
Připomínky uplatněné k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení 
volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ 
 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Odst. 2 části 
výroku II. 

(1) Pro nově 
uzavírané 
smluvní vztahy je 
účastník řízení 
povinen 
sjednávat ceny 
podle části I. 
výroku tohoto 
rozhodnutí od 
nabytí právní 
moci rozhodnutí. 
(2) V ostatních 
případech je 
účastník řízení 
povinen sjednat 
ceny do dvou 
měsíců od 
nabytí právní 
moci tohoto 
rozhodnutí. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 
(1) 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., požaduje 
upravit odst. 2 části výroku II. tak, aby byl povinen sjednat ceny 
u stávajících smluvních vztahů do 3 měsíců. Důvodem je 
obava, že vyjednání recipročních cen s operátory, kterým 
nebyla uložena cenová regulace, by mohlo vyžadovat delší 
časové období než doposud při uplatnění symetrické regulace. 

Akceptováno 
Správní orgán připomínku účastníka řízení znovu 
posoudil a rozhodl se jí vyhovět. Správní orgán 
vzal v úvahu skutečnost, že oproti dosavadnímu 
stavu  dochází ke změně situace na trhu kdy 
cenová regulace nebude  alternativním operátorů 
uložena, může dojít k časové prodlevě při 
sjednávání ceny za terminaci mezi účastníkem 
řízení a alternativním operátorem. V případě 
ponechání původně navržené lhůty by účastník 
řízení byl povinen po dvou měsících účtovat nově 
stanovené ceny bez ohledu na aktuální stav 
jednání o změně stávajících smluvních vztahů a 
tedy bez ohledu na cenu, kterou bude účtovat 
alternativní operátor. Podle ustanovení § 80 odst. 
4 Zákona může účastník řízení podat návrh na 
řešení sporu nedojde-li k uzavření písemné 
smlouvy o propojení sítí do dvou měsíců ode dne 
zahájení jednání. Účastník řízení by byl podle 
původního návrhu povinen účtovat nové ceny 
k datu předání sporu Úřadu, zatímco alternativní 
operátor by mohl účtovat ceny vyšší (nastavené 
předchozí cenovou regulací). Tím by došlo 
k nerovné situaci na trhu. Prodloužením lhůty pro 
sjednávání ceny o jeden měsíc bude vytvořen 
prostor pro případný zásah Úřadu pro stanovení 
ceny za terminaci alternativnímu operátorovi tak, 
aby její aplikace byla stanovena ke stejnému datu, 
jako bude nově povinen regulovanou cenu 
aplikovat účastník řízení. 
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