Praha 16. prosince 2008
Čj. 83 592/2008-611

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 10
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 107 odst. 8
písm. b) a § 108 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „Zákon“), vydává v řízení se společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, (dále jen
„účastník řízení“), zahájeném z moci úřední dne 25. září 2008 ve věci změny povinnosti
uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/11/04.2006-25, ve znění
rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, podle § 51 odst. 5 Zákona, toto
rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008-13:
I.
Povinnost související s regulaci cen uložená účastníku řízení rozhodnutím Rady
Českého telekomunikačního úřadu č. CEN/11/04.2006-25, které nabylo právní moci dne
2. května 2006, ve znění rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, které nabylo právní moci dne
4. června 2008, se podle § 51 odst. 5 Zákona a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona mění
takto:
„I.
Podle § 51 odst. 3 písm. g) a § 59 Zákona a podle výsledků analýzy relevantního trhu
„Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup
k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely
poskytování služeb elektronických komunikací“ vydané opatřením obecné povahy Českého
telekomunikačního úřadu č. A/11/03.2006-2 se účastníku řízení ukládá povinnost sjednávat
ceny služeb zpřístupnění účastnického vedení a prostředků a služeb nezbytných
k poskytování služeb prostřednictvím účastnického vedení (dále jen „kolokace“) tak, aby
nebyly překročeny tyto maximální ceny:
1. ceny za poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku
uplatňované jednorázově:
Maximální cena v Kč bez daně
z přidané hodnoty

Název služby

1.1 a

Zřízení služby plné zpřístupnění účastnického
kovového vedení
(Poskytnutí PPV na základě PROVIDE včetně migrace
z ADSL služby účastníka řízení (v současnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))
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1 223,-

Zřízení služby sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení

1.1 b (Poskytnutí SPV na základě PROVIDE včetně migrace

970,-

z ADSL 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

243,-

(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

744,-

(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

poskytovatele

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

809,-

813,-

poskytovatele

Storno objednávky před zavedením služby plné
zpřístupnění účastnického kovového vedení

1 045,-

(Storno objednávky PPV – zpráva ABORT)

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

869,-

(Storno objednávky SPV – zpráva ABORT)

1.6

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

246,-

(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

744,-

(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

744,-

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

Zřízení služby sdílený přístup
účastnického kovového vedení

1 915,-

k úseku

1.9 b (Poskytnutí SPÚ na základě PROVIDE včetně migrace

1 924,-

z ADSL 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
2/10

243,-

(Změna třídy služby PPÚ na základě CHANGE (COS)
beze změny pozice na PR)

1.11

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

744,-

(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

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

1 847,-

poskytovatele

1 809,-

poskytovatele

Storno objednávky před zavedením služby plné
zpřístupnění úseku účastnického kovového
vedení

1 847,-

(Storno objednávky PPÚ – zpráva ABORT)

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

1 819,-

(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

246,-

(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

744,-

(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

1 400,428,-

(MDF QUERY)

1.18

Ověření možnosti zřízení požadované třídy
služby

597,-

(LQI)

1.19

Ověření výsledků odmítnuté objednávky zřízení
zpřístupnění účastnického kovového vedení

2 808,-

(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
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2. ceny za poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku
uplatňované měsíčně:
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

262,53,245,53,-

Zjištění identifikace konkrétního účastnického
kovového vedení

28,-

(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 –
3.7
poskytnutí nebo rozšíření/Kabel sběrného
okruhu metalický – včetně pásku na
3.1
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1 980,13 603,9 741,35 363,5 165,4 026,-

4 026,-

5 994,-

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16
3.17

3.18

předávacím rozvodu – pár – poskytnutí nebo
rozšíření
Optický vnitřní spojovací kabel včetně
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
Uvedení kolokačního prostoru do původního
stavu
– skříň
Práce na projekčním průzkumu a schvalování
projektové dokumentace
– jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno
stanovisko

6 102,-

4 716,-

5 618,-

5 618,-

1 382,-

889,-

2 184,-

622,3 864,3 697,-

11 620,-

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

Název služby

4.1
4.2

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
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717,220,-

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
4.18

4.19

4.20

– 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
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
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7,-

56,2 490,12,6 730,545,56,340,7,152,1 589,83,44,-

8,1 894,8,-

83,-

8,-

II.
Účastník řízení není oprávněn v referenční nabídce zpřístupnění požadovat další
ceny související se službami zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo službami
kolokace kromě cen služeb, které jsou uvedeny v části I. výroku tohoto rozhodnutí.“.
***
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 rozhodnutí a uplatňovat je nejpozději od 1. ledna 2009.
Odůvodnění:
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu č. 11 – velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení
nebo sdílený přístup k účastnickém kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového
vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „trh č. 11“),
kterou zveřejnil na úřední desce dne 1. února 2006 pod čj. 42 800/2005-609/III a vydal ji jako
opatření obecné povahy č. A/11/03.2006-2 ze dne 3. března 2006. Na základě této analýzy
bylo vydáno rozhodnutí č. SMP/11/03.2006-1 ze dne 30. března 2006, kterým byl účastník
řízení stanoven jako podnik s významnou tržní silou a následně rozhodnutí o ceně
č. CEN/11/04.2006-25, kterým byly účastníku řízení stanoveny povinnosti související
s regulací cen na trhu č. 11. Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím Úřadu
č. CEN/11/06.2008-2.
Předmětné rozhodnutí ukládalo 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. 5 zákona, protože se nejedná o uložení
nové povinnosti, ale o změnu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje.
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/11/04.2006-25, ve znění
rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, pokrývají náklady za poslední uzavřené účetní období
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v souladu s výše uvedeným ustanovením Zákona, a zda jsou tedy přinejmenším nákladově
orientovány.
V návaznosti na zavedení automatizovaného systému na zpracování objednávek
služby zpřístupnění účastnického vedení od února 2008 uskutečnil správní orgán u
účastníka řízení státní kontrolu na ověření délky trvání procesů zpracování objednávky.
Délka trvání procesů zpracování objednávky je vstupním údajem do modelu pro výpočet
jednorázových cen zpřístupnění účastnického vedení. Na základě výsledků státní kontroly
ukončené v září 2008 stanovil správní orgán novou výši jednorázových cen zpřístupnění
účastnického vedení. Nové ceny představují snížení v průměru o 41 % a jsou předpokladem
pro prohloubení konkurence na trhu služeb elektronických komunikací nabízených
alternativními operátory koncovým uživatelům.
Pro účely tohoto rozhodnutí o ceně vycházel správní orgán z procenta návratnosti
vloženého kapitálu před zdaněním WACC ve výši 11,5 % vydaného opatřením obecné
povahy č. OOP/4/02.2008-1.
Nově dosažené hodnoty jsou uvedeny v části I. výroku tohoto rozhodnutí o ceně.
Účastníku řízení je umožněno v případě nových služeb, které nejsou součástí
referenční nabídky, a kterými se zkvalitní a zvýší dostupnost služeb zpřístupnění
alternativním operátorům, účtovat další ceny nad rámec cen uvedených v části I. výroku na
základě vzájemné dohody mezi účastníkem řízení a operátorem.
K části II. výroku
Povinnost uplatňovat ceny v souladu s cenovou regulací nejpozději od 1. ledna 2009
byla 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 25. září 2008 s účastníkem řízení zahájeno správní
řízení ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím
č. CEN/11/04.2006-25, ve znění rozhodnutí č. CEN/11/06.2008-2, podle § 51 odst. 5
Zákona. Účastník řízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
řízení vyzván k vyjádření a navržení důkazů a byla mu poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne
doručení oznámení.
Účastník řízení ve stanovené lhůtě zaslal následující připomínky.
Účastník řízení vynaložil v roce 2008 do IT systémů na automatizaci mnohých
procesů pro poskytování služeb LLU nemalé finanční prostředky. Navrhované ceny, dle jeho
názoru, nezaručují včasný a úplný návrat takto vynaložených investic a v konečném
důsledku to může znamenat, že aplikace předmětných cen sníží účastníkovi řízení
efektivnost a rentabilitu poskytování služeb LLU.
Správní orgán nesouhlasí s připomínkou účastníka řízení, že navrhované ceny
nezaručují včasný a úplný návrat vynaložených investic. Snížení jednorázových cen je
způsobeno tím, že zavedením automatizovaného systému zpracování objednávek dochází
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ke snížení nebo vyloučení lidské práce. Investice (náklady) vynaložené na automatizaci
procesů jsou společné pro realizaci všech služeb využívajících nadhovorová pásma (ADSL a
LLU) a jsou součástí režijních nákladů na IT systémy. Rozpouštějí se formou odpisů a
nákladů kapitálu na všechny produkty, kterých se automatizace objednávkového systému
týká. Nárůst investic vynaložených na automatizovaný systém jsou pro služby LLU
zohledněny v modelu pro výpočet cen zpřístupnění. Alokace investic byla provedena
podílem počtu objednávek na LLU z celkového počtu všech objednávek zpracovávaných
tímto systémem. Tento podíl byl však v absolutní hodnotě nižší, než kolik činilo snížení
nákladů na lidské zdroje, a proto dochází k poklesu cen. Správní orgán má za to, že
návratnost investic je tímto postupem zajištěna.
Účastník řízení se domnívá, že není důvod ke změně jednorázových cen u služeb
PPÚ (plný přístup k úseku účastnického vedení) a SPÚ (sdílený přístup k úseku
účastnického vedení). Provedená státní kontrola ve věci zjištění skutečné délky doby trvání
jednotlivých procesů pro jednorázové služby zpřístupnění, která předcházela tomuto
správnímu řízení, nutnost takovýchto změn neprokázala.
Správní orgán připouští, že v rámci státní kontroly nebyly kontrolovány procesy
realizace služeb PPÚ a SPÚ, neboť tyto služby nejsou využívány. Při stanovení ceny však
správní orgán vzal do úvahy délku trvání procesů pro služby PPV a SPV, které kontrolovány
byly. K analogickým procesům ve stejné délce trvání dochází rovněž pro služby PPÚ a SPÚ.
Správní orgán považuje tento postup při úpravě procesů pro služby PPÚ a SPÚ za správný.
Pokud by správní orgán tuto úpravu neučinil, došlo by k výraznému znevýhodnění podmínek
u realizace služeb PPÚ a SPÚ.
***
Na základě § 130 Zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro
vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě zveřejnil návrh rozhodnutí včetně
výzvy k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 16. října 2008. Připomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 30. října 2008. V této lhůtě uplatnil pouze jeden dotčený
subjekt připomínky, a to účastník řízení.
Účastník řízení v rámci veřejné konzultace požaduje doplnit v položkách 1.1 a, 1.1 b,
1.9 a, 1.9 b na konec doplňujícího textu v závorce text: „včetně migrace z ADSL služby
účastníka řízení (v současnosti nazvané Carrier Broadband a Carrier IP Stream)“ a u
položek 1.4 a, 1.4 b, 1.12 a, 1.12 b vypustit tento text z původně uvedeného textu v závorce.
Požadavek zdůvodňuje sjednocením procesů u automatizovaného zpracování objednávky u
služby migrace (z velkoobchodní služby přístupu k ADSL na služby zpřístupnění) a služby
zřízení zpřístupnění a začleněním migrace do zřízení.
Správní orgán posoudil připomínku, vyhověl požadavku a upravil znění ve výroku.
Dále účastník řízení v rámci připomínek ve veřejné konzultaci v plném rozsahu
odkazuje na své připomínky uplatněné v dřívějších vyjádřeních v rámci správního řízení.
Správní orgán posoudil připomínky účastníka řízení již v rámci návrhu rozhodnutí o
ceně a svá stanoviska uvedl v odůvodnění rozhodnutí o ceně.
Vypořádání připomínek zveřejnil správní orgán na diskusním místě na svých
internetových stránkách dne 6. listopadu 2008.
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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 24. října 2008 žádné připomínky.
***
Účastníku řízení byla dána možnost, aby se vyjádřil v souladu s § 122 odst. 5 Zákona
k podkladům rozhodnutí a navrhl případné doplnění. Účastník řízení nahlédl do spisu dne
24. listopadu 2008 a neměl žádné připomínky.
***
Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise si dopisem ze dne 18. listopadu 2008 vyžádala k návrhu rozhodnutí
doplňující informace. Jednalo se o vysvětlení, zda náklady, z nichž vychází kalkulace nových
cenových stropů, představují skutečné náklady dominantního operátora nebo zda jsou to
náklady modelového efektivního operátora. Dále se Evropská komise dotázala, kdy je
plánováno provedení nové analýzy trhu č. 4.
Správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. listopadu 2008 informoval Evropskou
komisi, že při kalkulaci jednorázových cen zpřístupnění se vychází ze skutečných nákladů
dominantního operátora. Správní orgán předpokládá, že zahájí novou analýzu relevantního
trhu č. 4 (dříve trh č. 11) do konce roku 2008.
Po obdržení výše uvedených doplňujících informací Evropská komise ve svém
vyjádření ze dne 5. prosince 2008 uvedla, že k návrhu rozhodnutí nemá žádné připomínky.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

