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Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: 
Návrh rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 – Michle, IČ 60193336, ve věci změny povinnosti uložené rozhodnutím č. CEN/7/07.2012-4 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a p říjmení:  
Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
IČ (bylo-li p řiděleno): 
60193336 
 
Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Ing. Jan Císař, +420 602 467 983, jan.cisar@o2.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: 15.10.2012 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby: 
 
Ing. Jan Císa ř 
Specialista regulace 
 
(podepsáno elektronicky) 
 
 
Podpis oprávněné osoby *)     
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým 

podpisem 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) oznámil operátorům navrhovanou hodnotu ceny za terminaci 

v mobilní síti v polovině srpna 2012 v rámci zahájení správního řízení, konkrétně ve věci změny povinnosti 

uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích ve znění 

platném v době vydání rozhodnutí, dále jen „Zákon“), rozhodnutím č. CEN/7/04.2010-68, ve znění 

rozhodnutí č. CEN/7/07.2012-4. Následně v rámci konané veřejné konzultace zahájené dne 14. Září 2012, 

ČTÚ uvedl ve ve výroku II., že cena za terminaci v mobilní síti bude uplatněna ode dne nabytí právní moci 

cenového rozhodnutí (pro nové smluvní vztahy) respektive nejpozději od prvního dne třetího měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Z regulační praxe doposud 

uplatňované (s přihlédnutím k národní a unijní konzultaci) lze odvodit, že ČTÚ navrhuje, aby cena za 

terminaci v mobilní síti platila přibližně od 1Q 2013. 

Společnost Telefónica Czech Republic a.s. (dále jen „společnost Telefónica“), jakožto účastník správního 

řízení č.j. ČTÚ 136 195/2012-611, zaslala správnímu orgánu ve stanovené lhůtě své připomínky k návrhu 

cenového rozhodnutí, uvedla připomínky k použité nákladové metodice a vyjádřila svůj názor, jakým 

způsobem by měl správní orgán dále postupovat při uplatňování cenové regulace.  Připomínky byly, dle 

názoru společnosti Telefónica, uplatněny včasně, řádně a byly dostatečně odůvodněny. Při vypořádání 

připomínek správní orgán připomínky účastníka řízení neakceptoval (vyjma zaslaných upravených vstupů do 

modelu). Společnost Telefónica tak v rámci veřejné konzultace opětovně odkazuje na svoje připomínky 

uplatněné v rámci správního řízení  č.j. ČTÚ 136 195/2012-611. 

Nad rámec výše odkazovaných připomínek považuje společnost Telefónica za nezbytné uvést následující: 

ČTÚ praktikoval metodu postupného snižování cen za terminaci v mobilní síti (tzv. glide-path) pro období 

mezi roky 2009 – 2011, což je v souladu se Zákonem a zároveň dostatečně dopředu indikoval všem 

podnikatelským subjektům, jakým způsobem se bude vyvíjet předmětná sazba. Metoda postupného 

snižování sazeb za terminaci v mobilní síti byla přiměřeným, vhodným a zákonným způsobem, jak uplatnit 

cenovou regulaci. Společnost Telefónica navrhuje, aby ČTÚ v Odůvodnění cenového rozhodnutí uvedl, 

kdy a zda bude pokračovat v započaté činnosti ověřování nákladů a kdy zamýšlí uplatnit další cenové 

rozhodnutí. Jde zejména o tu skutečnost, že podnikatelé na trhu požadují kredibilní cenovou politiku, 

pokud ta je určována administrativním zásahem. 

Cenový benchmark 

Dle poradenské společnosti Cullen International dosáhne očekáváný průměr ceny za terminaci v mobilní síti 

v zemích střední a východní Evropy k 1. Lednu 2013 výše 2.5 eurocentu, což představuje výši ceny, která je 

o 100% vyšší než navrhuje ČTÚ. Přijetím předmětného návrhu ceny za terminaci v mobilní síti by se český 

trh propadl hluboce pod srovnatelné trhy v Evropě a to představuje významné regulační riziko, které 

dopadá na investory do telekomunikačních společností a telekomunikační odvětví tak bude značně 

negativně diskriminováno ve srovnání s jiným, z pohledu investorů konkurenčním, odvětvím ekonomiky.  
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Dopad na investice 

Navrhované razantní snížení ceny za terminaci v mobilní síti bude mít negativní vliv na investice do odvětví, 

protože snížení výnosů způsobené snížením ceny za terminaci v mobilní síti, omezí investiční kapacitu 

mobilních operátorů. Jak je ČTU známo, společnost Telefónica oznámila1 pokles konsolidovaného 

provozního hospodářského výsledku meziročně o téměř 11% (Y/Y v pololetí 2012), což znamená významnou 

redukci zdrojů společnosti pro další růst. Dále společnost Telefónica uvádí vývoj jejích mobilních výnosů 

v ČR za poslední tři ukončené roky (jako příklad ekonomického ukazatele), ze kterých jsou generovány 

prostředky pro investice. V uvedeném období došlo k poklesu o 5 mld. Kč kumulovaně. Ostatní mobilní 

operátoři v ČR dosáhli obdobného vývoje ekonomických ukazatelů. Jedná se tedy o obecný trend vývoje 

mobilního trhu. 

Telefónica Czech Republic FY 2011 FY 2010 FY 2009
Mobilní výnosy v ČR (mil. Kč) 26 447 28 842 31 209  

K tržnímu riziku, které představuje v tomto případě exogenní veličinu, se navíc přidává zvýšené riziko 

regulační ve formě propadu ceny za terminaci v mobilní síti. V současné době ekonomické stagnace a 

nadprůměrného růstu cenové hladiny čelí celý trh elektronických komunikací poklesu poptávky, který je 

mimo jiné způsoben stagnujícím ekonomickým výkonem ČR. Navíc, spotřeba domácností je pro rok 2012 a 

2013 ze strany Ministerstva Financí ČR2 predikován jako tzv. záporná nula a průměrná míra inflace je 

predikována mezi 2 % - 3%, což indikuje negativní ekonomický výhled, jenž obtížně zvrátí dlouhodobě 

klesající vývoj trhu elektronických komunikací. Navrhovaný propad ceny za mobilní terminaci ve výši 75% je 

navrhován ve smyslu nominální hodnoty.  Při zohlednění růstu cenové hladiny je navrhovaný propad ještě 

výraznější a reálně dosahuje téměř 80%. Jinými slovy řečeno, negativní dopad na výnosy operátorů pak 

snižují objem prostředků, které lze reinvestovat do sítí a služeb.  

Návrh společnosti Telefónica 

ČTÚ navrhuje, aby se cena za terminaci v mobilní síti snížila během cca 6 měsíců z 1.08Kč /min na 0.27Kč 

/min, což představuje propad předmětné ceny o 75%. Navrhovaný propad ceny vytváří prostor pro 

pochybnosti o přiměřenosti hospodářsko-politického zásahu a nastoluje otázku, zda je v souladu s § 56 

odst. 4 Zákona. Rychlost poklesu ceny za terminaci v mobilní síti není v souladu s principy a požadavky na 

regulaci cen stanovených Zákonem. 

S ohledem na výše uvedené důvody společnosti Telefónica požaduje, aby ČTÚ (nad rámec výhrad 

k metodice výpočtu ceny uplatněných ve správním řízení č.j. ČTÚ 136 195/2012-611) adekvátně posunul 

datum účinnosti nové regulované ceny alespoň o 3 měsíce v porovnáním s termíny navrženými v rámci 

veřejné konzultace. Obdobné načasování úpravy ceny za terminaci v mobilní síti je očekáváno též v jiných 

členských zemích EU (např. Slovensko, Španělsko). 

                                                        
1 http://www.telefonica.cz/file_conver/291066/_120725_TCZ_H1_2012_results_cz_final.pdf  
2 Makroekonomická predikce MFČR, červenec 2012 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_71724.html  
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
(Český telekomunika ční úřad k uplatn ěným stanovisk ům a názor ům přihlédne p ři kone čném 
znění opat ření, avšak nevypo řádává je) 
 
Společnost Telefónica neuplatňuje. 


