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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh rozhodnutí o ceně CEN/3/XX.2012-Y 

(Čj.: ČTÚ-135 685/2012-611) 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

 

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

 

IČ (bylo-li přiděleno): 25788001 

 

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

Petr Piškula, 777123315, petr.piskula@vodafone.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 a příjmení, funkce oprávněné osoby: 

 

Petr Piškula, manažer pro regulační záležitosti 

 

 

     

Podpis oprávněné osoby: 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 

K odůvodnění: 

S ohledem na významné snížení ceny ukončení volání v pevné síti vzniká otázka, zda obdobné 

snížení lze očekávat i v neregulované službě druhého tranzitu a zda tak bude v praxi dodržen 

požadavek na nákladovou orientaci ceny za propojení. Pokud jde o výši cen za terminaci na místní 

ústředně a terminaci s jedním tranzitem uplatňovaných jinými subjekty než je Telefonica Czech 

Republic, a.s., Český telekomunikační úřad v odůvodnění analýzy trhu 3 uvedl, že v případě sporu o 

cenu bude vycházet ze zásady symetričnosti a tedy v praxi aplikovat cenu stanovenou příslušným 

rozhodnutím o ceně. Společnost Vodafone tedy s odkazem na tuto praxi navrhuje, aby ČTÚ 

obdobným způsobem v odůvodnění tohoto rozhodnutí vyjádřil očekávání i ohledně snížení ceny 

služby ukončení volání na druhé tranzitní ústředně, aby tak v co možná nejvyšší míře předešel 

možným budoucím sporům. 

 

 


