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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/7/XX.2013-YY, trh č. 7 – 
ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (dále 
také jen „Návrh“). 
 
Nejdříve bychom chtěli odkázat na připomínky1

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

 naší společnosti k předchozímu návrhu opatření 
obecné povahy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) 
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích, který byl zveřejněn na webových stránkách 
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) dne 29. 5. 2013. Společnost T-Mobile nadále 
nesouhlasí s postupem Úřadu, konkrétně se snížením ceny za terminaci hlasového volání v mobilní 
telefonní síti pod cenu terminace volání v pevné síti, které je důsledkem použití metody PURE LRIC. 
Tato metoda totiž nezahrnuje všechny ekonomicky oprávněné náklady mobilních operátorů 
vynaložené na poskytnutí služby mobilní terminace. 

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

V závěru části Mezinárodní srovnání cen mimo EHP2

V kapitole 2.1 Věcné vymezení (řádky 727 až 731) je uvedeno, že „Úřad do věcného vymezení trhu 
zahrnul služby mobilní terminace (ukončení volání) poskytované na velkoobchodní úrovni třetím 
stranám, to je terminaci v rámci národního propojení sítí a terminaci příchozího mezinárodního 
provozu (tj. mezinárodní terminaci předávanou v bodech propojení na území České republiky), 
rovněž tak i terminaci v rámci vlastní sítě (samozásobení).“ 

 (řádky 1243 až 1245) Úřad uvádí, že: „Výše 
uvedená zjištění Úřad zohlední při návrhu přiměřených nápravných opatření SMP podnikům tak, aby 
u českých uživatelů nedocházelo k neodůvodněné diskriminaci při volání do států mimo EHP.“.  

Ve věcném vymezení trhu tedy není rozlišeno mezinárodní volání na volání v rámci EHP a mimo EHP, 
zatímco v kapitole Ceny a ziskovost je mezinárodní volání takto rozděleno a mají podle tohoto dělení 
být zohledněna nápravná opatření podniků s významnou tržní silou. Otázkou tedy zůstává, zda by již 
v rámci věcného vymezení nemělo být mezinárodní volání pouze v rámci zemí EHP. 

 

                                                           
1 http://www.ctu.cz/cs/download/art/pripominky_diskuse/oop/pripominky_t-mobile_oop_art-07-xx_2013-

yy_navrh_29_05_2013.pdf 
2 Evropský hospodářský prostor zahrnuje kromě členských států EU také Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 
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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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