
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/7/12.2012-5 
Výrok, 
odst., 
písm., 
bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(pořadové 
číslo 

připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Výrok 
rozhodnutí 

Povinnost 
související s 
regulací cen 
stanovená 
účastníku řízení v 
části II. odst. 2 
výroku rozhodnutí 
Rady Českého 
telekomunikačního 
úřadu č. 
CEN/7/12.2012-5, 
vydaného pod čj. 
ČTÚ-
136 195/2012-611 
ze dne 17. 
prosince 2012, 
které nabylo 
právní moci dne 
19. prosince 2012, 
je účastník řízení 
povinen plnit 
nejpozději ode 
dne 1. dubna 
2013. 

Telefónica Czech 
Republic a.s. 
(1) 

„Povinnost související s regulací cen uložená účastníku řízení 
v části II. odst. 2 výroku rozhodnutí Rady Českého 
telekomunikačního úřadu č. CEN/7/12.2012-5, vydaného pod 
čj. ČTÚ-136 195/2012-611 ze dne 17. prosince 2012, které 
nabylo právní moci dne 19. prosince 2012, se mění takto: 

V ostatních případech je po dobu účinnosti části I. výroku 
tohoto rozhodnutí účastník řízení povinen sjednat a uplatňovat 
ceny podle části I. písmo a) výroku tohoto rozhodnutí 
nejpozději ode dne 1. dubna 2013.“ 

Nové rozhodnutí je (a také je tak zamýšleno) změnou již 
vydaného a doručeného rozhodnutí o ceně, resp. jeho části. 
V dosavadní praxi Úřadu se pro takovou změnu užíval 
ustálený formát, který i odpovídal skutečnosti, že musí být 
postaveno najisto, že původní povinnost přestává platit a je 
nahrazena povinností jinou, změněnou. Na tom nic nemění 
příčina změny, tedy pro tento případ napravení asymetrie, 
k níž došlo v důsledku pozdního doručení společnosti 
Vodafone Czech Republic, a.s. 

V navrhovaném výroku rozhodnutí je totiž sice posunuta 
účinnost cenového rozhodnutí na „nejpozději ode dne 
1. dubna 2013“, není však jasné, zda se tím časově mění již 
uložená povinnost rozhodnutí CEN/7/12.2012-5 v části II. 
odst. 2, z níž stále vyplývá účtovat regulovanou cenu 
nejpozději ode dne 1. března 2013. 

V případě uplatnění návrhu rozhodnutí v podobě předložené 
pro veřejnou konzultaci, který se terminologicky odchyluje od 

Neakceptováno 

Úřad považuje současný návrh znění výroku 
rozhodnutí za jednoznačný a nezakládá důvod 
k pochybnostem vzneseným připomínkujícím 
subjektem. Konzultovaným rozhodnutím Úřad 
zamýšlí změnit povinnost, dříve uloženou 
rozhodnutím o ceně č. CEN/7/12.2012-5, sjednávat 
a uplatňovat cenu 0,41 Kč/min. bez DPH pro 
stávající smluvní vztahy účastníka řízení od 
1. března 2013 tak, že účastník řízení byl povinen 
tuto cenu sjednávat a uplatňovat až od 1. dubna 
2013. 

Skutečnost, že se jedná o změnu povinnosti uložené 
účastníku řízení předchozím rozhodnutím o ceně 
č. CEN/7/12.2012-5 je patrná již z úvodního 
odstavce konzultovaného rozhodnutí, které uvádí, 
že správní řízení se vede „ve věci změny 
povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně 
č. CEN/7/12.2012-5“. 
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dosavadní praxe úřadu, která byla v souladu se správním 
řádem, by se mohlo jednat o pouhé doplnění (zdvojení) 
povinnosti účtovat regulovanou cenu též od 1. dubna 2013. 

Navíc výrok je ve svém důsledku nepravdivý, protože vypadá 
jako citace původního rozhodnutí, ač má být ve skutečnosti 
změnou: 

„Povinnost související s regulací cen stanovená účastníku 
řízení v části II. odst. 2 výroku rozhodnutí Rady Českého 
telekomunikačního úřadu č. CEN/7/12.2012-5, pod čj. ČTÚ-
136 195/2012-611 ze dne 17. prosince 2012, které nabylo 
právní moci dne 19. prosince 2012, je účastník řízení povinen 
plnit nejpozději ode dne 1. dubna 2013.“ 

Aby nedošlo k nejasnostem a rozhodnutí nebylo v rozporu 
s účelem vydání změnového návrhu rozhodnutí, tedy 
uplatnění symetricky účtovaných regulovaných cen, žádá 
společnost Telefónica Czech Republic, a.s. textaci výroku, jak 
uvedeno výše (kurzívou). 

Obecná 
poznámka 

 GTS Czech s.r.o. 
(2) 

Společnost GTS poukazuje, že vydáním rozhodnutí o ceně 
č. CEN/7/12.2012-5, které řádně nabylo právní moci, vznikla 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. povinnost sjednat 
a uplatňovat ceny podle části I. písm. a) výroku rozhodnutí 
CEN/7/12.2012-5 nejpozději od prvního dne třetího měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. Tím současně společnost GTS nabyla 
v dobré víře právo odpovídající splnění této povinnosti 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

Navrhované opravné rozhodnutí, které bezesporu sleduje 
nápravu nežádoucího stavu popsaného Úřadem, bohužel 
současně zasahuje do práv a oprávněných zájmů společnosti 
GTS. Společnost GTS by v případě vydání opravného 
rozhodnutí byla nucena hradit ceny za ukončení volání do sítě 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ve vyšší výši, než 
má právo požadovat podle platného rozhodnutí 
CEN/7/12.2012-5 a v důsledku toho by ji vznikla škoda ve výši 

Neakceptováno. 

Úřad uznává, že dobrovolná aplikace ceny 
0,41 Kč/min. bez DPH ze strany společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. již od 1. března 2013 
by z hlediska jeho původních regulačních záměrů 
byla optimálním řešením. Jeho prosazení by však 
bylo pouze na dobrovolném rozhodnutí dotčeného 
subjektu, který k tomuto kroku neprojevil 
dostatečnou vůli. Úřad tento postup pro zajištění 
symetrie mobilních terminačních cen volil 
i s ohledem na, společností Vodafone Czech 
Republic a.s., uplatněnou žalobu proti rozhodnutí 
o ceně č. CEN/7/12.2012-7, a požadavek přiznání 
odkladného účinku tohoto rozhodnutí. 

Úřad uvádí, že povinnost společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. uplatňovat pro stávající 
smluvní vztahy cenu 0,41 Kč/min. bez DPH dle 
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rozdílu úhrad za ukončení volání. 

Společnost GTS tedy žádá, aby Úřad důkladně zvážil všechny 
možnosti řešení, které nevedou k poškození třetích stran a to 
včetně jednání se společností Vodafone Czech Republic a.s. 
o dobrovolné implementaci ceny dle rozhodnutí 
CEN/7/12.2012-7 ke dni 1. 3. 2013. 

Společnost GTS je přesvědčena, že posunutí implementace 
regulovaných cen ze 1.3.2013 na 1. 4. 2013 by v konečném 
důsledku poškodilo i společnost Vodafone Czech Republic 
a.s. a že způsobeným škodám lze stále předejít dobrovolnou 
implementací cen ze strany společnosti Vodafone Czech 
Republic a.s. k 1.3.2013. Současně má společnost GTS za to, 
že doposud je časový prostor pro vyřešení vzniklé nešťastné 
situace. 

rozhodnutí č. CEN/7/12.2012-5 (i přes to, že je 
platné), do doby účinnosti této ceny (tj. do 1. března 
2013) dosud nevznikla. Proto ani připomínkujícímu 
subjektu doposud objektivně nevzniklo žádné právo 
požadovat cenu v této výši. Faktická újma 
připomínkujícího subjektu tedy spočívá 
v „nenaplnění očekávání“, které však nemůže 
převážit zájem správního orgánu (i s ohledem na 
požadavky Doporučení) na symetrickou regulaci cen 
za terminaci v mobilních sítích. 

 


