
Český telekomunikační úřad 

poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: rozhodnutí o uložení povinností podniku s 
významnou tržní silou / zrušení povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 
3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných 
v pevném místě“

Čj.: ČTÚ-5 912/2014-610

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Český telekomunikační klastr o.s.

IČO (bylo-li přiděleno): 228 57 818

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Ing. Martin Šigut, tel. č. 777 723 365, e-mail: sigut@telekomunikacni-klastr.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud 
je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.

Český  telekomunikační  úřad  si  vyhrazuje  právo  použít  poskytnuté  údaje,  s výjimkou  údajů 
označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel 
Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako obchodní 
tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně se postupuje i 
v případě stanovisek a názorů.

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě nevypořádávají.

mailto:sigut@telekomunikacni-klastr.cz


I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

Regulace ceny za službu terminace volání v síti

Český telekomunikační klastr, o.s. (dále též jen „ČTKK“) touto  cestou reaguje na návrhy 
týkající se regulace ceny za službu terminace volání v pevném místě. 

ČTÚ navrhuje markantní snížení terminačních poplatků za volání v pevném místě (na 0,03 
Kč v silném i  slabém provoze).  Ve srovnání  s výší  terminačních poplatků za volání  do 
mobilních sítí (0,27 Kč) se jeví výše terminace do pevných sítí značně disproporční. Takto 
vysoká nerovnost terminačních poplatků porušuje zásadu technologické neutrality, protože 
zvýhodňuje  mobilní  sítě  oproti  pevným sítím.  Zvýhodnění  mobilních  sítí  spatřujeme  ve 
skutečnosti, kdy mobilní operátoři budou za terminaci ve svých sítích inkasovat terminační 
polatek 9x vyšší než fixní operátoři za terminaci do svých pevných sítích. Domníváme se, 
že  není  žádný  relevantní  technický  ani  ekonomický  důvod,  který  by  takto  vysokou 
disproporci ve výši terminačních poplatků ospravedlnil. Pokud regulátor skutečně stanoví 
terminační  poplatky na navrhované výši,  navrhujeme, aby regulátor bezodkladně zahájil 
řízení směřující ke stanovení terminačních poplatků za volání do mobilních sítí tak, aby byly 
stanoveny  správně  a  spravedlivě  a  aby  jejich  výše  respektovala  zásadu  technologické 
neutrality  a  tím  se  odstranila  diskriminace  operátorů  pevných  sítí  na  straně  jedné  a 
neoprávněné zvýhodnění operátorů mobilních sítí na straně druhé.

Skokové snížení ceny za službu terminace volání v pevném místě z původní výše 0,34 Kč, 
resp. 0,17 Kč na 0,03 Kč zároveň považujeme za příliš prudké jednorázové snižování, se 
kterým  nebude  mít  trh  dostatečný  prostor  se  vypořádat.  Z tohoto  důvodu  navrhujeme 
postupné snižování ceny během roku, například ve třech postupných krocích.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při konečném 
znění opatření, avšak nevypořádává je.)

Nejsou   

Datum: 13. 2. 2014

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:

Ing. Martin Šigut, předseda představenstva

Podpis oprávněné osoby1*):

1 *) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným

elektronickým podpisem.


