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Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Návrh rozhodnutí o ceně CEN/4/XX.2013-Y ve veřejné konzultaci zahájené dne 5. března 2013 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název /jméno a p říjmení: Telefónica Czech Republic, a.s. 

IČ (bylo-li p řiděleno): 601 93 336 

Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):  
Ing. Jan Císař, 271 464 859, jan.cisar@telefonica.com  

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. 

Datum: 4. dubna  2013 

 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Mgr. David Voska, ředitel pro regulaci 



   
 
 

I.    PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

Neuplatňujeme. 
 

II.   STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPAT ŘENÍ: 

(Český telekomunika ční ú řad k uplatn ěným stanovisk ům a názor ům p řihlédne p ři 
konečném znění opat ření, avšak nevypo řádává je.) 

 

Společnost Telefonica Czech Republic, a.s. chce na tomto místě zmínit, že Český 
telekomunikační úřad je povinen dle §5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prosazovat předvídatelné regulační prostředí, které se projevuje mj. v tom, že ceny služeb 
elektronických komunikací dosahují v čase stabilního a předvídatelného vývoje. 

Navrhovaný pokles měsíčních cen zpřístupnění metalické infrastruktury o 10% je dle 
názoru společnosti Telefónica velmi výrazný a dlouhodobé udržování sestupného trendu u 
měsíčních cen povede k negativnímu dopadu na udržení investiční kapacity regulovaného 
operátora. V rámci srovnání vývoje cen je zpřístupnění metalické infrastruktury je možné 
posoudit vývoj obecné cenové hladiny. Úroveň spotřebitelských cen se v ČR ve 
střednědobém horizontu udržuje v kladném pásmu okolo 2%, což představuje výrazně 
odlišný trend od vývoje předmětné regulované ceny v oboru elektronických komunikací.  

Některé nákladové položky broadbandového modelu vykazovaly v čase intenzivní pokles 
cenové úrovně, což bylo způsobeno využitím metodiky současných cen, avšak poslední 
vývoj indikuje, že ceny aktiv dlouhodobě klesat nebudou a některé z cen se stabilizovaly 
nebo došlo k jejich mírnému růstu. Z tohoto vývoje společnost Telefónica usuzuje, že 
stabilizace nebo mírný růst cen některých aktiv může mít v dalším období přímý vliv na 
náklady měsíčních cen zpřístupnění v tom smyslu, že v dalším období dojde k růstu 
měsíčních regulovaných cen. V takovém případě by se vývoj cen otočil a z intenzivního 
poklesu by došlo k růstu regulované ceny.  

Z těchto důvodů společnost Telefónica nabádá Český telekomunikační úřad ke zvážení 
přijetí navrhovaných regulovaných cen. 
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