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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Návrh opatření obecné povahy 
 
analýza trhu č. A/4/XX.2009-Y, trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup 
k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického 
vedení) v pevném místě. 
 
 
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): 
Tomáš Voleman, 775011674, tomas.voleman@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: 30.11.2009 

 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: 

Tomáš Voleman, právník 
 

 

     

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

 
 
1. Cenové rozpětí mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami, řádky 1045-1155  
 
A) Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. navrhuje jednotlivá ustanovení analýzy doplnit tak, aby 
výpočet cenového rozpětí (marže) mezi maloobchodními cenami Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(dále jen „TO2“) - O2 Internet ADSL, resp. hlasový plán O2 Standard a velkoobchodními cenami pro 
zpřístupnění obsahoval všechny skutečné náklady operátora využívajícího služby zpřístupnění. Úřad při 
kalkulaci měsíčních nákladů na zpřístupnění vychází pouze z  

(i) měsíční ceny za zpřístupněné účastnické vedení; a  
(ii) 1/36 jednorázové ceny za zřízení zpřístupnění  

tj. jednorázová cena za zřízení zpřístupnění je rozpočítána na 36 měsíců a sečtena s měsíční cenou za 
zpřístupněné účastnické vedení. Úřad vůbec nezapočítal náklady na kolokaci (jednorázové i měsíční), 
které tvoří podstatnou část nákladů operátora využívajícího služby zpřístupnění. Úřad dále nezohlednil i 
další jednorázové náklady operátora využívajícího služby zpřístupnění dle cen, které jsou uvedeny v 
rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008 čl. I.1 pod položkami 1.2-1.20.  
 
B) Úřad dále nezdůvodnil proč je jednorázová cena za zřízení zpřístupnění rozpočítána právě na 36 
měsíců - lze předpokládat, že 36 měsíců je průměrná délka trvání smluvního vztahu mezi  účastníkem a 
alternativním operátorem poskytujícím např. služby ADSL? 
 
C)  Úřad ve výpočtu cenového rozpětí (marže) také vůbec nezohlednil, že operátor poskytující ADSL, nebo 
hlasovou službu (přístup k telefonní síti v pevném místě) má vedle ceny za služby zpřístupnění i další 
významné  náklady na technologii  - DSLAM, resp. hlasové ústředny, sběrný okruh (backhaul), náklady 
na billing atd. 
 
D) Úřad dále nezohlednil aktuální situaci na maloobchodním trhu, kdy TO2 nabízí tzv. balíčky služeb, 
zahrnující v různých variantách ADSL přístup k internetu, pevnou hlasovou linku a další služby 
elektronických komunikací.  
 
TO2 maloobchodní balíček (příklad) 

• tzv. základní služba: např. 8Mbit ADSL internet měsíčně za 600,-Kč s DPH + 
• tzv. zvýhodněná služba: např. pevná linka O2 Standard měsíčně za 99,-Kč s DPH, přičemž 

standardní ceníková cena TO2 je údajně 404,- Kč s DPH + 
• tzv. bonusové služby zdarma: O2 navzájem - volání zdarma mezi dvěma mobilními čísly TO2 + 

Wi-fi hot spoty + antivirový software + web hosting + mail server  
 
Celková měsíční maloobchodní cena výše uvedeného balíčku TO2 je 699,- Kč včetně DPH.  

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům 
přihlédne při konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
  


