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NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrhy rozhodnutí o ceně ve věci uložení 
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IČ  649 49 681  
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tajemství a důvěrné informace 
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e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 
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ÚVOD 

 
Společnost T‐Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „T‐Mobile“) vítá možnost uplatnit své 
připomínky a komentáře k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související 
s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – ukončení hlasového volání 
(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (dále také jen „Návrh“). 
 
 
 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 
 

I. 1 Obecná připomínka 

Společnost T-Mobile nesouhlasí s postupem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“), 
konkrétně s metodou stanovení ceny za terminaci hlasového volání v mobilní telefonní síti. Metoda 
PURE LRIC kalkuluje cenu vycházející z přírůstkových nákladů mobilního operátora a nezahrnuje tak 
všechny ekonomicky oprávněné náklady mobilních operátorů na poskytnutí služby mobilní 
terminace vynaložené. Použití metodiky PURE LRIC je dle naší společnosti v rozporu s požadavkem 
platné právní úpravy na nákladovost regulované ceny mobilní terminace, v současné době je 
zákonnost postupu Úřadu v této věci předmětem soudního přezkumu. 

I. 2 Výrok I., bod (3), řádky 24 – 25 

Tato připomínka je zásadní. 

Společnost T-Mobile navrhuje změnit text části I. výroku, bod (3). Podle současné textace se 
regulace cen nevztahuje na volání z telefonních čísel s kódy zemí mimo Evropský hospodářský 
prostor (dále jen „EHP“). V případě zachování tohoto textu vznikne prostor pro spekulativní chování 
některých operátorů, kteří mohou záměrně vymazávat tzv. A-číslo a vyžadovat po mobilních 
operátorech v České republice nižší (regulovanou) cenu. Úřad by měl těmto problémům v rámci 
regulace ex-ante předcházet. Podobný přístup zvolili i regulační orgány v jiných zemích, kde je 
umožněno účtovat volání bez uvedeného A-čísla nebo s chybným A-číslem jako volání ze zemí mimo 
EHP a jsou tedy účtovány neregulované ceny. Jedná se např. o Francii či Finsko, kde operátoři tento 
způsob již využívají. Toto můžeme doložit v dokumentech tzv. International Voice Carrierů 
upozorňujících na poslední úpravy ceníků k smlouvám o terminaci v jednotlivých zemích, které 
přikládáme jako přílohu (upozorňujeme, že obě přílohy jsou součástí obchodního tajemství 
společnosti T-Mobile). Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnit text výroku I., bodu (3) takto:  

„Regulace formou maximálních cen podle odstavce 1 se vztahuje na volání z telefonních čísel s kódy 
zemí v rámci Evropského hospodářského prostoru.“  
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme. 

S pozdravem, 

Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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