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Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání 
(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (II. řízení) 

Čl., odst., písm., 
bod 

Původní text návrhu 

Připomínk
ující 

subjekt 
(poř. č. 

připomínk
y) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 

 

Obecná 
připomínka 

(k předchozímu 
návrhu) 

  

 

T-Mobile 
Czech 
Republic 
a.s. 

 

(1) 

 

Společnost T-Mobile nejdříve 
odkázala na její připomínky

1
 k 

předchozímu návrhu opatření 
obecné povahy trhu č. 
A/7/XX.2013YY, 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. 

 

 

 
Neakceptováno 
 
Úřad tuto připomínku vypořádal již v prvním kole veřejné konzultace 
(viz připomínka č. 1 zde). 
 

 

                                                           
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 

 

http://www.ctu.cz/cs/download/art/tabulky/oop/tabulky_oop_art-07-xx_2013-yy_navrh_29_05_2013.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/art/pripominky_diskuse/oop/pripominky_t-mobile_oop_art-07-xx_2013-yy_navrh_29_05_2013.pdf
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Kapitola 3.1.2 
Kritéria 
zaměřená na 
charakteristiku 
podniku, část 
Ceny a ziskovost 

 
Mezinárodní 
srovnání cen 
mimo EHP (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.“ 

 

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)“ 

 

 

T-Mobile 
Czech 
Republic 
a.s. 

 

(2) 

 

 

Ve věcném vymezení trhu 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. 

 

 

Neakceptováno  

Úřad má za to, že přístup, který v analýze uplatnil, je správný.  
 
Postup, kdy Úřad pro účely věcného vymezení zahrnul do trhu 
terminace všech příchozích volání bez ohledu na jeho původ - 
pokud jsou ukončena (terminována) na číslech vymezených ve 
vyhlášce o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických 
komunikací jako účastnická čísla veřejných mobilních sítí (složená z 
přístupového kódu veřejné mobilní telefonní sítě a doplňkových 
číslic), umožnil Úřadu následně vyhodnotit kritérium „Ceny a 
ziskovost“ právě i z pohledu podmínek při terminaci volání 
originovaných v / mimo EHP. 
 
To Úřadu umožnilo navrhnout odpovídající nápravná opatření tak, 
aby pro terminaci volání originovaná mimo EHP nebyla uplatněna 
povinnost související s regulací cen.  
 
Úřad postupoval v souladu s Pokyny a Doporučením komise, kdy je 
možno zohlednit případné asymetrie trhu s přihlédnutím k jejich 
závažnosti i uložením asymetrických povinností na základě 
vyhodnocení dotčených kritérií v rámci stanovení podniku s 
významnou tržní silou na základě analýzy trhu.  

 


