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Český telekomunikační úřad   
Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 

dne / date 4.5.2012 

věc/ re Připomínky společnosti T‐Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen "T‐Mobile") k návrhu 

rozhodnutí o uložení povinnosti  související  s  regulací cen  společnosti Telefónica Czech 

Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,  IČ: 60193336 

(dále také jen „Telefonica“, na základě výsledků analýzy trhu –"Velkoobchodní (fyzický) 

přístup k  infrastruktuře  sítě  (včetně  sdíleného nebo plného  zpřístupnění účastnického 

vedení) v pevném místě 

 
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:   Návrh rozhodnutí o CEN/4/XX.2012‐Y 
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Kontaktní osoba:  Ing. Jakub Lodr,  

+420 603 601 173,  
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Senior specialista regulace 

T‐Mobile Czech Republic a.s. 
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ÚVOD 

 

T‐Mobile  vítá  možnost  uplatnit  své  připomínky  a  komentáře  k  návrhu  rozhodnutí  o  ceně 

CEN/4/XX.2012‐Y  (dále  také  jen "Návrh"), neboť účinná a Českým telekomunikačním úřadem  (dále 

také  jen  “Úřad")  důsledně  kontrolovaná  a  vymáhaná  nápravná  opatření  (zejména  pak  cenovou 

regulaci) na trhu velkoobchodního (fyzického) přístupu k  infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo 

plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě považuje za klíčovou podmínku pro rozvoj 

konkurence  na  tomto  relevantním  trhu  a  pro  další  nárůst  penetrace  širokopásmového  přístupu 

k Internetu.  

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:  

 

1. Nárůst jednotlivých položek  u jednorázových plateb za zpřístupnění vedení (viz  např. části 

1.1a; 1.4a; 1.4b; 1.18; 4.2) 

 

Dle  textu  Návrhu  určujícího  maximální  ceny  za  poskytnutí  služeb  zpřístupnění  účastnického 

kovového vedení   uplatňované  jednorázově došlo ke snížení maximálních cen u některých položek, 

který Úřad dokumentuje  i na  řádcích 107‐113 Návrhu, kde  je dle Úřadu možné sledovat průměrný 

pokles ve výši 6,1%. Ovšem není zde rozebráno do většího detailu, jakými faktory byl ovlivněn nárůst 

u některých položek (konkrétně např. 1.1a; 1.4a; 1.4b; 1.18), které mohou dle názoru společnosti T‐

Mobile  hrát  významnou  roli  v rozhodování  subjektu  poskytujícího  své  služby  založené  na  službě 

zpřístupněného účastnického vedení    (dále  také  jen „LLU“)  či subjektu chystajícího se na  tento  trh 

vstoupit.  

 

Z výše uvedeného důvodu navrhujeme detailněji analyzovat výše zmíněné části, kde došlo k nárůstu 

ceny oproti předchozí cenové regulaci (viz CEN/4/10.2010‐78).  

 

2. Nárůst celkových položek u měsíčních plateb za poskytnutí služeb kolokace (viz část 4.; řádek 

38) 

 

Z  textu  Návrhu  určujícího maximální  ceny  za  poskytnutí  služeb  kolokace  uplatňované měsíčně  a 

hodnot v něm uvedených je možné zjistit, že průměrný nárůst těchto nákladů je ve výši zhruba 26 %. 

Významně průměrnou hodnotu ovlivní položka 4.6, kde došlo k nárůstu skoro třináctinásobnému (z 

16 Kč na 204 Kč).  

 

Společnost T‐Mobile jako jeden z nejvýznamnějších alternativních operátorů poskytujících služby na 

základě nabídky LLU dále spatřuje nepřiměřené  navýšení hodnoty u položky 4.2, kde došlo k nárůstu 

více než dvojnásobnému (z 214 Kč na 463 Kč). V odůvodnění Návrhu (viz řádky 102‐106) Úřad pouze 

v obecné  rovině  uvádí,  že  tento  nárůst  je  spojen  s přesunem  vykonávaných  činností  vlastními 

zaměstnanci  (společnosti Telefonica) na dodavatelskou  společnost a dále  je  zde uveden odkaz na 

vývoj  cen některých vstupních hodnot  (měděných kabelů)1,  jež byly  zjištěny na  základě průzkumu 

Úřadu ze vstupních dat publikovaných Světovou bankou 

 

Jelikož výše uvedené položka může být považována za významnou v celkové kalkulaci, navrhujeme, 

aby Úřad detailněji analyzoval a popsal příčiny tohoto nárůstu. S tím, že by byly blíže určeny náklady, 

které  jsou  spojeny  s outsourcingem daných  služeb, neboť dle výše uvedeného  tyto náklady  (např. 

položky  4.2  či  4.6)  přestavují  hlavní  důvod  změny  celkových  nákladů.  Pokud  by  vyšlo  najevo,  že 

                                                           
1 Viz řádek 98 
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zvolená  strategie  společnosti  Telefonica  je  jednoznačně  neefektivní  a  vyvolává  zásadní  nárůst 

nákladů na provádění dotčených činností, není možné takovéto náklady bez dalšího  přenášet na její 

odběratele. 

 

Rovněž navrhujeme pro větší transparentnost daného výpočtu umístit  i konkrétní zdroj, na základě 

kterého byly vypočteny hodnoty týkající se ceny vstupních hodnot, které Úřad dle výše uvedeného 

získal  z veřejně publikovaných dat  a dále  jakým  způsobem  tyto hodnoty ovlivnily daný nákladový 

model.  

 

 

3. Benchmark a celkový trend vývoje maximálních cen  

 

V posledním cenovém rozhodnutí (viz CEN/4/10.2010‐78, ;str. 8) byl Úřadem proveden i benchmark, 

jenž  ukazoval,  v jaké  úrovni  se  nachází  výše  maximálních  cen  v České  republice  v porovnání 

s ostatními členskými zeměmi Evropské unie.  

 

Při  porovnání  mezi  cenovým  rozhodnutím  CEN/4/10.2010‐78  a  rozhodnutím  o  ceně,  kterému 

předcházelo  (viz CEN/11/12.2008‐13)  je možné  sledovat pokles u  všech  významných položek,  což 

dokumentuje  i Úřad ve svém odůvodnění u cenového  rozhodnutí z roku 20102.   V tomto kontextu 

není  zcela  patrný  důvod  a  opodstatnění  nárůstu  u  některých  z položek.    S ohledem  na  absenci 

odůvodnění postupu Úřadu nejsme schopni kvalifikovaně na navržené změny reagovat. 

 

Z hlediska transparentnosti navrhujeme použít srovnání velkoobchodní 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 navrhujeme i analýzu trendu vývoje maximálních cen, určených cenovými 

rozhodnutími s tím, že by byly analyzovány především příčiny tohoto trendu.  

 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

 

Společnost  T‐Mobile  z pozice  jednoho  z nejvýznamnějších  alternativních  operátorů  působícím  na 

trhu velkoobchodního fyzického přístupu   k infrastruktuře vidí ve změnách, které Úřad prezentoval 

v Návrhu  cenového  rozhodnutí potenciální přínos,  jenž může  vést  k   oživení daného  relevantního 

trhu.   Přičemž toto oživení může být umožněno právě díky neustálému snižování velkoobchodních 

cen, které umožní další rozvoj dané služby pro koncové zákazníky. 

 

Vnímáme  tuto  změnu  jako    pozitivní  pro  vývoj  trhu,  bohužel  však  postrádáme  odůvodnění 

postupu  Úřadu  v otázce  zvýšení  vybraných  nákladových  položek.  Považujeme  tak  za  nutné 

doplnění  chybějícího  odůvodnění  návrhu  rozhodnutí  CEN/4/XX.2012‐Y,  abychom  tak  mohli 

efektivně v rámci probíhající veřejné konzultace uplatnit své připomínky. To bohužel v tuto chvíli 

není možné. 

 

 

Rovněž předpokládáme, že model LRIC o němž se Úřad zmiňuje na řádcích 114‐118 bude zahrnovat i 

výpočet  regulovaných pro přístupy prostřednictvím nejen účastnických  kovových  vedení,  ale  i  sítí 

                                                           
2 Viz CEN/4/10.2010-78, str. 8 
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FTTx, tak aby byl splněn článek 3 analýzy trhu č. A/4/05.2010‐63 ze dne 12.5.2010, kde je v bodě c) 

tato povinnost uvedena. S tímto je spojen i předpoklad, že během analýzy tohoto relevantního trhu, 

která je plánována na letošní rok, lze očekávat zahrnutí nápravných opatření souvisejících s regulací 

cen také na přístup prostřednictvím síti FTTx.  

 

Považujeme  za  nutné  doplnění  odůvodnění  návrhu  konzultovaného  rozhodnutí,  aby mohla  být  

realizována řádná veřejná konzultace. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Jakub Lodr 

Senior specialista regulace 

T‐Mobile Czech Republic 

                                                           
3 Viz http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-04-05_2010-06.pdf  
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