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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Veřejná konzultace návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s. ve věci změny 

povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-5. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

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

IČ (bylo-li přiděleno): 601 93 336 

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

Jan Císař, tel. 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: 21. února 2013 

 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Ing. Jan Císař, specialista pro regulační záležitosti 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPAT ŘENÍ: 

Nové rozhodnutí je (a také je tak zamýšleno) změnou  již vydaného a doručeného rozhodnutí 
o ceně, resp. jeho části. V dosavadní praxi Úřadu se pro takovou změnu užíval ustálený 
formát, který i odpovídal skutečnosti, že musí být postaveno najisto, že původní povinnost 
přestává platit a je nahrazena  povinností jinou, změněnou. Na tom nic nemění příčina změny, 
tedy pro tento případ napravení asymetrie, k níž došlo v důsledku pozdního doručení 
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. proto požaduje níže uvedenou úpravu textu 
výroku rozhodnutí. 

 

„Povinnost související s regulací cen uložená účastníku řízení v části II. odst. 2  výroku 

rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. CEN/7/12.2012-5, vydaného pod čj. 

ČTÚ-136 195/2012-611 ze dne 17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 19. prosince 

2012, se mění takto : 

V ostatních případech je po dobu účinnosti části I. výroku tohoto rozhodnutí účastník řízení 

povinen sjednat a uplatňovat ceny podle části I. písmo a) výroku tohoto rozhodnutí nejpozději 

ode dne 1. dubna 2013.“ 

V navrhovaném výroku rozhodnutí je totiž sice posunuta účinnost cenového rozhodnutí na 
„nejpozději ode dne 1. dubna 2013“, není však jasné, zda se tím časově mění již uložená 
povinnost rozhodnutí CEN/7/12.2012-5 v části II. odst. 2, z níž stále vyplývá účtovat 
regulovanou cenu nejpozději ode dne 1. března 2013. 

V případě uplatnění návrhu rozhodnutí v podobě předložené pro veřejnou konzultaci, který 
se terminologicky odchyluje od dosavadní praxe úřadu, která byla v souladu se správním 
řádem, by se mohlo jednat o pouhé doplnění (zdvojení) povinnosti účtovat regulovanou cenu 
též od 1. dubna 2013.  

Navíc výrok je ve svém důsledku nepravdivý, protože vypadá jako citace původního 
rozhodnutí, ač má být ve skutečnosti změnou:  

„Povinnost související s regulací cen stanovená účastníku řízení v části II. odst. 2 výroku 
rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu č. CEN/7/12.2012-5, pod čj. ČTÚ-136 
195/2012-611 ze dne 17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 19. prosince 2012, je 
účastník řízení povinen plnit nejpozději ode dne 1. dubna 2013.“ 

Aby nedošlo k nejasnostem a rozhodnutí nebylo v rozporu s účelem vydání změnového 
návrhu rozhodnutí, tedy uplatnění symetricky účtovaných regulovaných cen, žádá společnost 
Telefónica Czech Republic, a.s. textaci výroku, jak uvedeno výše (kurzívou).  

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPAT ŘENÍ: 

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

Neuplatňujeme. 
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