
Tabulka vypořádání připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, ve věci změny povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně 
č. CEN/4/10.2010-78 a změněné rozhodnutím o ceně č. CEN/4/06.2012-1 
Výrok, 
odst., 
písm., 
bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(pořadové číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Výrok I., 
položky 
1.1 b, 
1.5 a, 
1.5 b. 

1.1 b) Zřízení 
služby sdílený 
přístup 
k účastnickému 
kovovému vedení 

1.5 a) Storno 
objednávky před 
zavedením služby 
plné zpřístupnění 
účastnického 
kovového vedení  

1.5 b) Storno 
objednávky před 
zavedením služby 
sdílený přístup 
k účastnickému 
kovovému vedení 

 

T-Mobile Czech 
Republic a.s.  
(1) 

Nárůst jednotlivých položek u jednorázových plateb za 
zpřístupnění vedení (viz např. položky 1.1b; 1.5a; 1.5b 
aj.). 

Ačkoliv Úřad použil stejnou metodiku k výpočtu 
jednorázových cen za zpřístupnění (viz Návrh, řádky 

105‐107) a zároveň se věnoval výše uvedeným položkám 

(viz Návrh, řádky 120‐127) není zcela zřejmé, z jakého 

důvodu došlo k razantnímu nárůstu cen právě u těchto 
položek. 

Žádáme tedy Úřad o doplnění odůvodnění k těmto 
položkám, kde by byl uveden jasný princip či kalkulace, na 
jejímž základě došlo ke zvýšení cen těchto položek. 

Částečně akceptováno 

Rozhodnutí o ceně je založeno na novém nákladovém 
modelu, který byl vytvořen ve spolupráci s poradenskou 
společností Grant Thornton Advisory s.r.o. s využitím 
metodiky přírůstkových nákladů LRIC+. V modelu byla 
zpřesněna vnitřní struktura nákladových objektů  
a pracovních procesů s dopadem do nákladů, což je  
i případ služeb uvedených v připomínkách společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s. Největší vliv na zvýšení 
uvedených cen, jak již bylo naznačeno v samotném 
návrhu rozhodnutí, má změna zastoupení procesů 
„realizace objednávky zřízení u PPV nebo SPV 
s rekonfigurací a bez rekonfigurace“. Poměr zastoupení 
těchto dílčích procesů se výrazně mění (až o 43 %) ve 
prospěch nákladnějších procesů s rekonfigurací. Nárůst 
procesů realizace s rekonfigurací má stoupající trend  
a důvodem je rostoucí zaplňovaní kabelů stále 
rychlejšími a z pohledu využívaného frekvenčního 
spektra i „agresivnějšími“ službami. Zájem 
alternativních operátorů se soustřeďuje  
do exponovaných lokalit, kde je největší koncentrace 
zákazníků požadujících širokopásmovou službu. To si 
vyžaduje neustále častější zásahy do přístupové sítě 
v těchto lokalitách s cílem optimalizovat její využití 
v zájmu všech zainteresovaných osob, zejména 
koncových účastníků. Kromě toho u dílčích procesů 
realizace s rekonfigurací byla odpovídajícím způsobem 
zvýšena v minutách i potřeba procesu manuálního 
zpracování a podpory, neboť pomocí automatu nelze 
zpracovat všechny došlé požadavky. 

Text rozhodnutí byl v návaznosti na připomínku 
doplněn. 

 

Projednáno Radou dne 24. dubna 2013 


