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Připomínky společnosti T‐Mobile k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým 
se mění opatření obecné povahy č. OOP/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, č. OOP/4/12.2011-19 a č. OOP/4/11.2012-15 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh opatření obecné povahy 

č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým se mění opatření 

obecné povahy č. OOP/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, 

č. OOP/4/12.2011-19 a č. OOP/4/11.2012-15 ze 

dne 25. 6. 2013 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ: T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova 2144/1 

149 00 Praha 4 

IČ 649 49 681  

Kontaktní osoba: Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

mobil: 603 402 184 

e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: níže uvedené připomínky neobsahují obchodní 

tajemství a důvěrné informace 

Jméno, příjmení, funkce oprávněných osob: Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

mobil: 603 402 184 

e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 
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ÚVOD 

Společnost T‐Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „T‐Mobile“) vítá možnost uplatnit své 

připomínky a komentáře k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým se mění 

opatření obecné povahy č. OOP/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, č. OOP/4/12.2011-19 a č. OOP/4/11.2012-15 (dále také jen 

„Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I. 1 Obecná připomínka 

Společnost T-Mobile se v rámci těchto připomínek odkazuje na připomínky Asociace provozovatelů 

mobilních sítí1 (APMS) k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2012-Y, kterým se mění 

opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, které byly Českému telekomunikačnímu úřadu (dále 

jen „Úřad“) zaslány dne 7. listopadu 2012 v rámci minulé konzultace tohoto OOP. 

V těchto připomínkách APMS upozornila na neúměrné navýšení administrativní zátěže. Společnost 

T-Mobile je nadále toho názoru, že de facto dvojí vykazování údajů (oddělená evidence nákladů 

a výnosů a údaje pro pure LRIC) je nadbytečné a velmi zatěžuje společnosti, které mají povinnost 

toto vykazovat. 

V rámci OOP je operátorům uložena povinnost poskytnout data k naplnění modelu pure LRIC pro 

výpočet ceny terminace v mobilní síti (dále jen „pure LRIC“), i když tito operátoři mají povinnost vést 

oddělenou evidenci nákladů a výnosů (dále jen „OENV“). Domníváme se, že tento způsob není 

v souladu se zákonným zmocněním v § 86 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích.  

Dle našeho názoru vstupy pro model pure LRIC nemohou být v žádném případě považovány za 

oddělenou evidenci, neboť se jedná o hodnoty a parametry, které až společně s dalšími daty 

(získanými např. jako doporučení konzultantů, průměr všech operátorů apod.) vytvoří celkový 

nákladový model operátora. Takto vytvořený model není porovnáván (a ani nemůže být porovnán) 

se skutečnými finančními výkazy (např. státní výkazy).  

Cílem metodiky pure LRIC je pouze určit terminační cenu (resp. přírůstkové náklady na terminaci) 

a neslouží k účelům OENV, což sám potvrdil Úřad ve svém Vypořádání2. 

Dále nám není zřejmé, do jaké míry jsou nutné všechny tabulky uvedené v Příloze č. 4 k OOP, resp. 

jak Úřad nakládá s jejich obsahem. Domníváme se, že existuje prostor pro redukci obsahu Přílohy 

č. 4, kdy data používaná Úřadem v několika tabulkách lze úspěšně redukovat, neboť všechny 

neposkytují relevantní údaje pro potřeby Úřadu a dochází ke krytí jednotlivých hodnot.  

Z uvedených důvodů navrhujeme vypustit z přílohy č. 4 k OOP tabulky č. 2; 3 a 7. 

                                                           
1
 http://www.ctu.cz/cs/download/pripominky_diskuse/rok_2012/apms_oop_04_xx_2012-

y_navrh_08_10_2012_pripominky.pdf 
2
 http://www.ctu.cz/cs/download/tabulky_vyporadani/rok_2012/tabulka_oop_04_xx_2012-y_navrh_08_10_2012.pdf 

http://www.ctu.cz/cs/download/pripominky_diskuse/rok_2012/apms_oop_04_xx_2012-y_navrh_08_10_2012_pripominky.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/pripominky_diskuse/rok_2012/apms_oop_04_xx_2012-y_navrh_08_10_2012_pripominky.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/tabulky_vyporadani/rok_2012/tabulka_oop_04_xx_2012-y_navrh_08_10_2012.pdf
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme. 

S pozdravem, 

Ing. Libor Šeda 

Senior specialista regulace 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
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