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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu 

č. A/3/XX.2013-YY, trhu – č. 3 – ukončení volání 

(terminace) v jednotlivých veřejných telefonních 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ: T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova 2144/1 

149 00 Praha 4 

 

IČ  649 49 681  

 

 

Kontaktní osoba: Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

mobil: 603 402 184 

e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 

 

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: níže uvedené připomínky neobsahují obchodní 

tajemství a důvěrné informace 

  

 

 

Jméno, příjmení, funkce oprávněných osob: Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

mobil: 603 402 184 

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 návrhu opatření obecné povahy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trh č. 3 – 

ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném 

místě (dále také jen „Návrh“). 

 

 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 
 

I. 1 Kapitola 3.1.2 Kritéria zaměřená na charakteristiku podniku, část Ceny a ziskovost, řádky 1028 – 

1029 

 

Společnost T-Mobile nesouhlasí s návrhem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“), 

konkrétně s poslední větou části Ceny a ziskovost, ve které Úřad popisuje další postup ohledně 

vydání rozhodnutí o ceně. Konkrétně je zde uvedeno: „Úřad nyní připravuje nový návrh rozhodnutí, 

který bude notifikovat po provedení a vydání analýzy.“.  

V případě tohoto postupu bude nové rozhodnutí o ceně vydáno nejdříve ke konci roku 2013, 

pravděpodobněji ale až začátkem roku 2014, čímž by došlo k pokřivení trhu elektronických 

komunikací. Toto pokřivení by bylo způsobeno výrazným rozdílem mezi cenou za terminaci volání 

v mobilních sítích a cenou za terminaci volání v pevných sítích. Cena za terminaci volání v mobilních 

sítích klesne od 1. července 2013 na 0,27 Kč, zatímco cena za terminaci volání v pevných sítích 

zůstane nejméně půl roku vyšší, konkrétně 0,34 Kč na poslední tranzitní ústředně v době silného 

provozu. Argument, že cena za terminaci volání v pevné síti se při zprůměrování ceny za volání 

v silném i slabém (0,17 Kč) provozu téměř rovná ceně za terminaci volání v mobilních sítích je lichý, 

neboť 85 % volání je uskutečněno v době od 7 do 19 hodin v pracovních dnech, tedy v silném 

provozu. Z jednoduchého výpočtu lze odvodit, že vážený průměr cen vychází téměř 0,315 Kč, tedy 

mnohem více než je cena za terminaci volání v mobilních sítích. 

Společnosti T-Mobile není znám žádný relevantní důvod, proč by Úřad nemohl nový návrh 

rozhodnutí o ceně notifikovat již před provedením a vydáním analýzy, tedy stejně jak již několikrát 

provedl (např. v roce 2008). Zároveň si v této souvislosti dovolujeme připomenout oprávnění Úřadu 

zakotvené v § 131 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., které tento opravňuje v případě naléhavé potřeby 

přijmout opatření ještě před provedením notifikace ve smyslu § 131 odst. 1 až 4 téhož zákona a to 

na dobu dvou měsíců, během nichž má Úřad šanci notifikaci úspěšně realizovat. Výše uvedený 

problém spočívající v opoždění regulace fixní termice je tak dle našeho názoru situací, kterou 

bezpochyby lze podřadit pod zmíněnou „naléhavou potřebu“ předvídanou zákonem.  

Stanovení vyšší ceny za terminaci volání v pevných sítích než v sítích mobilních je v rámci EU velmi 

nestandardní. Na podporu tohoto názoru si dovolujeme připomenout stanovisko sdružení BEREC, 

které sice shledalo závažná pochybení v použité metodice výpočtu navržené regulované ceny za 

terminaci volání v pevné síti (k jejímuž stažení následně došlo), nicméně zároveň konstatovalo, že za 

ještě větší problém je nutno považovat oddálení (byť správně nastavené) cenové regulace v obecné 

rovině.  

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnit poslední větu části Ceny a ziskovost následovně: 

„Úřad nyní připravuje nový návrh rozhodnutí, který vydá ještě před provedením a vydáním analýzy.“ 
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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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