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Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: 
Návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2012-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. 
OOP4/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje 
se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1 a č. OOP/4/12.2011-
19.  
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a p říjmení:  
Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
IČ (bylo-li p řiděleno): 
60193336 
 
Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Ing. Jan Císař +420 602 467 983,  jan.cisar@o2.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: 8. listopadu 2012 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby: 
Ing. Jan Císař  
specialista pro regulační záležitosti 
 
 
Podpis oprávněné osoby *)    (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým 

podpisem 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
 
 
A – připomínka ke článku 4 
 
Požadujeme, v případě zachování článku 4 jako součást OOP4, aby článek 4 byl doplněn o ustanovení, ve 
kterém bude stanoveno časové rozpětí pro povinnost aktualizovat vstupní údaje pro jednotlivé nákladové 
modely. Např. povinnost sběru dat, resp. předložení aktuálních nákladových údajů v běžných cenách a 
provozních a technických údajů by byla stanovena jednou za 3 roky.  
 
Odůvodn ění 
 
Na operátory v posledních několika letech kladeny neúměrně vysoké nároky na sběr různorodých dat, které 
operátory nadbytečně administrativně zatěžuje, aniž by datový sběr byl odpovídajícím způsobem využit. 
Jsme toho názoru, že též OOP č. 4 by mělo být vydáno v souladu se zásadou přiměřenosti dle § 5 odst. 4, 
(potažmo pro sběr dat je zásada přiměřenosti uvedena v § 115 odst. 1) zákona o elektronických 
komunikacích. Velká část údajů pro nákladové modely se během doby jednoho roku nemění, ke změnám 
dochází v delších časových intervalech, proto považujeme tří leté období pro sběr a předkládání nových dat 
v souladu s článkem 4 návrhu za období dostatečně přiměřené účelu. 
 
Nad rámec výše uvedeného odůvodnění uvádíme, že některými údaji nedisponujeme z vlastních interních 
systémů, neboť mnohá zařízení efektivního operátora nemáme ve své síti instalovány a jejich běžné ceny si 
musíme vyžádat od dodavatelů, např. od výrobců, což je též administrativně náročné.  
 
 
B – připomínka ke článku 4 resp. k odvolávkám uvedených pod čarou 
 
Požadujeme zp řesnit odvolávky na jednotlivé nákladové modely, tak  aby ty byly jednozna čně 
identifikovatelné.  
 
Odůvodn ění 
Vzhledem k tomu, že se nákladové modely mohou měnit i do budoucnosti, jsme toho názoru, že by měly 
být jednotlivé nákladové modely jednoznačně označeny, tak aby nemohly vznikat pochybnosti, o který 
model se jedná a jaký je jeho přesný účel.  
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
(Český telekomunika ční úřad k uplatn ěným stanovisk ům a názor ům přihlédne p ři kone čném 
znění opat ření, avšak nevypo řádává je)  
         
 
V  rámci veřejné konzultace považujeme za účelné požadovat změnu struktury přílohy č. 4, která souvisí 
s článkem 3 OOP/4.  Požadujeme zrušení minimálně Tabulky 4, tj. členění dle druhů nákladů. Tím by se 
podstatně zjednodušilo vykazování oddělené evidence. Nemuseli bychom v rámci oddělené evidence 
nákladů a výnosů vést údaje na jednotlivé služby v druhovém členění nákladů, ale pouze ve struktuře 
účelového členění. Tabulka č. 4 má navíc nízkou vypovídací schopnost, neboť náklady v tomto členění jsou 
obtížně porovnatelné v čase. Vzhledem k tomu, že podnik např. část činností  zajišťuje formou 
outsourcingu, dochází meziročně ke změnám právě ve druhovém členění nákladů. Dochází tedy k přelivu 
nákladů z jednoho druhu na druhý (zpravidla náklady na služby - outsourcingu  nahrazují osobní náklady).  
Jsme přesvědčeni, že Úřad tyto údaje ke své činnosti nepotřebuje, neboť v ostatních tabulkách jsou vedeny 
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nákladové kategorie ve struktuře účelového členění, které jsou nezbytné pro určení nákladovosti 
jednotlivých služeb. V případě zrušení tabulky č. 4 se podstatně sníží administrativní zátěž při zpracování 
oddělené evidence nákladů a výnosů.              


