144/1, 149 00 Praha 4, IC: 64949681, (dále jen "úcastník rízení"),
zahájeném z moci úrední dne 30. ríjna 2009 ve veci uložení povinnosti související s regulací
cen podniku s významnou tržní silou na základe § 51 odst. 3 Zákona toto

rozhodnutí o cene CEN/7/04.2010-70:

I.
Podle § 51 odst. 3 písmo g) a § 59 Zákona a podle výsledku analýzy relevantního trhu
"Ukoncení hlasového volání (terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních
sítích" vydané opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu c. A/7/09.200911 se úcastníku rízení ukládá povinnost sjednávat ceny za propojení v jeho verejné telefonní
síti za službu ukoncení volání (terminace) (dále jen "ceny za terminaci") tak, aby:
a) ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 30. cervna 2010 nebyla prekrocena
maximální cena 1,96 Kc/min bez DPH
b) v období od 1. cervence 2010 nebyla prekrocena maximální cena 1,66 Kc/min bez DPH,
c) v období od 1. ledna 2011 nebyla prekrocena maximální cena 1,37 Kc/min bez DPH,
d) v období od 1. cervence 2011 nebyla prekrocena maximální cena 1,08 Kc/min bez DPH.
II.

Úcastník rízení je povinen sjednávat ceny podle cásti I. výroku tohoto rozhodnutí od
nabytí právní moci rozhodnutí.

III.
Podle § 101 písmo e) a § 102 odst. 9 Správního rádu nabytím právní moci tohoto
rozhodnutí pozbývá vykonatelnosti a jiných právních úcinku rozhodnutí Rady Ceského
telekomunikacního
úradu ve veci uložení povinnosti podniku s významnou tržní silou na
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relevantním trhu "ukoncení volání (terminace) v jednotlivých verejných mobilních telefonních
sítích" c. CEN/16/04.2006-22, cj. 15 883/2006-611/1V.vyr. ze dne 26. dubna 2006, ve znení
rozhodnutí
c. CEN/16/08.2007-23,
cj. 68844/2006-611
ze dne 8. srpna 2007
a CEN/16/01.2009-1, cj. 50995/2008-611 ze dne 7. ledna 2009, kterým byla úcastníku rízení
uložena povinnost související s regulací cen podle výsledku analýzy relevantního trhu
vydané opatrením obecné povahy Ceského telekomunikacního úradu C. N16/04.2006-20.

Oduvodnení:
Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu C. 7 - ukoncení hlasových volání (terminace) v jednotlivých verejných
mobilních telefonních sítích (dále jen "trh C. 7"), kterou zverejnil na úrední desce dne 2. ríjna
2009 pod cj. 81 425/2009-609 a po oznámení Evropské komisi ji vydal jako opatrení obecné
ze dne 22. zárí 2009. Toto opatrení bylo dne 2. ríjna 2009
povahy C. N7/09.2009-11
uverejneno v cástce 17/2009 Telekomunikacního vestníku. Výsledky analýzy prokázaly, že
trh C. 7 není efektivne konkurencním trhem, nebot na nem pusobí podniky s významnou tržní
silou. Z povahy trhu C. 7 vyplývá, že každý poskytovatel této služby je podnikem
s významnou tržní silou na tomto trhu, nebot má 100 % tržní podíl ve své síti. Rozhodnutím
správního orgánu C. SMP/7/03.2010-22 ze dne 23. brezna 2010, které bylo vydáno pod cj.
93 000/2009-609 a nabylo právní moci dne 24. brezna 2010, byl úcastník rízení stanoven
jako podnik s významnou tržní silou.
V prípade úcastníka rízení analýza rovnež prokázala, že jsou naplneny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které hodlá uložit podle § 51 odst. 3 písmo g) Zákona.
K cásti I. výroku
Správní orgán stanovil s úcinností pocínaje 1. únorem 2009 nové maximální ceny za
terminaci. Výše maximálních cen byla v rozhodnutí o cene C. CEN/16/01.2009-1 stanovena
na základe tehdy posledních
dostupných
auditovaných
úcetních výsledku vcetne
auditovaných výsledku oddelené evidence nákladu a výnosu. Uvedeným rozhodnutím bylo
stanoveno postupné snížení maximální ceny (glide path) ve trech krocích tak, že byly
stanoveny konkrétní výše maximálních cen pro období do 30. cervna 2009, od 1. cervence
2009 a od 1. ledna 2010. Symetrické maximální ceny byly stanoveny na úrovni vynaložených
provozních nákladu a nákladu vloženého kapitálu ('NACC) operátora vykazujícího nejnižší
jednotkové náklady na minutu terminovaného
provozu. Správní orgán pri stanovení
maximálních cen použil procento návratnosti vloženého kapitálu pred zdanením WACC ve
výši 11,5 % stanovené v opatrení obecné povahy C. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví
metodika úcelového clenení nákladu a výnosu a jejich prirazování a urcuje se struktura
vykazovaných informací ve znení opatrení obecné povahy C. OOP/4/02.2008-1, které nabylo
úcinnosti dne 1. cervence 2008 (dále jen "OOP C. 4").
Uplatnený zpusob cenové regulace formou maximální ceny za terminaci podle § 58
odst. 1 písmo a) Zákona byl zvolen s ohledem na potrebu stanovit pro tento trh symetrickou
maximální cenu a umožnit tak, aby se nelišily ceny volání do ruzných mobilních sítí. Pro
optimální konkurencní prostredí a transparentnost cen ve vztahu k úcastníkum se stanovení
jediné maximální ceny pro dané období, v nemž budou operátori sjednávat své ceny, jeví
nejvhodnejším.
Tímto novým rozhodnutím správní orgán zachová maximální ceny stanovené
predchozím rozhodnutím C. CEN/16/01.2009-1 a stanoví pro další období pocínající 1.
cervencem 2010 novou maximální cenu. Pro tento úcel správní orgán proveril úroven
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nákladu za poslední uzavrené auditované úcetní období na základe výsledku oddelené
evidence nákladu a výnosu za rok 2008 všech trí mobilních operátoru, u kterých byla
uplatnena cenová regulace a uložena povinnost vést oddelenou evidenci nákladu a výnosu.
Správní orgán vycházel z nákladu predložených mobilními operátory Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., a Vodafone
Czech Republic, a.s.
vykazovaných jimi jako soucást oddelené evidence nákladu a výnosu za rok 2008, a u
jednoho mobilního operátora za období hospodárského roku koncícího 31. brezna 2009,
vynaložených na ukoncení volání v jejich sítích. Správní orgán použil metodu plne
alokovaných historických nákladu, protože dosud nedisponuje modelem LRIC pro kalkulaci
ceny za terminaci volání ve verejných mobilních telefonních sítích.
Pro overení správnosti predložených dat provedl Úrad státní kontroly. Na základe
zjištení v rámci provedených kontrol upravil správní orgán výši nákladu vstupujících do
kalkulace ceny za terminaci a vyloucil náklady, které se podle OOP c.4 neprirazují. Dále
v souladu s Doporucením o regulaci sazeb za ukoncení volání v pevných a mobilních sítích
EU (2009/396/ES) (dále jen "Doporucení") vyloucil z nákladu na ukoncení volání náklady na
dotované telefonní prístroje, náklady vynaložené na SIM karty, režijní náklady, náklady na
využívání radiových kmitoctu a náklady spojené s poskytováním maloobchodních služeb
(napr. péce o zákazníka, marketing).
S použitím takto upravených nákladu vycíslil správní orgán jednotkové náklady vcetne
WACC za minutu terminovaného provozu jednotlive u trí mobilních operátoru, kterým bude
na základe analýzy relevantního trhu C. 7 uložena cenová regulace, a stanovil maximální
cenu za terminaci ve výši jednotkových
nákladu, vcetne WACC 11,5 %, operátora
vykazujícího nejnižší jednotkové náklady tj. cenu 1,08 Kc/min. Tuto maximální cenu považuje
správní orgán za cenu zahrnující efektivne a úcelne vynaložené náklady. Správní orgán
posoudil jednorázový pokles maximální ceny o 44,9 % (z poslední stanovené maximální
ceny rozhodnutím o cene C. CEN/16/01.2009-3 z 1,96 Kc/min) a konstatoval jeho možný
negativní dopad na ekonomiku a investicní zámery jednotlivých mobilních operátoru (rozvoje
NGN/NGA). Z tohoto duvodu rozhodl uplatnit regulaci postupne ve trech krocích tak, jak je
uvedeno v cásti I písmo b) až d) výroku. Celkové snížení maximální ceny o 44,9 % je
rozloženo do trí casových intervalu (glide path), v nichž se maximální cena snižuje o 0,30
Kc/min od 1. cervence 2010 a vždy o 0,29 Kc/min k 1. lednu 2011 a k 1. cervenci 2011.
Postupné snižování maximální ceny o 15 % - 21 % za terminaci vytvorí predvídatelné
regulacní prostredí, které zajistí na dané období stabilitu trhu a prostor pro adaptaci
operátoru.
Princip symetrické ceny pro všechny tri SMP mobilní operátory na trhu terminace
volání v mobilních sítích je zachován, a to bez rozlišení silného a slabého provozu. Tento
postup je v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 a 3 a § 56 odst. 4 Zákona.
Úrad bude nadále sledovat a proverovat vývoj nákladu na terminaci v následujícím
období u jednotlivých mobilních operátoru a zahájí práce na doporucené metodice EK
(modelu LRIC).
K cásti II. výroku
Povinnost uplatnovat ceny v souladu s cenovou regulací ode dne nabytí právní moci
byla stanovena s ohledem na skutecnost, že ceny uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí
nemení soucasne platné ceny, vydané rozhodnutím c. CEN/16/01.2009-1 s úcinností od 1.
února 2009. Nove stanovená maximální cena v bode c) cásti výroku I. naváže na
nastavenou glide path a bude úcinná od 1. cervence 2010.
K cásti III. výroku
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S ohledem na ustanovení § 101 písmoe) Správního rádu a § 51 odst. 3 a 5 Zákona
vydal správní orgán nové rozhodnutí ve veci uložení povinnosti podniku s významnou tržní
silou na predmetném relevantním trhu.
Puvodní rozhodnutí c. CEN/16/04.2006-22, cj. 15 883/2006-611/1V.vyr. ze dne 26.
dubna 2006, ve znení rozhodnutí c. CEN/16/08.2007-23, cj. 68844/2006-611 ze dne 8.
srpna 2007 a CEN/16/01.2009-1, cj. 50 995/2008-611 ze dne 7. ledna 2009, kterým byla
úcastníku rízení uložena povinnost související s regulací cen, pozbývá podle § 102 odst. 9
Správního rádu vykonatelnosti a jiných právních úcinku dnem nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
***

S ohledem na uvedené bylo dne 30. ríjna 2009 s úcastníkem rízení zahájeno správní
rízení ve veci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou
na základe § 51 odst. 3 Zákona. Úcastník rízení byl správním orgánem v zaslaném
oznámení o zahájení správního rízení vyzván k vyjádrení a navržení dukazu a byla mu
poskytnuta lhuta 14 dnu ode dne dorucení oznámení.
V rámci ctrnáctidenní lhuty k vyjádrení se k zahájení správního rízení nahlédl
úcastník rízení do spisu dne 10. listopadu 2009 a 13. listopadu 2009 zaslal k zahájenému
správnímu rízení pripomínky.
Úcastník rízení se domnívá, že pro využití institutu tzv. nového rozhodnutí ve smyslu
III. výroku není pro takovýto postup žádný duvod. Podle názoru
úcastníka rízení by správní orgán mel, shledá-Ii v rámci predmetného správního vydání
cenového rozhodnutí oduvodneným, stejne jako tak cinil doposud, vydat rozhodnutí o cene,
které by pouze v case navazovalo na již vydané rozhodnutí o cene CEN/16/01.2009-1.
Úcastníku rízení dále není z návrhu zrejmé, co je "zvláštním zmocnujícím zákonem"
k postupu, které citované ustanovení § 101 písmoe) správního rádu predpokládá.

§ 101 správního rádu v cásti

Správní orgán k pripomínce uvádí, že nové rozhodnutí o cene je vydáváno na
základe nové analýzy relevantního trhu, na základe které se také nove stanoví SMP a
nápravná opatrení. Na základe nove provedené analýzy relevantního trhu se ukládají nove
povinnosti a vydává se i nove cenové rozhodnutí. Zároven je treba vyporádat se s vydanými
pravomocnými rozhodnutími na základe predchozí analýzy.
Zrušit vydaná rozhodnutí podle správního rádu lze pouze v rámci opravných
prostredku, což nelze na tento prípad použít. V rámci predchozí analýzy se novými cenovými
rozhodnutími rušily nebo menily pouze uložené povinnosti.
Vydat rozhodnutí na základe nové analýzy, jak predpokládá zákon o elektronických
komunikacích, když již existují pravomocná rozhodnutí vydaná podle predchozí analýzy, lze
pouze podle § 101 písmoe) správního rádu, a to novým rozhodnutím. V novém rozhodnutí je
nezbytné urcit úcinnost nového rozhodnutí a zároven urcit vliv tohoto rozhodnutí na
vykonatelnost nebo jiné právní úcinky puvodního rozhodnutí, jak predpokládá § 102 odst. 9
správního rádu.
Úcastník rízení se domnívá, že nedošlo k naplnení podmínek pro uložení povinnosti
související s regulací cen stanovených v § 57 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích,
protože
1) se správní orgán dostatecne nevyporádal s pripomínkou v rámci vyporádání
verejné konzultace analýzy na trhu c. 7, že neexistuje zjevná závislost mezi výší
maloobchodních cen a výší velkoobchodních cen za ukoncení volání v mobilních
sítích a nebyla splnena podmínka, že by jiná regulacní opatrení (opatrení podle
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§ 51

odst. 3 písmo a) až f) zákona o elektronických komunikací) nevedla
k náprave,
2) dochází k uplatnování
neprimerené
nízké ceny v neprospech
koncových
uživatelu.
Správní orgán po verejné konzultaci analýzy na trhu c. 7 doplnil cást Ceny a
ziskovost, kde zkoumal vliv snížení velkoobchodní ceny za ukoncení volání na maloobchodní
ceny mobilního volání. Záverem tohoto šetrení bylo, že "velkoobchodní ceny za terminaci
placené jiným operátorum jsou soucástí nákladu vstupujíCích do maloobchodních cen a
jejich zmena se tedy dríve ci pozdeji promítá i do maloobchodních cen mobilního volání do
cizích sítí". Doporucení v recitálu 7 uvádí, že "vysoké ceny za ukoncení se nakonec
kompenzují prostrednictvím vyšších poplatku za hovory pro konecné uživatele."
Správní orgán proveroval oddelené evidence nákladu a výnosu trí mobilních
operátoru za rok 2007 a 2008, a to zejména náklady na službu terminace, a zjistil, že
operátori na tuto službu alokují náklady, které vecne se službou terminace nesouvisí
(napr. náklady vynaložené na SIM karty, náklady na péci o zákazníka atd.). Správní orgán je
tak presvedcen, že, pokud by nebyla uplatnena cenová regulace, operátori by uplatnovali
neprimerene vysoké ceny za tuto službu, zahrnujíce do ní i náklady, které se službou
terminace nesouvisí. K uplatnování neprimerene nízké ceny nedochází, protože správní
orgán vylucoval z nákladu na terminaci pouze náklady, které s velkoobchodní službou
terminace nesouvisí (viz Doporucení).
Úcastník rízení se domnívá, že správní orgán nepostupoval v souladu s opatrením
obecné povahy C. OOP/4/03.2006-3 ani v souladu s Doporucením, a to v prípade:
1) stanovení WACC 11,5 % na celé období roku 2008 bez zohlednení jeho odlišné
výše v 1. pololetí 2008,
2) vyloucení cásti spolecných a sdílených nákladu služeb, a
3) vyloucení nákladu na využívání rádiových kmitoctu v plné výši.
Ad 1) Rozhodnutí o cene stanoví maximální ceny za terminaci, které budou platit
v následujících letech, proto správní orgán použil pro výpocet jednotkových nákladu na
terminaci soucasne platný WACC ve výši 11,5 % podle opatrení obecné povahy
C. OOP/4/02.2008-1.
Ad 2) Nevyhnutelné režijní náklady podniku nejsou zahrnuty v prírustku služby
ukoncení volání, proto správní orgán vyloucil z nákladu na terminaci náklady, které byly
úcastníkem rízení oznaceny za režijní (viz Doporucení).
Ad 3) Správní orgán posoudil tuto námitku a zjistil, že úcastník rízení mel nemenný
rozsah kmitoctu od roku 2005, kdy došlo k jejich porízení, do roku 2008. Úcastník rízení tak
nemel náklady na porízení a využívání dalších kmitoctu, které by byly žádány za úcelem
zvýšení kapacity pro úcely dodatecného provozu, jenž vyplývá z poskytování velkoobchodní
služby ukoncení hlasového volání. Správní orgán proto v souladu s Doporucením vyloucil
všechny náklady na porízení a na používání kmitoctu.
Úcastník rízení uvádí, že nový postup Úradu pri stanovení výše regulované ceny za
ukoncení volání v mobilní síti T-Mobile by mohl být v rozporu se základními principy
regulacního rámce, kterými jsou mj. podpora efektivních investic do infrastruktury a vytvárení
stabilního a predvídatelného regulacního prostredí, protože správní orgán nebere v potaz, že
všichni tri GSM operátori plánují významné investice do sítí GSM a UMTS v období 2010 2013.
Správní orgán zohlednil
tyto skutecnosti
(podporu
efektivních
investic do
infrastruktury a vytvárení stabilního a predvídatelného regulacního prostredí) tím, že nastavil
postupné snižování maximální ceny do trech kroku, po jejichž absolvování se cena ustáli na
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nákladech efektivního operátora. Tím je zachován pnnclp predvídatelnosti
poskytnut casový prostor pro definování a realizování investicních zámeru.

regulace

a

***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste zverejnil návrh tohoto rozhodnutí vcetne výzvy
k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 8. prosince 2009. Pripomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 8. ledna 2010. V této lhute neuplatnil pripomínky žádný z
dotcených subjektu.
Podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval správní orgán navrhované rozhodnutí rovnež
s Úradem pro ochranu hospodárské souteže, který k tomuto rozhodnutí neuplatnil žádné
pripomínky. Pripomínky uplatnené k povinnostem uloženým spolecnosti MobilKom, a.s.
vyporádal správní orgán v rozhodnutí C. REM/7/04.2010-29.
***

Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise si dopisem ze dne 19. brezna 2010 vyžádala k návrhu rozhodnutí
doplnující informace, které se týkaly zejména termínu uplatnení modelu LRIC v souladu
s Doporucením a neuplatnení cenové regulace na spolecnost MobilKom, a.s.
Správní orgán k dotazum Evropské komise sdelil, že pracuje na vytvorení modelu
LRIC pro ceny za terminaci v mobilních sítích s termínem
pro použití v souladu
s Doporucením. V soucasné dobe využívá správní orgán metodu plne alokovaných
historických nákladu (FAC), protože nejlépe odpovídá zákonu a umožnuje stanovit cenu
podle nejnižších jednotkových nákladu mobilního operátora (efektivní cena). V reakci na
otázku k neuplatnení cenové regulace vuci spolecnosti MobilKom, která se však vecne
netýkala rozsahu povinností stanovených tímto rozhodnutím úcastníku rízení, správní orgán
uvedl, že nenavrhuje spolecnosti MobilKom, a.s. uložení cenové regulace s ohledem na
analýzou zjištený stav trhu.
Evropská komise ve svém konecném vyjádrení ze dne 12. dubna 2010 nevznesla
žádnou pripomínku smerující prímo k rozsahu povinností ukládaných tímto rozhodnutím
úcastníku rízení.
***

Úcastníku rízení byla dána možnost, aby se vyjádril v souladu s § 122 odst. 5 Zákona
k podkladum rozhodnutí a navrhl prípadné doplnení. Úcastník rízení nahlédl do spisu dne
19. dubna 2010 a neuplatnil žádné pripomínky.
Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:
clenka Rady
Ceského telekomunikacníh
úra u~
Ing. Jana FurstOVá~t'l
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