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Praha 3. záĜí 2014
ýj.: ýTÚ-33 415/2014-611

ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle § 130
zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 86 odst. 3
zákona vydává
opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/09.2014-6
kterým se stanoví metodika úþelového þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich
pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací.

ýlánek 1
Úvodní ustanovení
Toto opatĜení obecné povahy (dále jen „opatĜení“) stanoví pro úþely oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ (dále jen „oddČlená evidence“) metodiku úþelového þlenČní
nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje strukturu vykazovaných informací.

ýlánek 2
Vymezení pojmĤ
(1) Pro úþely tohoto opatĜení se rozumí:
a) stanoveným podnikem podnik, který vede oddČlenou evidenci podle § 86 odst. 1
nebo odst. 8 zákona nebo kterému byla tato povinnost uložena ÚĜadem podle § 86
odst. 2 zákona,
b) úþelovým þlenČním nákladĤ a výnosĤ soubor pravidel pro pĜiĜazování pĜímých
nákladĤ, nepĜímých nákladĤ, spoleþných nákladĤ, nákladĤ kapitálu a výnosĤ
pĜíslušným prvkĤm sítČ, þinnostem a službám (dále jen „nákladové úþetnictví”),
c) pĜímými náklady efektivní a úþelnČ vynaložené náklady, které jsou zcela
a jednoznaþnČ vynaložené na urþené prvky sítČ, þinnosti a poskytované služby,
a proto je lze pĜímo pĜiĜadit konkrétnímu prvku sítČ, þinnosti nebo poskytované službČ,
d) nepĜímými náklady efektivní a úþelnČ vynaložené náklady, které jsou vynakládány
spoleþnČ na více druhĤ prvkĤ sítČ, þinností nebo služeb, a proto se pĜiĜazují
konkrétnímu prvku sítČ, þinnosti nebo poskytované službČ na základČ objektivnČ
zvoleného alokaþního pomČru,
e) spoleþnými náklady efektivní a úþelnČ vynaložené režijní náklady, napĜíklad náklady
na vrcholové Ĝízení a plánování, úþetnictví, zpracování mezd, právní oddČlení, interní
audit atd., které se pĜiĜazují na poskytované služby na základČ objektivnČ zvoleného
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alokaþního pomČru,
f) ostatními náklady náklady uvedené v þlánku 4 odst. 10, které nelze pĜímo
ani nepĜímo pĜiĜadit jednotlivým prvkĤm sítČ, þinnostem nebo poskytovaným službám;
tyto náklady se nepĜiĜazují, ale vykazují se samostatnČ,
g) náklady vloženého kapitálu pĜimČĜený zisk pĜed zdanČním, který zajišĢuje
návratnost vynaložených investic v pĜimČĜeném þasovém období a zohledĖuje
pĜíslušná rizika a je vypoþtený podle tohoto opatĜení, náklady jsou vyþísleny metodou
WACC (vážené prĤmČrné náklady kapitálu),
h) vloženým kapitálem þistá úþetní (zĤstatková) hodnota dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku nutného pro poskytování služby elektronických komunikací
vypoþtená jako prĤmČr ze stavĤ k prvnímu a poslednímu dni vykazovaného období,
i) regulovanou službou služba poskytovaná na trhu, na kterém byla stanovenému
podniku uložena povinnost vést oddČlenou evidenci nebo uložena povinnost
související s regulací cen,
j) ostatními výnosy výnosy uvedené v þlánku 4 odst. 10, které nelze pĜímo
ani nepĜímo pĜiĜadit jednotlivým prvkĤm sítČ, þinnostem nebo poskytovaným službám;
tyto výnosy se nepĜiĜazují, ale vykazují se samostatnČ,
k) LRIC zpĤsob výpoþtu regulované ceny pomocí modelu, který zahrnuje do ceny pouze
dlouhodobé pĜírĤstkové náklady,
l) pure LRIC zpĤsob výpoþtu regulované ceny v modelu LRIC, kdy pĜírĤstkem provozu
je pouze pĜíslušná regulovaná služba a pĜírĤstkem nákladĤ pouze náklady související
s provozem, tj. ty, které se zvyšují s pĜírĤstkem provozu.
(2) Nákladové úþetnictví stanoveného podniku zajišĢuje dodržování principĤ
objektivnosti a prĤhlednosti pĜi pĜiĜazování nákladĤ a výnosĤ prvkĤm sítČ, þinnostem nebo
poskytnutým službám a umožĖuje prokázání plnČní povinnosti vedení oddČlené evidence
a povinnosti související s regulací cen.

ýlánek 3
Metodika úþelového þlenČní nákladĤ a výnosĤ
(1) Stanovený podnik þlení náklady a výnosy podle úþelu, na který byly vynaloženy
nebo se kterým souvisí. ýlenČní podle úþelu je alespoĖ tak podrobné, aby každá regulovaná
služba byla sledována oddČlenČ. Služby, které nejsou regulovány, jsou sledovány oddČlenČ
od regulovaných služeb a mohou být sdruženy do tolika skupin, aby nebyl zpochybnČn úþel
oddČlené evidence. Celková výše nákladĤ a výnosĤ z oddČlené evidence musí odpovídat,
po zvýšení o ostatní náklady a výnosy, nákladĤm a výnosĤm vykazovaným ve výkazech
sestavovaných v rámci roþní úþetní závČrky stanoveného podniku (viz pĜíloha þ. 1).
(2) Náklady a výnosy se vykazují ve struktuĜe stanovené v pĜíloze þ. 1 tohoto
opatĜení.
(3) V rámci nákladĤ se samostatnČ vykazují náklady vloženého kapitálu.
(4) V rámci oddČlené evidence pro úþely univerzální služby je v úþetnictví vedena
analytická evidence pro úhrady ze státního rozpoþtu a výnosy související s poskytováním
univerzální služby, tržby za dílþí služby poskytované v rámci univerzální služby. V pĜípadČ, že
poskytovatel univerzální služby poskytuje stejnou službu i komerþnČ a výnosy nelze pĜiĜadit
pĜímo, rozdČlí výnosy podle objektivnČ zvoleného alokaþního pomČru.
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ýlánek 4
PĜiĜazování nákladĤ, výnosĤ a nákladĤ vloženého kapitálu
(1) Nákladové úþetnictví a oddČlená evidence pĜímých nákladĤ, nepĜímých nákladĤ,
spoleþných nákladĤ, nákladĤ vloženého kapitálu a ostatních nákladĤ a výnosĤ jsou vedeny
v nákladech vycházejících z poĜizovacích cen (dále jen „historické náklady“).
(2) Uloží-li ÚĜad povinnost v nákladech vycházet z bČžných cen (dále jen „bČžné
náklady“), potom jsou náklady vedeny souþasnČ obČma zpĤsoby podle odstavcĤ 1 a 3.
(3) Nákladové úþetnictví a oddČlená evidence pĜímých nákladĤ, nepĜímých nákladĤ
a spoleþných nákladĤ v bČžných cenách se vede na základČ metody CCA zpravidla pro úþely
nákladového modelu LRIC. PĜi použití této metody jsou odpisy zahrnuté do provozních
nákladĤ vypoþteny na základČ bČžných poĜizovacích cen dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku stanoveného podniku. V pĜípadČ, že je prvek sítČ zastaralý, zjišĢuje se
bČžná poĜizovací cena srovnatelného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
metodou MEA.
(4) Stanovený podnik vede oddČlenou evidenci a nákladové úþetnictví pĜi dodržení
pravidel daných tímto opatĜením tak, aby bylo prokazatelné, že žádné náklady, výnosy
ani náklady vloženého kapitálu nebyly zapoþteny nebo pĜiĜazeny víc než jedenkrát.
(5) Náklady se pĜiĜazují jednotlivým prvkĤm sítČ, þinnostem a jednotlivým
velkoobchodním a maloobchodním službám elektronických komunikací na základČ principu
objektivnosti, efektivnosti a prĤhlednosti, napĜíklad použitím metody ABC.
(6) PoĜizovací cena dlouhodobého majetku se zahrnuje do nákladĤ formou odpisĤ.
Odpisy se pĜiĜazují jednotlivým prvkĤm sítČ, þinnostem a nákladovým objektĤm. Ostatní
provozní náklady se pĜiĜazují na základČ objektivnČ zvoleného alokaþního klíþe napĜíklad
na základČ metody ABC. Náklady týkající se zabezpeþení provozuschopnosti daného prvku
sítČ jsou pĜiĜazovány zejména na základČ alokaþního pomČru odpracovaných hodin na daném
prvku. V ostatních pĜípadech se alokaþní pomČry stanoví na základČ pĜíslušných veliþin
(napĜíklad m2 pro náklady týkající se nemovitostí, poþet uživatelĤ pro náklady týkající se
informaþní technologie).
(7) Náklady na prvky sítČ se pĜiĜazují jednotlivým þinnostem nebo službám
podle prĤmČrného vytížení prvkĤ sítČ tČmito þinnostmi nebo službami (napĜíklad pomocí
tzv. smČrovacích faktorĤ).
(8) Stanovený podnik zajišĢující veĜejné pevné i mobilní sítČ pĜiĜazuje náklady
na fyzické prvky sítí nebo jejich þásti nebo skupiny fyzických prvkĤ sítí ve struktuĜe stanovené
v tabulce þ. 6.
(9) Stanovený podnik, u kterého uplatĖuje ÚĜad výpoþet ceny za regulovanou službu
metodou pure LRIC, nealokuje na tuto službu spoleþné náklady.
(10) Ostatní náklady a výnosy, které se nepĜiĜazují, se vykazují samostatnČ za celý
stanovený podnik ve struktuĜe stanovené v tabulce þ. 3 pĜílohy þ. 1.

ýlánek 5
Náklady vloženého kapitálu
(1) Náklady vloženého kapitálu a zohlednČní pĜíslušných rizik u stanoveného podniku
se urþí jako souþin vloženého kapitálu a procenta návratnosti vloženého kapitálu pĜed
zdanČním WACC.
(2) Procento návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC þiní
pro stanovený podnik zajišĢující sítČ elektronických komunikací nebo poskytující veĜejnČ
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dostupnou službu elektronických komunikací 8,26 %.
(3) Procento návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC pro službu
pĜístupu1) na pĜístupových sítích nové generace poskytovanou stanoveným podnikem þiní
11,62 %.

ýlánek 6
Struktura vykazovaných informací
Výsledky oddČlené evidence se pĜedkládají formou výkazĤ uvedených v pĜíloze
þ. 1 tohoto opatĜení obecné povahy. Nedílnou souþástí tČchto výsledkĤ je podrobný popis
postupu všech výpoþtĤ, zejména alokaþních pomČrĤ s uvedením hodnot všech použitých
parametrĤ. Stanovený podnik dále pĜedloží souþasnČ s výsledky oddČlené evidence výroþní
zprávu 2) a závČry ovČĜování nezávislým kvalifikovaným subjektem.

ýlánek 7
Zvláštní metody úþelového þlenČní nákladĤ
Stanovený podnik, kterému byla uložena povinnost regulace cen a souþasnČ
povinnost vedení oddČlené evidence na pĜíslušných relevantních trzích, zajistí na výzvu ÚĜadu
z úþetní evidence údaje o hodnotČ aktiv v bČžných cenách a v pĜíslušné evidenci provozní
a technické údaje ve struktuĜe uvedené v pĜíslušné pĜíloze 2 až 5 tohoto opatĜení obecné
povahy tak, aby byly zajištČny vstupní údaje do nákladových modelĤ založených
na dlouhodobých pĜírĤstkových nákladech (LRIC) u tČchto služeb:
a) ukonþení volání (terminace) v jednotlivých veĜejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném místČ3),
b) ukonþení volání (terminace) v jednotlivých veĜejných mobilních sítích4),
c) velkoobchodní širokopásmový pĜístup v sítích elektronických
širokopásmový pĜístup na souvisejícím maloobchodním trhu5),

komunikací

a

d) velkoobchodní (fyzický) pĜístup k infrastruktuĜe sítČ (vþetnČ sdíleného nebo plného
zpĜístupnČní úþastnického vedení) v pevném místČ5),
e) zpĜístupnČní prostĜedkĤ a služeb nezbytných k poskytování služeb prostĜednictvím
úþastnického vedení (kolokace)6),
f) pĤvod volání (originace) ve veĜejné telefonní síti v pevném místČ7).

) Vztahuje se na služby pĜístupu k sítím NGA ( FTTH) v souladu s pĜílohou þ. 1 Doporuþení Komise ze dne 20 záĜí 2010 o
regulovaném pĜístupu k pĜístupovým sítím nové generace (NGA) þ. 2010/572/EU.

1

2

) § 21 zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

3

) Model LRIC pro službu ukonþení volání (terminace) ve veĜejné telefonní síti v pevném místČ, zveĜejnČn
v elektronické podobČ na elektronické úĜední desce ÚĜadu vþetnČ pĜíruþky pro uživatele.
4

) Model LRIC pro službu ukonþení volání (terminace) ve veĜejné mobilní síti zveĜejnČn v elektronické podobČ na elektronické
úĜední desce ÚĜadu vþetnČ uživatelského manuálu.
5

) Nákladový model velkoobchodního (fyzického) pĜístupu k infrastruktuĜe sítČ (vþetnČ sdíleného nebo plného zpĜístupnČní
úþastnického vedení) v pevném místČ, velkoobchodního širokopásmového pĜístupu v sítích elektronických komunikací
a souvisejícího maloobchodního trhu zveĜejnČn v elektronické podobČ na úĜední desce ÚĜadu.
6

) Model LRIC pro služby zpĜístupnČní prostĜedkĤ a služeb nezbytných k poskytování služeb prostĜednictvím úþastnického vedení
(kolokace) zveĜejnČn v elektronické podobČ na elektronické úĜední desce ÚĜadu.

) Nákladový model LRIC pro službu pĤvod volání (originace) ve veĜejné telefonní síti v pevném místČ zveĜejnČn v elektronické
podobČ na úĜední desce ÚĜadu.
7
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ýlánek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, ze dne 8. bĜezna 2006,
zveĜejnČné v þástce 7/2006 Telekomunikaþního vČstníku, ve znČní opatĜení obecné povahy þ.
OOP/4/02.2008-1 ze dne 7. února 2008, opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/12.2011-19
ze dne 8. prosince 2011, opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/11.2012-15 ze dne 28. listopadu
2012 a opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/08.2013-3 ze dne 28. srpna 2013.

ýlánek 9
Úþinnost
Toto opatĜení nabývá úþinnosti dne 1. ledna 2015.
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PĜíloha þ. 1 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Tabulka þ. 1

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ − spoleþné náklady za podnik celkem za úþetní období…
Stanovený podnik:
V tisících Kþ

ěádek

Název položky

1.

Výnosy celkem
v tom:

1.1.

Provozní výnosy celkem

Výnosy pĜímé,
nepĜímé a
spoleþné

Ostatní výnosy,
které se
nepĜiĜazují

Celkem

a

b

c

v tom:
1.1.1.
1.1.2.
…..
…..
1.2.

Finanþní výnosy celkem

1.3.

MimoĜádné výnosy

ěádek

Náklady pĜímé, Ostatní náklady,
které se
nepĜímé a
nepĜiĜazují
spoleþné

Název položky

a
2.
2.1.
2.1.1.

Celkem

b

Náklady celkem
v tom:
Provozní náklady celkem

……
……
2.1.2.
…..
…..
2.1.3.
…..
…..
2.1.4.
…..
…..
2.2.
2.3.

Finanþní náklady celkem
MimoĜádné náklady

ěádek

Název položky

3.

Provozní výsledek hospodaĜení

4.

Finanþní výsledek hospodaĜení

5.

MimoĜádný výsledek hospodaĜení

6.

HospodáĜský výsledek pĜed zdanČním

7.

DaĖ z pĜíjmĤ za bČžnou þinnost

8.

HospodáĜský výsledek po zdanČní

9.

Vložený kapitál

10.

WACC pĜed zdanČním

11.

Náklady vloženého kapitálu

12.

Ekonomický výsledek hospodaĜení
Metodické vysvČtlivky:
1. Hodnoty ve všech Ĝádcích odpovídají auditované úþetní závČrce.
Hodnoty jednotlivých položek provozních výnosĤ a provozních nákladĤ doplní stanovený podnik podle struktury výkazĤ úþetní závČrky
2. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené údaje.
3. Souþástí výkazu je pĜehled analytických úþtĤ vþetnČ zĤstatkĤ ke konci úþetního období.
4. Náklady vloženého kapitálu v Ĝádku 11 jsou rovny souþinu vloženého kapitálu (Ĝádek 9) a WACC pĜed zdanČním (Ĝádek 10).
Pokud stanovený podnik používá samostatný WACC pro sítČ NGA, doloží výpoþet nákladĤ vloženého kapitálu v komentáĜi
5. Ekonomický výsledek hospodaĜení v Ĝádku 12 se získá odeþtením nákladĤ vloženého kapitálu (Ĝádek 11) od provozního
provozního výsledku hospodaĜení (Ĝádek 3).
Tento rozdíl ukazuje, jakou mČrou jsou ceny služeb postaveny na nákladech vþetnČ nákladĤ vloženého kapitálu.
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Tabulka þ. 2

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ − spoleþné náklady za podnik celkem za úþetní
období…

Stanovený podnik:
ěádek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Název položky

V tisících Kþ

Vrcholové Ĝízení, strategie a plánování, správa spoleþnosti vþ. organizace rozvoje
Správa a administrativa spoleþnosti
Interní audit
Bezpeþnost
Právní záležitosti
ěízení regulaþních a institucionálních záležitostí
ěízení ostatních externích a interních vztahĤ a identita spoleþnosti
Finance
Úþetnictví
Nákladové modelování
Správa serverĤ a rozvoj aplikací, podpora aplikací zákaznických služeb
ěízení a zabezpeþení služeb, administrace procesĤ, podpora aplikací
Personalistika, zpracování mezd, práce pro odborový orgán
Logistika
Ostatní náklady
Celkem
Metodické vysvČtlivky:
1. Výkaz se vyplní za podnik jako celek.
2. Jednotlivé položky se vyplĖují pouze v pĜípadČ, že podnik nepĜiĜadil náklady jako pĜímé nebo nepĜímé na
základČ þlánku 4 odst. 6.
3. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené
údaje.
4. ěádek 4. neobsahuje náklady, které jsou pĜedmČtem úhrad podle vyhlášky þ. 462/2013 Sb.,
o stanovení výše a zpĤsobu úhrady efektivnČ vynaložených nákladĤ na odposlech a na záznam zpráv, na
uchovávání a poskytování provozních a lokalizaþních údajĤ a na poskytování informací z databáze úþastníkĤ
veĜejnČ dostupné telefonní služby.
5. Jednotlivé položky výkazu je možno pĜevzít z interní reportovací struktury a pĜípadnČ je sdružit do skupin.
Stanovený podnik vždy prokáže náplĖ ĜádkĤ a jejich návaznost na položky uvedené ve výkazu.
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Tabulka þ. 3

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ,
náklady a výnosy za podnik celkem podle þlánku 4 odst. 10 za úþetní období…

Stanovený podnik:

ěádek
Název položky
1.
NČkteré finanþní náklady
Pokuty, penále a poplatky z prodlení, vþ. úroku z prodlení, popĜ. jiná plnČní za nedodržení povinnosti podle smluv a pĜedpisĤ
2.
(vþetnČ ekologických) a penČžní náhrady škod související s provozem a investiþní výstavbou
3.
Manka, která nejsou pĜirozeným úbytkem
Škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraĖováním, vþetnČ snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace
4.
zásob, náhrady škod a odškodnČní
5.
Veškeré odmČny þlenĤ orgánĤ a dalších orgánĤ právnických osob
6.
Nevyužité náklady spojené s pĜípravou a zabezpeþením investiþní výstavby
7.
Náklady na zastavenou pĜípravu a zábČh výroby a na zastavený výzkum, vývoj a projekty
PĜirážky k poplatkĤm placeným za zneþištČní ovzduší, odpadních vod, popĜ. další platby sankþní povahy (napĜ. za škody
8.
zpĤsobené na zemČdČlských pĤdách)
9.
Platby promlþených dluhĤ
10.
OpakovanČ zahrnované náklady, které již byly uhrazeny
11.
Zvýšení cen vstupĤ, které ještČ neprošly procesem zpracování
Odpisy promlþených a nedobytných pohledávek, rezervy a opravné položky k tČmto pohledávkám, pokud nejsou daĖovČ
12.
uznatelným nákladem
Odpisy majetku nabytého bezúplatným pĜevodem s výjimkou majetku pĜevedeného podle zákona þ. 92/1991 Sb., o
13.
podmínkách pĜevodu majetku státu na cizí osoby, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
14.
ZĤstatková cena zlikvidovaného nehmotného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku
15.
Náklady na likvidaci nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a ostatní lidvidaci
16.
DĤchodové pĜipojištČní zamČstnancĤ a životní pojištČní hrazené zamČstnavatelem
17.
Výdaje na reprezentaci
18.
Dary nesplĖující podmínku § 20 zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Cestovné nad limit – tuzemsko i zahraniþí – nad rámec zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších
19.
pĜedpisĤ
20.
Náhrady mezd, pokud nejsou zahrnuty v § 24 zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
21.
PĜíspČvky na závodní stravování poskytované ve vlastních zaĜízeních zamČstnavatele nad osobní a vČcné náklady
22.
PĜíspČvky na závodní stravování v cizích zaĜízeních (cizích osob) nad 55 % ceny jídel
23.
Jednorázová finanþní þástka pĜi odchodu do starobního dĤchodu
24.
Finanþní pĜíspČvek (napĜ. pĜi uzavĜení sĖatku, pĜi narození dítČte a další)
25.
Zdravotní péþe s výjimkou závodní zdravotní péþe stanovené zákonem þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Finanþní vyrovnání napĜ.odstupné nad rámec povinnosti stanovené zákonem þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní
26.
pozdČjších pĜedpisĤ
27.
Tvorba opravných položek k dlouhodobému majetku a k zásobám
28.
PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené statutárními orgány spoleþnosti
29.
PojištČní pracovní neschopnosti zamČstnancĤ
Náklady na soukromá volání uskuteþnČná z telefonních stanic (prostĜednictvím pevné i mobilní telefonní sítČ) ve výši 30 % z
30.
þástky vyúþtované za období, pokud nelze prokázat jejich skuteþnou výši
31.
SpotĜeba pohonných hmot pro osobní potĜebu
32.
PĜíspČvky na rekreaci, na kulturní a sportovní aktivity a jiné pĜíspČvky hrazené zamČstnancĤm
33.
Stavební spoĜení hrazené zamČstnancĤm
PomČrná þást nákladĤ na služební osobní automobily (odpisy nebo nájemné u finanþního leasingu), které poskytuje
34.
zamČstnavatel svým zamČstnancĤm k použití pro služební i soukromé úþely ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý mČsíc
poskytnutí
Náklady vynaložené zamČstnavatelem na ubytování vþetnČ nájmĤ bytových prostor, pokud nejde o ubytování pĜi pracovní
35.
cestČ.
36.
Ostatní náklady neuznané za výdaje podle zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
37.
Ostatní mimoĜádné náklady, pokud nejsou výše uvedeny
38.

Celkem - náklady, které se nepĜiĜazují

39.

Výnosy, které se nepĜiĜazují

V tisících Kþ

Metodické vysvČtlivky:
1. Výkaz se vyplní za podnik jako celek.
2. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené údaje.
3. ěádek 1 obsahuje finanþní náklady v rozsahu:
a) náklady vztahující se k WACC - úroky z dlouhodobých úvČrĤ a pĤjþek
b) prodané cenné papíry a vklady, kurzové ztráty, náklady z pĜecenČní majetkových cenných papírĤ, náklady z finanþního majetku,
náklady z derivátových operací, manka a škody na finanþním majetku, þasové rozlišení finanþních nákladĤ, poplatky za pĜedþasné
splacení úvČrĤ, náklady na opce
4. K jednotlivým ĜádkĤm vyplnČného výkazu se pĜipojí v komentáĜi pĜehled analytických úþtĤ vþetnČ zĤstatkĤ ke konci úþetního období.
Jednotlivé položky výkazu je možno sdružit do skupin.
Stanovený podnik vždy prokáže náplĖ ĜádkĤ a jejich návaznost na položky uvedené ve výkazu.
5. Do Ĝádku 7 se nezahrnují pĜípady, kdy byla investiþní výstavba nedokonþena z dĤvodu rozhodnutí státního orgánu.
Tyto pĜípady stanovený podnik doloží.
6. Do Ĝádku 39 se vyplĖují tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ, úroky, kurzové zisky, výnosy z pĜecenČní cenných papírĤ,
výnosy z finanþního majetku, výnosy z derivátových operací, výnosy ze zmČny metody, ostatní finanþní a mimoĜádné výnosy.

8/57

Metodické vysvČtlivky:

Celkem

Souþet za první skupinu regulovaných služeb
v tom:
první regulovaná služba
druhá regulovaná služba
…
n regulovaná služba
Souþet za poslední skupinu regulovaných služeb
v tom:
první regulovaná služba
druhá regulovaná služba
…
n regulovaná služba
Souþet za první skupinu neregulovaných služeb
elektronických komunikací
…
Souþet za poslední skupinu neregulovaných služeb
elektronických komunikací
Jiné služby a þinnosti podniku
v tom:
Prodej a pronájem koncového telekomunikaþního
zaĜízení
v tom:
Náklady na dotované telefony
Náklady samostatnČ vykazované podle þl. 4 odst. 10
Výnosy samostatnČ vykazované podle þl. 4 odst. 10

Název služby

x
x

b

Jednotka
x
x

Jednotek za obd.

a

x
x

x
x

d

Osobní náklady
c

Ostatní provozní náklady
x
x

e

Druhotné náklady
x
x

f

Náklady celkem
x

g

Výnosy celkem
x

h

i

Výslededek hospodaĜení

Vložený kapitál
x

j

Náklady vloženého kapitálu
x

k

V tisících Kþ

l

Jednotkový výnos
x
x

m

Jednotkový náklad
x
x

n

Jedn. výsledek hospodaĜení
x
x

o

Jedn. náklady vloženého
kapitálu
x
x

p

V Kþ

x
x

q

Telekomunikaèní vìstník
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11. Ekonomický výsledek hospodaĜení ukazuje, jakou mČrou jsou ceny služeb postaveny na nákladech vþetnČ nákladĤ vloženého kapitálu.

1. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené údaje.
2. Skupinou služeb se rozumí služby, které mají mezi sebou urþitou vazbu, napĜ. jsou poskytovány s využitím stejných prvkĤ sítČ, stejné skupinČ uživatelĤ apod.
Skupinou jsou napĜ. služby propojení veĜejných sítí elektronických komunikací.
3. Sloupec „f“ vyplĖují pouze spoleþnosti, které mají zavedeno vnitropodnikové úþetnictví.
4. Služby elektronických komunikací, které nejsou regulovány, je možné sdružit do tolika skupin, aby nebyl zpochybnČn úþel oddČlené evidence.
5. Náklady celkem (sloupec „g“) v Ĝádku celkem jsou rovny Ĝádku 2., sloupec "a" v tabulce þ. 1.
6. Výnosy celkem (sloupec „h“) v Ĝádku celkem jsou rovny Ĝádku 1. sloupec "a" v tabulce þ. 1.
7. Výsledek hospodaĜení (sloupec „i“) v Ĝádku celkem se rovná Ĝádku 3 v tabulce þ. 1.
8. Vložený kapitál (sloupec „j“) v Ĝádku celkem se rovná Ĝádku 9 v tabulce þ. 1.
9. Náklady vloženého kapitálu (sloupec „k“) v Ĝádku celkem se rovnají Ĝádku 9 v tabulce þ. 1.
10. Ekonomický výsledek (sloupec „l“) hospodaĜení se získá odeþtením nákladĤ vloženého kapitálu (sloupec „k“) od výsledku hospodaĜení (sloupec „i“).

Oznaþení
služby
þíselným
kódem
používaným v
podniku (pokud
existuje)

Odpisy

Stanovený podnik:

Ekonomický výsledek
hospodaĜení

Tabulka þ. 4

Jedn. ekonomický výsledek
hospodaĜení

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ − za jednotlivé služby za úþetní období…
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Metodické vysvČtlivky:

Celkem

Náklady samostatnČ vykazované
podle þl. 4 odst. 10

Jiné služby a þinnosti podniku
v tom:
Prodej a pronájem koncového
telekomunikaþního zaĜízení
v tom:
Náklady na dotované telefony

Souþet za poslední skupinu
neregulovaných služeb elektronických
komunikací

…

Souþet za první skupinu
neregulovaných služeb elektronických
komunikací

n regulovaná služba

první regulovaná služba
druhá regulovaná služba
…

n regulovaná služba
Souþet za poslední skupinu
regulovaných služeb
v tom:

první regulovaná služba
druhá regulovaná služba
…

Souþet za první skupinu regulovaných
služeb
v tom:

Název služby

x

b

a

x

Jednotek
za obd.

Jednotka

x

c

PĜístupová
síĢ

x

PáteĜní a
pĜenosová
síĢ
d

SíĢové náklady

x

e

PodpĤrná
zaĜízení

x

f

Billing retail

x

g

Billing
wholesale

Billing

x

h

x

i

x

j

Péþe o
Náklady na
Marketing,
zákazníka a
propojení a
analýzy trhĤ
prodej
provize

x

k

Provozní
náklady

x

l

Spoleþné
náklady

5. Náklady celkem (sloupec „m“) v Ĝádku celkem jsou rovny Ĝádku 2., sloupec "c" v tabulce þ. 1.

m

Náklady
celkem

V tisících Kþ

Telekomunikaèní vìstník

1. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené údaje.
2. Skupinou služeb se rozumí služby, které mají mezi sebou urþitou vazbu, napĜ. jsou poskytovány s využitím stejných prvkĤ sítČ, stejné skupinČ uživatelĤ apod. Skupinou jsou napĜ. služby propojení veĜejných
telekomunikaþních sítí.
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3. Sloupce „c“, „d“ a „e“ obsahují síĢové prvky zaĜazené do pĜíslušné kategorie v tabulce þ. 6
4. Hodnoty sloupce „m“ uvedené za jednotlivé služby jsou rovny hodnotČ za stejnou službu uvedené ve sloupci „g“ tabulky þ. 4.

Oznaþení služby
þíselným kódem
používaným v
podniku (pokud
existuje)

Stanovený podnik:

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ - výkaz nákladĤ za jednotlivé služby podle þinností za úþetní období…

Tabulka þ. 5
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Tabulka þ. 6

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ - náklady a vložený kapitál na prvky sítČ
Stanovený podnik:
V tisících Kþ
PoĜizovací
cena prvkĤ
sítČ

Vložený
kapitál na
prvky sítČ

a

b

SíĢové prvky v pevné síti
1
2
3
PĜístupová síĢ

SíĢová zaĜízení
Metalické kabely
Optické kabely, HDPE trubky

4
5

Pasivní infrastruktura (kabelovody, HDPE
trubky)
Celkem

6

PĜístupový uzel

7

Místní uzel
Tranzitní uzel

8
9

PáteĜní a pĜenosová síĢ

14
15
16

Ostatní IP prvky pevné sítČ
STM zaĜízení

10
11
12
13

Jiná síĢová zaĜízení
Optické kabely, HDPE trubky
Celkem

PodpĤrné prvky

Signalizace sítČ
ěízení sítČ
Ostatní
Celkem

17

18 Ostatní síĢový dlouhodobý majetek
19

Nemovitosti využité pro technologie, vþ. klimatizace a napájení (záložní
zdroje)

20 Ostatní nesíĢový majetek
21 Celkem (Ĝ. 5+13+17+18+19+20)
SíĢové prvky v mobilní síti
22
23
24
25
26
27

Základnové stanice BTS, vþ. TRX

PĜístupová síĢ

Základnové stanice Node B
Základnové stanice eNode B
ěídící moduly RNC
ěídící moduly BSC
Jiná síĢová zaĜízení

28

Celkem

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PáteĜní a
pĜenosová síĢ (NSS)

ÚstĜedny MSS a MGW
Domovský registr HLR
SMS centrum
MMS centrum
Inteligent Network
SGSN, GGN, datová zaĜízení
IP pĜepínaþe, routery a ost. IP prvky
ZaĜízení Interconnection
PĜenosová zaĜízení (STM, mikrovlny)

41
42
43

PodpĤrné prvky

Jiná síĢová zaĜízení
Optické kabely, HDPE trubky
Celkem
ěízení sítČ
Ostatní
Celkem

44 Ostatní síĢový dlouhodobý majetek
45

Nemovitosti využité pro technologie, vþ. klimatizace a napájení (záložní
zdroje)

46 Ostatní nesíĢový majetek
47 Celkem (Ĝ.28+40+43+44+45+46)
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Tabulka þ. 6

Výkaz oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ - náklady a vložený kapitál na prvky sítČ (druhá þást)
SíĢové prvky spoleþné pro pevnou a mobilní síĢ
48
49
50
51

IP pĜepínaþe, routery a ost. IP prvky
PĜenosová zaĜízení (STM, mikrovlny)
PáteĜní a pĜenosová síĢ

Jiná síĢová zaĜízení
Optické kabely, HDPE trubky
Celkem

52
54
55
56

5

PodpĤrné prvky

Signalizace sítČ
ěízení sítČ
Ostatní
Celkem

57

58 Ostatní síĢový dlouhodobý majetek
59 Nemovitosti využité pro technologie, vþ. klimatizace a napájení (záložní
zdroje)
60 Ostatní nesíĢový majetek
61 Celkem (Ĝ. 52+57+58+59+60)

62 Celkem stanovený podnik (Ĝ. 21+47+61)
Metodické vysvČtlivky:
1. Nedílnou souþástí výkazĤ je komentáĜ a dodateþné informace, které rozvádČjí a vysvČtlují jednotlivé uvedené údaje.
2. Pokud povinný subjekt zahrne nČkterý druh zaĜízení do jiné (širší) kategorie, uvede tuto skuteþnost v komentáĜi
3.
4.
5.
6.
7.

V Ĝádku þ. 3, 39, 12 a 51 se vyplĖují pouze HDPE trubky, které jsou vedeny na majetkových kartách s optickými kabely jako jeden celek
V Ĝádku þ. 4 se vyplĖují HDPE trubky, které jsou položeny jako kapacita pro další rozvoj
ěádek þíslo 9 "Ostatní IP prvky pevné sítČ" zahrnuje i prvky ethernetové sítČ a brány MSW
ěádek þ. 24 zahrnuje eNode B i piko eNode B
Oddíl "SíĢové prvky spoleþné pro pevnou a mobilní síĢ" vyplĖuje spoleþnost s konvergovanou sítí
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PĜíloha þ. 2 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Struktura vstupních údajĤ dle þlánku 7 písm. a)
I. ýlenČní vstupních údajĤ podle struktury LRIC modelu
List A1 – PĜístupové uzly
Seznam uzlĤ následujících typĤ (Ĝádky):
1. RSU – vzdálená úþastnická jednotka
2. MSAN – Multi Service Access Node
3. DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer
4. Místní ústĜedna, která obsahuje úþastnické karty
Pro každý uzel uvede stanovený podnik následující specifikaci (sloupce):
a. Název pĜístupového uzlu
b. Identifikaþní þíslo pĜístupového uzlu
c. Adresa pĜístupového uzlu
d. Geografické souĜadnice GPS pĜístupového uzlu
e. Zdrojový místní uzel
f. Identifikaþní þíslo zdrojového místního uzlu
g. Zdrojový tranzitní uzel
h. Identifikaþní þíslo zdrojového tranzitního uzlu
i. Objem služeb uvedený pro každý pĜístupový uzel: POTS, ISDN-BRA, ISDN-PRA, ADSL,
VDSL
j. PĜítomnost služeb uvedená pro každý pĜístupový uzel v þlenČní: TDM pronajaté okruhy –
do 2Mbit/s, TDM pronajaté okruhy, ATM/Ethernet pĜenos dat
List A2 – Objem služeb
Poþet úþastníkĤ nebo poskytnutých služeb:
1. Hlasové služby
1.1. Poþet okruhĤ POTS
1.2. Okruhy ISDN-BRA
1.3. Okruhy ISDN-PRA
2. Služby xDSL
2.1. Poþet úþastníkĤ xDSL – maloobchod
2.2. Poþet úþastníkĤ xDSL – podnikatelské subjekty
2.3. Poþet úþastníkĤ xDSL – velkoobchod
3. Pronajaté okruhy
3.1. Pronajaté okruhy analogové – 64 Kbit/s
3.2. Pronajaté okruhy digitální – nx64 Kbit/s
3.3. Pronajaté okruhy digitální – 2 Mbit/s
4. Pronajaté okruhy – vysokorychlostní
4.1. Pronajaté okruhy STM-0
4.2. Pronajaté okruhy STM-1
4.3. Pronajaté okruhy STM-4
5. PĜenos dat IP podnikatelské subjekty (firemní klientela)
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PĜenos dat rychlostí do 2 Mbit/s
PĜenos dat rychlostí do 10 Mbit/s
PĜenos dat rychlostí do 100 Mbit/s
PĜenos dat rychlostí do 1 Gbit/s

6. PĜenos dat – IP pĜístup
6.1. PĜenos dat rychlostí do 2 Mbit/s
6.2. PĜenos dat rychlostí do 10 Mbit/s
6.3. PĜenos dat rychlostí do 100 Mbit/s
6.4. PĜenos dat rychlostí do 1 Gbit/s
7. Ostatní – data paketĤ
Objem služeb:
8. Provoz z hlasových služeb
8.1. Místní hovory
8.2. Dálkové hovory
8.3. Internetová volání
8.4. Propojování hovorĤ – odchozí na místní úrovni
8.5. Propojování hovorĤ – odchozí na úrovni tranzit 1
8.6. Propojování hovorĤ – odchozí na úrovni tranzit 2
8.7. Propojování hovorĤ – pĜíchozí na místní úrovni
8.8. Propojování hovorĤ – pĜíchozí na úrovni tranzit 1
8.9. Propojování hovorĤ – pĜíchozí na úrovni tranzit 2
8.10. Propojování hovorĤ – tranzit na místní úrovni
8.11. Propojování hovorĤ – tranzit na úrovni tranzit 1
8.12. Propojování hovorĤ – tranzit na úrovni tranzit 2
8.13. Propojování hovorĤ – mezinárodní odchozí hovory.
8.14. Propojování hovorĤ – mezinárodní pĜíchozí hovory
8.15. VoIP – maloobchod
8.16. VoIP – velkoobchod
8.17. Ostatní spojení
9. Roþní datový provoz – PĜepojování paketĤ
9.1. xDSL – úþastníci maloobchod
9.2. xDSL – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
9.3. xDSL – úþastníci velkoobchod
9.4. PĜenos dat – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
9.5. PĜenos dat – IP pĜístup
9.6. Ostatní služby pĜenosu dat
List A3 – Statistika služeb
1. Matice faktorĤ použití – hlasové služby
1.1. Místní hovory
1.2. Dálkové hovory
1.3. Internetová volání
1.4. Propojování hovorĤ – odchozí na místní úrovni
1.5. Propojování hovorĤ – odchozí na úrovni tranzit 1
1.6. Propojování hovorĤ – odchozí na úrovni tranzit 2
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Propojování hovorĤ – pĜíchozí na místní úrovni
Propojování hovorĤ – pĜíchozí na úrovni tranzit 1
Propojování hovorĤ – pĜíchozí na úrovni tranzit 2
Propojování hovorĤ – tranzit na místní úrovni
Propojování hovorĤ – tranzit na úrovni tranzit 1
Propojování hovorĤ – tranzit na úrovni tranzit 2
Propojování hovorĤ – mezinárodní odchozí hovory
Propojování hovorĤ – mezinárodní pĜíchozí hovory
VoIP – maloobchod
VoIP – velkoobchod

2. Matice faktorĤ použití – datové služby
2.1. xDSL – úþastníci maloobchod
2.2. xDSL – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
2.3. xDSL – úþastníci velkoobchod
2.4. PĜenos dat – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
2.5. PĜenos dat – IP pĜístup
2.6. Ostatní služby pĜenosu dat
Pro každý typ služby uvede stanovený podnik faktor použití pro pĜístupový uzel, místní uzel,
tranzitní uzel.
3. Faktory priority
3.1. Hlasové služby
3.2. xDSL – úþastníci maloobchod
3.3. xDSL – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
3.4. xDSL – úþastníci velkoobchod
3.5. PĜenos dat – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
3.6. PĜenos dat – IP pĜístup
3.7. Pronajaté okruhy
3.8. Pronajaté okruhy vysokorychlostní
4. PomČr provozu v hlavní provozní hodinČ k prĤmČrnému hodinovému provozu
4.1. Hlasové služby
4.2. xDSL
4.3. PĜenos dat – podnikatelské subjekty (firemní klientela)
4.4. PĜenos dat – IP pĜístup
4.5. Ostatní
5. PomČr uživatelských cen ve špiþce a mimo špiþku
5.1. ve špiþce
5.2. mimo špiþku
6. Celková šíĜka pásma dat u propojovacích bodĤ
6.1. ÚroveĖ MSAN
6.2. ÚroveĖ Ethernet
6.3. ÚroveĖ IP
7. Parametry rozhraní propojovacích bodĤ
7.1. Kapacita STM-1
7.2. Kapacita STM-4
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8. Hlasové služby – propojovací body
9. Propojovací body – místní uzly
10. Objem portĤ
10.1. Rozhraní E1
10.2. Rozhraní STM-1
10.3. Rozhraní DS-3
11. Distribuce
11.1. Rozhraní E1
11.2. Rozhraní STM-1
11.3. Rozhraní DS-3
12. Propojovací body – tranzitní uzly
12.1. Objem portĤ
12.1.1. Rozhraní E1
12.1.2. Rozhraní STM-1
12.1.3. Rozhraní DS-3
12.2. Distribuce
12.2.1. Rozhraní E1
12.2.2. Rozhraní STM-1
12.2.3. Rozhraní DS-3
13. PrĤmČrná propustnost pronajatých okruhĤ
13.1. Ekvivalentní poþet okruhĤ 64 Kbit/s
List A4 – Technologická rezerva
Využití prvkĤ:
1. MASN/DSLAM – úþastnické karty
2. MSAN/DSLAM – trunkové karty
3. MSAN/RSU – úþastnické karty
4. MSAN/RSU – trunkové karty
5. MSAN/RSU – pĜepínací karty
6. Modul MSAN/TDM-IP – pĜepínací karty
7. Modul MSAN/TDM-IP – trunkové karty
8. Ethernet pĜepínaþ – trunkové karty
9. Ethernet pĜepínaþ – pĜepínací karty
10. IP router – trunkové karty
11. IP router – pĜepínací karty
12. Media Gateway (MGW) – pĜepínací karty
13. Media Gateway (MGW) – trunkové karty
14. Softwarový pĜepínaþ – pĜepínací karty
15. Billing (úþtování) hardwaru a softwaru v rámci IC
Pro každý uzel uvede stanovený podnik plánovaný faktor využití a délku plánovacího období.
List A5 – Statistika sítČ
Kapacita 2 Mbit/s okruhu uvedená v Erlangs
1. Specifikace síĢových prvkĤ
1.1. MSAN/DSLAM
1.1.1. Šasi – poþet kartových slotĤ – podle jednotlivých typĤ
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1.1.2. Úþastnické karty – Typ 1 – ADSL – poþet portĤ
1.1.3. Úþastnické karty – Typ 2 – SHDSL – poþet portĤ
1.1.4. Úþastnické karty – Typ 3 – VDSL – poþet portĤ
1.1.5. SFP modul – poþet GE portĤ – podle jednotlivých typĤ
1.2. MSAN/RSU
1.2.1. Šasi – poþet kartových slotĤ – podle jednotlivých typĤ
1.2.2. Úþastnické karty – Typ 1 – POTS – poþet portĤ
1.2.3. Úþastnické karty – Typ 2 – ISDN-BRA – poþet portĤ
1.2.4. PĜepínací karty – Typ 1 (DTRH) – poþet E1
1.2.5. PĜepínací karty – Typ 2 (DTRF) – poþet E1
1.3. Specifikace MSAN/TDM-IP modulu
1.3.1. Šasi – poþet kartových slotĤ nebo pĜepínací kapacita v E1 –
podle jednotlivých typĤ
1.3.2. TDM karty – poþet E1 portĤ – podle jednotlivých typĤ
1.4. Statistika Ethernet okruhĤ
1.4.1. Propustnost okruhu (backhaul)
1.4.2. Provozní rezerva (backhaul)
1.4.3. Propustnost okruhu (ETH-IP)
1.4.4. Provozní rezerva (ETH-IP)
1.5. Ethernet pĜepínaþ
1.5.1. Šasi – poþet kartových slotĤ pro trunkové a pĜepínací karty –
podle jednotlivých typĤ
1.5.2. PĜepínací karty – kapacita v Gbit/s
1.5.3. Trunkové karty 1GE port – poþet SFP slotĤ – podle jednotlivých typĤ
1.5.4. Trunkové karty 10 GE portĤ – poþet XFP slotĤ nebo xenpack slotĤ –
podle jednotlivých typĤ
1.5.5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.5.6. Optické moduly (SFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.5.7. Optické moduly (XFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.5.8. Optické moduly (XFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.5.9. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.5.10. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.6. IP routery – místní uzel
1.6.1. Šasi – poþet kartových slotĤ pro trunkové a pĜepínací karty –
podle jednotlivých typĤ
1.6.2. PĜepínací karty – kapacita v Gbit/s
1.6.3. Trunkové karty 1GE port – poþet SFP slotĤ – podle jednotlivých typĤ
1.6.4. Trunkové karty 10 GE portĤ – poþet XFP slotĤ nebo xenpack slotĤ –
podle jednotlivých typĤ
1.6.5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.6.6. Optické moduly (SFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.6.7. Optické moduly (XFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.6.8. Optické moduly (XFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.6.9. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.6.10. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.7. IP routery – tranzitní uzel
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Šasi – poþet kartových slotĤ pro trunkové a pĜepínací karty –
podle jednotlivých typĤ
1.7.2. PĜepínací karty – kapacita v Gbit/s – podle jednotlivých typĤ
1.7.3. Trunkové karty 10 GE portĤ – poþet xenpack slotĤ – podle jednotlivých typĤ
1.7.4. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.7.5. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
1.8. Media Gateway (MGW)
1.8.1. SkĜíĖ – poþet šasi
1.8.2. Šasi – poþet kartových slotĤ pro trunkové a pĜepínací karty
1.8.3. Trunkové karty 1GE port – poþet SFP slotĤ
1.8.4. Trunkové karty E1/STM – poþet E1, STM-1, DS-3 portĤ –
podle jednotlivých typĤ
1.8.5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
1.9. Softwarový pĜepínaþ
1.9.1. SkĜíĖ – poþet šasi
1.9.2. ÚložištČ – poþtem slotĤ na zpracovací karty
1.9.3. Procesní karty – kapacita v Erlangs
1.9.4. Minimální poþet skĜíní na softwarový pĜepínaþ
1.10. Billingový systém IC
1.10.1. Šasi – poþet kartových slotĤ
1.10.2. Procesní karty – poþet minut
2. Specifikace kabelovodĤ a optických kabelĤ
Délka optických kabelĤ v km
2.1. PĜístupový uzel
2.1.1. MČstský geotyp
2.1.2. PĜímČstský geotyp
2.1.3. Venkovský geotyp
2.2. Místní uzel
2.2.1. MČstský geotyp
2.2.2. PĜímČstský geotyp
2.2.3. Venkovský geotyp
2.3. Tranzitní uzel
2.3.1. MČstský geotyp
2.3.2. PĜímČstský geotyp
2.3.3. Venkovský geotyp
3. PrĤmČrný poþet vláken v kabelu pro každou úroveĖ sítČ
3.1. PĜístupový uzel – místní uzel
3.2. Místní uzel – tranzitní uzel
3.3. Tranzitní uzel – tranzitní uzel
4. Typy kabelovodĤ použitých v každém geotypu v %
4.1. MČstský geotyp
4.1.1. Výkop
4.1.2. Primární kabelovod 1x1 (1 otvor)
4.1.3. Primární kabelovod 1x2 (2 otvory)
4.1.4. Primární kabelovod 2x3 (6 otvorĤ)
4.1.5. Primární kabelovod 3x4 (12 otvorĤ)
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4.1.6. Primární kabelovod 3x4 (24 otvorĤ)
4.1.7. Primární kabelovod 3x4 (48 otvorĤ)
4.2. PĜímČstský geotyp
4.2.1. Výkop
4.2.2. Primární kabelovod 1x1 (1 otvor)
4.2.3. Primární kabelovod 1x2 (2 otvory)
4.2.4. Primární kabelovod 2x3 (6 otvorĤ)
4.2.5. Primární kabelovod 3x4 (12 otvorĤ)
4.2.6. Primární kabelovod 3x4 (24 otvorĤ)
4.2.7. Primární kabelovod 3x4 (48 otvorĤ)
4.3. Venkovský
4.3.1. Výkop
4.3.2. Primární kabelovod 1x1 (1 otvor)
4.3.3. Primární kabelovod 1x2 (2 otvory)
4.3.4. Primární kabelovod 2x3 (6 otvorĤ)
4.3.5. Primární kabelovod 3x4 (12 otvorĤ)
4.3.6. Primární kabelovod 3x4 (24 otvorĤ)
4.3.7. Primární kabelovod 3x4 (48 otvorĤ)
5. Kabelovody pro mČstský a pĜímČstský geotyp
6. Faktory hustoty šachet a spojĤ v síti – poþet na 1 km
6.1. hustota šachet
6.2. hustota spojĤ v síti
7. Statistika pozemních rekonstrukþních prací v %
7.1. Vedení pod pĜekážkami
7.2. Pozemní rekonstrukþní práce
8. Typy pozemních rekonstrukþních prací v %
8.1. Obnova trávníku
8.2. Rekonstrukce chodníku – podle jednotlivých typĤ
8.3. Rekonstrukce asfaltového povrchu
8.4. Rekonstrukce betonového povrchu
8.5. Bez rekonstrukce
8.6. Vedení pod pĜekážkami
8.7. Vedení pod silnicí (do 15 m)
8.8. Vedení pod silnicí (nad 15 m)
8.9. Vedení pod tramvajovou tratí
8.10. Vedení pod železniþní tratí
8.11. Vedení pod Ĝekami a kanály
8.12. Vedení pod jinými pĜekážkami
9. Kabelovody pro venkovský geotyp
10. Faktory hustoty šachet a spojĤ v síti – poþet na 1 km
10.1. Hustota šachet
10.2. Hustota spojĤ v síti
11. Statistika pozemních rekonstrukþních prací v %
11.1. Vedení pod pĜekážkami
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11.2. Pozemní rekonstrukþní práce
12. Typy pozemních rekonstrukþních prací v %
12.1. Obnova trávníku
12.2. Rekonstrukce chodníku – podle jednotlivých typĤ
12.3. Rekonstrukce asfaltového povrchu
12.4. Rekonstrukce betonového povrchu
12.5. Bez rekonstrukce
13. Vedení pod pĜekážkami
13.1. Vedení pod silnicí (do 15 m)
13.2. Vedení pod silnicí (nad 15 m)
13.3. Vedení pod tramvajovou tratí
13.4. Vedení pod železniþní tratí
13.5. Vedení pod Ĝekami a kanály
13.6. Vedení pod jinými pĜekážkami
14. PrĤmČrný objem pozemních rekonstrukþních prací
15. PrĤmČrná šíĜe výkopu v m
15.1. Tráva
15.2. Chodník – typ 1
15.3. Chodník – typ 2
15.4. Chodník – typ 3
15.5. ZpevnČný povrch - asfalt
15.6. ZpevnČný povrch – beton
16. Dodateþné práce
17. Souhlas majitelĤ pozemkĤ v poþtu parcel na kilometr kabelovodĤ
17.1. MČstský geotyp
17.2. PĜímČstský geotyp
17.3. Venkovský geotyp
List 6 – Ekonomická data
Pro každý prvek sítČ (práci na budování sítČ) uvede stanovený podnik souþasnou cenu
síĢového zaĜízení v Kþ nebo v EUR, jeho životnost a pĜedpokládanou míru zmČny ceny.
A. Infrastruktura
1. Výkop
2. Primární kabelovod 1x1 (1 otvor)
3. Primární kabelovod 1x2 (2 otvory)
4. Primární kabelovod 2x3 (6 otvorĤ)
5. Primární kabelovod 3x4 (12 otvorĤ)
6. Primární kabelovod 3x4 (24 otvorĤ)
7. Primární kabelovod 3x4 (48 otvorĤ)
B. Pozemní rekonstrukþní práce
1. Obnova trávníku
2. Rekonstrukce chodníku – podle jednotlivých typĤ (v souladu s listem A5)
3. Rekonstrukce asfaltového povrchu
4. Rekonstrukce betonového povrchu
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C. Vedení pod pĜekážkami
1. Vedení pod silnicí (do 15 m)
2. Vedení pod silnicí (nad 15 m)
3. Vedení pod tramvajovou tratí
4. Vedení pod železniþní tratí
5. Vedení pod Ĝekami a kanály
6. Vedení pod jinými pĜekážkami
D. Dodateþné práce
1. Projekþní práce
2. Souhlas majitelĤ pozemkĤ
3. Geodetické služby
E. Optický kabel
1. Optický kabel - 12 vláken
2. Optický kabel - 24 vláken
3. Optický kabel - 48 vláken
4. Optický kabel - 72 vláken
5. Optický kabel - 96 vláken
6. Optický kabel - 144 vláken
F. Spojky pro optické kabely
1. Spojka pro 12 vláken
2. Spojka pro 24 vláken
3. Spojka pro 48 vláken
4. Spojka pro 72 vláken
5. Spojka pro 96 vláken
6. Spojka pro 144 vláken
7. RozmČr úseku
G. MSAN/RSU
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. Úþastnické karty Typ 1 – POTS
3. Úþastnické karty Typ 2 – ISDN-BRA
4. PĜepínací karty Typ 1 (DTRH)
5. PĜepínací karty Typ 2 (DTRF)
H. MSAN/DSLAM
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. Úþastnické karty Typ 1 – ADSL
3. Úþastnické karty Typ 2 – SHDSL
4. Úþastnické karty Typ 3 – VDSL
5. SFP modul – LR – dlouhý rozsah
I. Modul MSAN/TDM-IP
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. TDM karty – podle jednotlivých typĤ
J. Okrajový Ethernet pĜepínaþ
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. PĜepínací karty
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3. Trunkové karty 1GE port – poþet SFP slotĤ – podle jednotlivých typĤ
4. Trunkové karty 10 GE portĤ – poþet XFP slotĤ nebo xenpack slotĤ –
podle jednotlivých typĤ
5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE (Gbps Ethernet)
6. Optické moduly (SFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
7. Optické moduly (XFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
8. Optické moduly (XFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
9. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
10. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
K. PáteĜní Ethernet pĜepínaþ
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. PĜepínací karty
3. Trunkové karty 1GE port – poþet SFP slotĤ – podle jednotlivých typĤ
4. Trunkové karty 10 GE portĤ – poþet XFP slotĤ nebo xenpack slotĤ –
podle jednotlivých typĤ
5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
6. Optické moduly (SFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
7. Optické moduly (XFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
8. Optické moduly (XFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
9. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
10. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
L. Místní uzel – IP router
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. PĜepínací karty
3. Trunkové karty 1GE port – podle jednotlivých typĤ
4. Trunkové karty 10 GE portĤ – podle jednotlivých typĤ
5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
6. Optické moduly (SFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
7. Optické moduly (XFP) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
8. Optické moduly (XFP) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
9. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
10. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
M. Tranzitní uzel – IP router
1. Šasi – podle jednotlivých typĤ
2. PĜepínací karty – podle jednotlivých typĤ
3. Trunkové karty 10 GE portĤ – podle jednotlivých typĤ
4. Optické moduly (xenpack) – SR (krátký rozsah) – kapacita v GE
5. Optické moduly (xenpack) – LR (dlouhý rozsah) – kapacita v GE
N. MGW (Media Gateway, komunikaþní brána)
1. SkĜíĖ
2. Šasi
3. Trunkové karty 1GE port
4. Trunkové karty E1/STM –poþet E1, STM-1, DS-3 portĤ – podle jednotlivých typĤ
5. Optické moduly (SFP) – SR (krátký rozsah)
O. Softwarový pĜepínaþ
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1. SkĜíĖ
2. ÚložištČ
3. Procesní karty
P. Billingový systém pro propojení
1. Šasi
2. Procesní karty
List A7 – PĜirážky
Sazby nákladĤ na kapitálové náklady sítČ (GRC – hrubé reprodukþní náklady)
A: Podíl provozních nákladĤ na kapitálových nákladech na síĢ v následující kategorii
nákladĤ: Provoz sítČ, údržba a plánování
1. Optické kabely a kabelovody
2. PĜístupové uzly
3. PĜenosová síĢ
4. PĜepínací síĢ
B: Podíl kapitálových nákladĤ na kapitálových nákladech na síĢ v následující kategorii
nákladĤ: Systém pro správu sítČ
1. PĜístupové uzly
2. PĜenosová síĢ
3. PĜepínací síĢ
Sazby nákladĤ na provozní náklady sítČ (OPEX)
C: Podíl provozních nákladĤ na provozních nákladech na síĢ v následující kategorii
nákladĤ: Pronájem síĢových stanovišĢ a náklady na energii
1. PĜístupové uzly
2. PĜenosová síĢ
3. PĜepínací síĢ
D: Podíl kapitálových nákladĤ na provozních nákladech na síĢ v následující kategorii
nákladĤ: SíĢová stanovištČ a pohonné jednotky
1. PĜístupové uzly
2. PĜenosová síĢ
3. PĜepínací síĢ

II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údajĤ
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PĜíloha þ. 3 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Struktura vstupních údajĤ dle þlánku 7 písm. b)
I. ýlenČní vstupních údajĤ podle struktury LRIC modelu
List 0 Hlavní vstupy
0.1 Poptávka
Údaje v této þásti uvede stanovený podnik pro aktuální rok a dále vyplní pĜedpovČć vývoje
pro následující 3 roky (rok 1, 2 a 3).
Typ zákazníka
0.1.1. Uživatelé s pĜedplacenými službami (poþet)
0.1.2. Uživatelé, kterým je fakturováno (poþet)
0.1.3. Uživatelé roamingových služeb v síti (poþet)
0.1.4. Uživatelé hlasových schránek (poþet)
0.1.5. Mobilní datoví uživatelé (poþet)
Provoz služeb mobilních komunikací
0.1.6. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory ve vlastní síti (on-net)
0.1.7. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do sítí jiných mobilních operátorĤ
0.1.8. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do pevné sítČ
0.1.9. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do zahraniþí
0.1.10. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na tísĖová þísla
0.1.11. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do hlasové schránky
0.1.12. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na bezplatná þísla
0.1.13. Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na þísla Premium
0.1.14. Poþet minut odchozích hovorĤ – pĜíchozí roaming (inbound roaming)
0.1.15. Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory od jiných mobilních operátorĤ
0.1.16. Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory z pevné sítČ
0.1.17. Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory ze zahraniþí
0.1.18. Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – pĜíchozí roaming (inbound roaming)
0.1.19. Poþet SMS zpráv odchozích – SMS ve vlastní síti
0.1.20. Poþet SMS zpráv odchozích – SMS do jiných sítí
0.1.21. Poþet SMS zpráv odchozích – SMS do zahraniþí
0.1.22. Poþet SMS zpráv pĜíchozích – SMS od jiných mobilních operátorĤ
0.1.23. Poþet SMS zpráv pĜíchozích – SMS ze zahraniþí
0.1.24. Poþet MMS zpráv pĜíchozích – MMS v rámci sítČ
0.1.25. Poþet MMS zpráv odchozích – MMS do sítí jiných mobilních operátorĤ
0.1.26. Poþet MMS zpráv odchozích – MMS do zahraniþí
0.1.27. Poþet MMS zpráv pĜíchozích – MMS ze sítí jiných mobilních operátorĤ
0.1.28. Poþet MMS zpráv pĜíchozích – MMS ze zahraniþí
0.1.29. Objem mobilního datového pĜenosu v MB
0.2 Statistiky hovorĤ
Statistiky hovorĤ uvede stanovený podnik pro následující typy hovorĤ (Ĝádky)
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory ve vlastní síti (on-net)
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do sítí jiných mobilních operátorĤ
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–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do pevné sítČ
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do zahraniþí
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na tísĖová þísla
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory do hlasové schránky
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na bezplatná þísla
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – hovory na þísla Premium
–
Poþet minut odchozích hovorĤ – pĜíchozí roaming (inbound roaming)
–
Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory od jiných mobilních operátorĤ
–
Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory z pevné sítČ
–
Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – hovory ze zahraniþí
–
Poþet minut pĜíchozích hovorĤ – pĜíchozí roaming (inbound roaming)
Pro výše uvedené typy hovorĤ vyplní stanovený podnik následující parametry (sloupce):
PrĤmČrná doba hovorĤ v minutách, PrĤmČrná þekací doba do navázání hovoru v minutách,
% pĜijatých (úspČšných) hovorĤ na celkovém poþtu hovorĤ.
0.3 Hlavní provozní hodina (Busy hour)
0.3.1. % roþního provozu v Erlang v Busy Hour
0.4 Základní technická kritéria
0.4.1. Procentní údaj reprezentující kvalitu služby (Grade of Service) - pravdČpodobnost
blokování hovorĤ, Kvalita služby (Radio path Grade of Service (GoS): Blocking
Probability)
0.4.2. Procentní údaj kapacitního plánování (rezerva pro rozvoj) v síti v þásti
základnových stanic (Capacity planning max load factor – radio network)
0.4.3. Procentní údaj kapacitního plánování (rezerva pro rozvoj) v síti ústĜeden (MGW
– Media Gateway, MSS – Mobile Switching Server, MSC – Mobile Switching
Center) (Capacity planning max load factor – switching)
0.4.4. Procentní údaj kapacitního plánování (rezerva pro rozvoj) v síti v þásti RAN
(Radio Access Network) þásti pĜenosové sítČ po páteĜní uzel (Core Node)
(Capacity planning max load factor – transmission access)
0.4.5. Procentní údaj kapacitního plánování (rezerva pro rozvoj) v síti v þásti páteĜní
pĜenosové sítČ (Capacity planning max load factor – transmission core)
0.4.6. Procentní údaj kapacitního plánování (rezerva pro rozvoj) v síti v þásti páteĜní IP
(Internet Protocol) sítČ (Capacity planning max load factor – IP backbone)
Hodnotu výše uvedených parametrĤ vyplní stanovený podnik po jednotlivých sítích (sloupce):
2G, 3G, LTE (Long Term Evolution).
0.5 Spektrum
0.5.1. Spektrum v kHz
0.5.2. Opakovací faktor na buĖku (Re-use factor per cell (frequency cannot be used in
adjacent cells))
0.5.3. TRX (transceiver)/ŠíĜka pásma (Carrier bandwidth) v kHz
0.5.4. Spektrální kapacita sektoru (Spectral capacity of a sector (N. of TRX per sector))
v TRX/sektor
0.5.5. Fyzická kapacita sektoru (Physical capacity of a sector (N. of TRX per sector))
v TRX/sektor
Hodnotu výše uvedených parametrĤ uvede stanovený podnik pro jednotlivé sítČ (sloupce):
GSM 900, GSM 1800, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), LTE (Long
Term Evolution).
0.6 Pokrytí
0.6.1. Geotyp Aglomerace
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Geotyp MČsta
Geotyp Venkov
Dopravní koridory
Rekreaþní oblasti
Celkem území

Pro jednotlivé typy území uvede stanovený podnik následující parametry (sloupce): Celkové
pokrytí – GSM 900 (% celkové rozlohy), Celkové pokrytí – GSM 1800 (% celkové rozlohy),
Celkové pokrytí – UMTS (% celkové rozlohy), Celkové pokrytí – LTE (% celkové rozlohy),
GSM 900 prĤmČrný polomČr buĖky v km, GSM 1800 prĤmČrný polomČr buĖky v km, UMTS
prĤmČrný polomČr buĖky v km, LTE prĤmČrný polomČr buĖky v km.
0.7 Rozložení provozu
0.7.1. Geotyp Aglomerace
0.7.2. Geotyp MČsta
0.7.3. Geotyp Venkov
0.7.4. Dopravní koridory
0.7.5. Rekreaþní oblasti
0.7.6. Celkem území
Pro jednotlivé typy území uvede stanovený podnik následující parametry (sloupce):
% provozu geotypu na celkovém 2G provozu ýR, % provozu geotypu na celkovém 3G
provozu ýR, % provozu geotypu na celkovém LTE provozu ýR.
0.8 Statistiky lokací
0.8.1. Poþet vlastních lokací – celkem
0.8.2. Poþet sdílených lokací (stožár)
0.8.3. % lokací napojených na elektrickou síĢ
Dále vyplní stanovený podnik pro následující typy území
0.8.4. Geotyp Aglomerace
0.8.5. Geotyp MČsta
0.8.6. Geotyp Venkov
0.8.7. Dopravní koridory
0.8.8. Rekreaþní oblasti
0.8.9. Celkem území
Procentuální zastoupení lokací vybavených technologií (sloupce): GSM 900, GSM 1800,
Dual.
0.9 Dimenzaþní pravidla (Max switching kapacity)
BSC (Base Station Controller)
–
Maximální poþet TRX (Max # TRX)
RNC (Radio Network Controller)
–
Maximální datový tok na RNC (Max data rate per RNC)
MSS
–
–
–
–

Maximální poþet úþastníkĤ na ústĜednu (Max # of subscribers)
Maximální poþet soubČžných hovorĤ (souþasné hovory) na ústĜednu (Max # of
SCC)
Maximální poþet HPH ErlangĤ na ústĜednu (Max. # of BHE)
Maximální poþet pokusĤ o navázání hovoru na ústĜednu (Max. # of BH call
attempts)

MGW
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Maximální poþet pokusĤ o navázání hovoru v HPH na MGW (Max. # of BH call
attempts)
Maximální poþet HPH ErlangĤ na MGW (Max. # of BHE)

0.10 PĜenos
0.10.1. Aglomerace
0.10.2. MČsta
0.10.3. Venkov
0.10.4. Dopravní koridory
0.10.5. Rekreaþní oblasti
0.10.6. Celkem území
Pro jednotlivé typy území uvede stanovený podnik následující parametry (sloupce):
% sdílených spojĤ BSC/RNC – MGW (mikrovlnné spojení), PrĤmČrný poþet mikrovlnných
skokĤ pro pĜístup, PrĤmČrná vzdálenost kabelu pro pĜístup v km.
0.11 Souþasné jednotkové ceny
Variabilní spektrální náklady
0.11.1. PrĤmČrný náklad mikrovlnného spoje do 4x2 Mbps (v Kþ)
0.11.2. Náklady na kmitoþty pro spojení BTS (Base Transceiver Station) – úþastník (v
Kþ)
SíĢová aktiva (Ĝádky)
PĜístup a pĜepínání
0.11.3. Rádiová stanovištČ (Radio Access Sites)
0.11.4. BTS (Base Transceiver Station) Cabinet
0.11.5. TRX (Transceiver) 2G
0.11.6. BSC (Base Station Controller)
0.11.7. NodeB Cabinet
0.11.8. NodeB Carrier
0.11.9. NodeB Channel Kit
0.11.10. NodeB HSPA (High Speed Packet Access) Upgrade
0.11.11. eNode B
0.11.12. RNC (Radio Network Controller)
0.11.13. HLR (Home Location Register)
0.11.14. MSS (Mobile Switching Server)
0.11.15. MGW (Media Gateway)
0.11.16. Mobile voicemail platform
0.11.17. SMS Centrum
0.11.18. MMS Centrum
0.11.19. Inteligentní síĢ (Intelligent Network)
0.11.20. SGSN Platform
0.11.21. GGSN Platform
0.11.22. BTS – BSC
0.11.23. Node B – RNC
0.11.24. eNode B – MGW
0.11.25. BSC – MGW
0.11.26. RNC – MGW
0.11.27. Propojení (Interconnection)
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Optická vlákna
0.11.28. Vlákno, prĤmČrný náklad vþetnČ výkopu, vedení atd. na venkovČ (Fibre, average
cost including duct, trench – URBAN)
0.11.29. Vlákno, prĤmČrný náklad vþetnČ výkopu, vedení atd. ve mČstČ (Fibre, average
cost including duct, trench – RURAL)
NGN pĜenosová zaĜízení
0.11.30. IP Switch
0.11.31. IP Router
SDH zaĜízení
0.11.32. Add Drop Multiplexer – STM1
0.11.33. Add Drop Multiplexer – STM4
0.11.34. Add Drop Multiplexer – STM16
0.11.35. Add Drop Multiplexer – STM64
Mikrovlny
0.11.36. Link 2 Mbit/s
0.11.37. Link 8 Mbit/s
0.11.38. Link 32 Mbit/s
0.11.39. Link 128 Mbit/s
0.11.40. Link STM-1
Satelit
0.11.41. Link 2 Mbit/s
0.11.42. Link 8 Mbit/s
0.11.43. Link 32 Mbit/s
0.11.44. Link 128 Mbit/s
Pro výše uvedená síĢová aktiva se sledují následující parametry (sloupce): Základní
jednotková cena, Cenový trend, Životnost aktiva, Doba obstarání (prĤmČrná doba
od obstarání do zaĜazení do užívání).
0.12 PĜirážka (mark-up) pro velkoobchodní služby a síĢový OPEX
0.12.1. Mark-up Opex pĜenosová média
0.12.2. Mark-up Opex síĢové prvky Backbone
0.12.3. Mark-up Opex síĢové prvky RAN
0.12.4. Mark-up nepĜímá aktiva
0.12.5. Mark-up pro velkoobchodní billing (Wholesale Billing)
0.12.6. Mark-up pracovní kapitál
0.14 Anualizace radiových nákladĤ a nákladĤ na spojování - poþet zaĜízení
0.14.1. Radiová stanovištČ (Radio Access Sites)
0.14.2. BTS Cabinet
0.14.3. TRX 2G
0.14.4. BSC
0.14.5. NodeB Cabinet
0.14.6. NodeB Carrier
0.14.7. NodeB Channel Kit
0.14.8. NodeB HSPA Upgrade
0.14.9. eNode B
0.14.10. RNC
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0.14.11. HLR
0.14.12. MSS
0.14.13. MGW
0.14.14. Mobile voicemail platform
0.14.15. SMS Centrum
0.14.16. MMS Centrum
0.14.17. Inteligentní síĢ (Intelligent Network)
0.14.18. SGSN Platform
0.14.19. GGSN Platform
0.14.20. Propojování (Interconnection)
0.15 Anualizace nákladĤ na pĜenos – poþet zaĜízení
BTS/NodeB – BSC/RNC
0.15.1. Optické vlákno (v km)
SDH zaĜízení
0.15.2. Add Drop Multiplexer – STM1
0.15.3. Add Drop Multiplexer – STM4
0.15.4. Add Drop Multiplexer – STM16
0.15.5. Add Drop Multiplexer – STM64
Mikrovlnné zaĜízení
0.15.6. Link 2 Mbit/s
0.15.7. Link 8 Mbit/s
0.15.8. Link 32 Mbit/s
0.15.9. Link 128 Mbit/s
0.15.10. Link STM-1
Satelitní zaĜízení
0.15.11. Link 2 Mbit/s
0.15.12. Link 8 Mbit/s
0.15.13. Link 32 Mbit/s
0.15.14. Link 128 Mbit/s
BSC/RNC – MGW
0.15.15. Optické vlákno (v km)
SDH zaĜízení
0.15.16. Add Drop Multiplexer – STM1
0.15.17. Add Drop Multiplexer – STM4
0.15.18. Add Drop Multiplexer – STM16
0.15.19. Add Drop Multiplexer – STM64
Mikrovlnné zaĜízení
0.15.20. Link 2 Mbit/s
0.15.21. Link 8 Mbit/s
0.15.22. Link 32 Mbit/s
0.15.23. Link 128 Mbit/s
0.15.24. Link STM-1
Satelitní zaĜízení
0.15.25. Link 2 Mbit/s
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0.15.26. Link 8 Mbit/s
0.15.27. Link 32 Mbit/s
0.15.28. Link 128 Mbit/s
Spoje páteĜní sítČ
0.15.29. Optické vlákno (v km)
SDH zaĜízení
0.15.30. Add Drop Multiplexer – STM1
0.15.31. Add Drop Multiplexer – STM4
0.15.32. Add Drop Multiplexer – STM16
0.15.33. Add Drop Multiplexer – STM64
Satelitní zaĜízení
0.15.34. Link 2 Mbit/s
0.15.35. Link 8 Mbit/s
0.15.36. Link 32 Mbit/s
0.15.37. Link 128 Mbit/s
NGN pĜenosové zaĜízení
0.15.38. IP Switch
0.15.39. IP Router
0.16 Poþet pronajatých zaĜízení
BTS/NodeB – BSC/RNC
0.16.1. Kabelová vzdálenost (v km)
0.16.2. Link 2 Mbit/s
0.16.3. Link 8 Mbit/s
0.16.4. Link 32 Mbit/s
0.16.5. Link 128 Mbit/s
0.16.6. Link STM1
0.16.7. Link STM4
0.16.8. Link STM16
0.16.9. Link STM64
BSC/RNC – MGW
0.16.10. Kabelová vzdálenost (v km)
0.16.11. Link 2 Mbit/s
0.16.12. Link 8 Mbit/s
0.16.13. Link 32 Mbit/s
0.16.14. Link 128 Mbit/s
0.16.15. Link STM-1
0.16.16. Link STM-4
0.16.17. Link STM-16
0.16.18. Link STM-64
Spoje páteĜní sítČ
0.16.19. Kabelová vzdálenost (v km)
0.16.20. Link 2 Mbit/s
0.16.21. Link 8 Mbit/s
0.16.22. Link 32 Mbit/s
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0.16.23. Link 128 Mbit/s
0.16.24. Link STM-1
0.16.25. Link STM-4
0.16.26. Link STM-16
0.16.27. Link STM-64
0.17 Náklady na pronajaté lokace – poþet pronajatých zaĜízení
0.17.1. StanovištČ (Access Sites)
0.18 Trend vývoje OPEX (v modelu nazvaný jako Inflace OPEX)
0.18.1. Inflace rok 1
0.18.2. Inflace rok 2
0.18.3. Inflace rok 3
List 2. Poptávka
2.2 Objem provozu pro hlasové služby
2.2.1. RozdČlení hlasového provozu mezi GSM, UMTS a LTE (v %)
2.3 Objemy SMS a MMS
2.3.1. RozdČlení SMS & MMS provozu mezi GSM, UMTS a LTE (v %)
2.4 Objemy mobilních dat
2.4.1. RozdČlení provozu mobilních dat mezi GSM, UMTS a LTE (v %)
2.5 Statistiky hovorĤ
% úspČšných SMS a MMS v þlenČní na
2.5.1. Odchozí – SMS v rámci sítČ
2.5.2. Odchozí – SMS do sítí jiných mobilních operátorĤ
2.5.3. Odchozí – SMS do zahraniþí
2.5.4. PĜíchozí – SMS z jiných sítí mobilních operátorĤ
2.5.5. PĜíchozí – SMS ze zahraniþí
2.5.6. Odchozí – MMS v rámci sítČ
2.5.7. Odchozí – MMS do sítí jiných mobilních operátorĤ
2.5.8. Odchozí – MMS do zahraniþí
2.5.9. PĜíchozí – MMS z jiných sítí mobilních operátorĤ
2.5.10. PĜíchozí – MMS ze zahraniþí
List 3. SmČrovací faktory
3.
SmČrovací faktory služeb
SmČrovací faktory v þlenČní na služby (Ĝádky)
3.1. Odchozí – hovory v síti (on-net)
3.2. Odchozí – hovory do sítí jiných mobilních operátorĤ
3.3. Odchozí – hovory do pevné sítČ
3.4. Odchozí – hovory do zahraniþí
3.5. Odchozí – hovory na tísĖová þísla
3.6. Odchozí – hovory do hlasové schránky
3.7. Odchozí – hovory na bezplatná þísla
3.8. Odchozí – hovory na þísla Premium
3.9. Odchozí – pĜíchozí roaming
3.10. PĜíchozí – hovory od jiných mobilních operátorĤ
3.11. PĜíchozí – hovory z pevné sítČ
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PĜíchozí – hovory ze zahraniþí
PĜíchozí – pĜíchozí roaming
Odchozí – SMS v rámci sítČ
Odchozí – SMS do sítí jiných mobilních operátorĤ
Odchozí – SMS do zahraniþí
PĜíchozí – SMS z jiných sítí mobilních operátorĤ
PĜíchozí – SMS ze zahraniþí
Odchozí – MMS v rámci sítČ
Odchozí – MMS do sítí jiných mobilních operátorĤ
Odchozí – MMS do zahraniþí
PĜíchozí – MMS z jiných sítí mobilních operátorĤ
PĜíchozí – MMS ze zahraniþí
Mobilní data

SmČrovací faktory ve výše uvedeném þlenČní pro prvky sítČ (sloupce): MSS, MGW, Propoj
MGW-MGW.
List 4. Parametry dimenzování sítČ
4.6 Mapování provozu na Core Nodes
4.6.1. Geotyp Aglomerace
4.6.2. Geotyp MČsta
4.6.3. Geotyp Venkov
4.6.4. Dopravní koridory
4.6.5. Rekreaþní oblasti
Pro každý geotyp uvede stanovený podnik procentuální hodnotu pro jednotlivé páteĜní uzly
(sloupce): Praha 1, Praha 2, Praha 3, Brno 1, Brno 2, ýeské BudČjovice, PlzeĖ, Ústí nad
Labem, Hradec Králové, Ostrava.
4.8 BTS / NodeB zaĜízení
4.8.1. Kapacita: Maximální poþet TRX/Carrier na BTS/NodeB
4.8.2. Plánovací období (poþet mČsícĤ)
Využití TRX v HPH (%)
4.8.3. Aglomerace
4.8.4. MČsta
4.8.5. Venkov
4.8.6. Dopravní koridory
4.8.7. Rekreaþní oblasti
Pro každý geotyp uvede stanovený podnik hodnotu v sloupcích pro: GSM 900, GSM 1800,
GSM Dual.
4.9 BTS / NodeB sektorizace
4.9.1. Aglomerace
4.9.2. MČsta
4.9.3. Venkov
4.9.4. Dopravní koridory
4.9.5. Rekreaþní oblasti
4.9.6. Území celkem
Pro každý geotyp uvede stanovený podnik podíl stanovišĢ s 1, 2 a 3 a více sektory
pro (sloupce): GSM 900, GSM 1800, GSM Dual, Node B, eNode B.
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4.10 BSC/RNC zaĜízení
4.10.1. BSC – Maximální efektivní kapacita
Stanovený podnik uvede maximální poþet TRX (citlivost provozu) a poþet mČsícĤ
plánovacího období.
4.10.2. RNC – Maximální efektivní kapacita
Stanovený podnik uvede maximální datový provoz na RNC (Mbps) a poþet mČsícĤ
plánovacího období.
4.11 MSS zaĜízení
Stanovený podnik uvede skuteþnou kapacitu soubČžných/souþasných hovorĤ v HPH
(Aktuální poþet # SCC), skuteþné zatížení ústĜedny v Erlanzích v HPH (Actual # BHE) a poþet
mČsícĤ plánovacího období.
4.12 MGW zaĜízení
Stanovený podnik uvede skuteþnou kapacitu soubČžných/souþasných hovorĤ v HPH
(Aktuální poþet # SCC), skuteþné zatížení ústĜedny v Erlanzích v HPH (Actual # BHE) a poþet
mČsícĤ plánovacího období.
4.13 Ostatní zaĜízení core platforms
Stanovený podnik uvede skuteþný poþet zaĜízení (bez zálohování a nevyužitých), minimální
poþet platforem, celkovou kapacitu a poþet mČsícĤ plánovacího období pro zaĜízení
4.13.1. Home Location Register (HLR)
4.13.2. Voicemail platform
4.13.3. SMSC platform
4.13.4. MMSC platform
4.13.5. Mobile IN
4.13.6. SGSN Platform
4.13.7. GGSN Platform
4.14 Mapování Core platforem na Core Node uzly
4.14.1. Network Center
4.14.2. Switch locations
4.14.3. Home Location Register (HLR)
4.14.4. Voicemail platform
4.14.5. SMSC platform
4.14.6. MMSC platform
4.14.7. Mobile IN
4.14.8. SGSN Platform
4.14.9. GGSN Platform
4.14.10. Point Of Interconnect
4.14.11. Maintenance/monitoring ports
Pro každý typ platformy uvede stanovený podnik umístČní a poþet pro jednotlivé páteĜní uzly
v sloupcích: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Brno 1, Brno 2, ýeské BudČjovice, PlzeĖ, Ústí nad
Labem, Hradec Králové, Ostrava.
4.16.1 IP (NGN) zaĜízení
4.16.1.1.
4.16.1.2.

Maximální kapacita pro IP switch (access) – poþet karet
Maximální kapacita pro IP router – poþet karet

4.16.2 PĜenosové zaĜízení
4.16.2.1. Pronajaté spoje % jako procento kabelových spojĤ
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Stanovený podnik uvede celkovou délku pronajatých spojĤ v km, a procento pronajatých
kabelových spojĤ z celkových kabelových spojĤ pro úrovnČ (sloupce): BTS/NodeB BSC/RNC, BSC/RNC – MGW, PáteĜní spoje.
4.16.3 PrĤmČrné mikrovlnné skoky a kabelová vzdálenost
4.16.3.1. Procento sdílených spojĤ v backhaul þásti (mezi Ĝídící bloky a lokacemi Core
Node uzlĤ)
Stanovený podnik uvede podíly pro jednotlivé geotypy (sloupce): Aglomerace, MČsta,
Venkov, Dopravní koridory, Rekreaþní oblasti, Území celkem.
Stanovený podnik uvede pro spádové oblasti (Ĝádky):
4.16.3.2. Praha 1
4.16.3.3. Praha 2
4.16.3.4. Praha 3
4.16.3.5. Brno 1
4.16.3.6. Brno 2
4.16.3.7. ýeské BudČjovice
4.16.3.8. PlzeĖ
4.16.3.9. Ústí nad Labem
4.16.3.10. Hradec Králové
4.16.3.11. Ostrava
prĤmČrné mikro skoky na BSC/RNC - MGW spoj a prĤmČrnou vzdálenost BSC/RNC - MGW
spoje (sloupce).
Kabelové vzdálenosti jednotlivých Core Node uzlĤ do Network Centra (definovaných dle
tabulky 4.14), ke kterému je Core Node uzel pĜipojený (Ĝádky i sloupce – matice)
4.16.3.12. Praha 1
4.16.3.13. Praha 2
4.16.3.14. Praha 3
4.16.3.15. Brno 1
4.16.3.16. Brno 2
4.16.3.17. ýeské BudČjovice
4.16.3.18. PlzeĖ
4.16.3.19. Ústí nad Labem
4.16.3.20. Hradec Králové
4.16.3.21. Ostrava
4.16.4 PĜenos dle media
BTS/NodeB spoje do BSC/RNC (Ĝádky)
4.16.4.1.

Mikrovlnné

4.16.4.2.

Kabelové

4.16.4.3.

Pronajatá kapacita

4.16.4.4.

Kolokace s BSC/RNC

Stanovený podnik uvede podíly pro jednotlivé geotypy (sloupce): Aglomerace, MČsta,
Venkov, Dopravní koridory, Rekreaþní oblasti.
BSC/RNC spoje do Core Node (Ĝádky)
4.16.4.5.

Mikrovlnné

4.16.4.6.

Kabelové
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Stanovený podnik uvede pomČr, jakým médiem je pĜenášený celkový provoz mezi Ĝídícími
bloky a Core Node uzly (sloupce): Praha 1, Praha 2, Praha 3, Brno 1, Brno 2, ýeské
BudČjovice, PlzeĖ, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava.
PáteĜní spoje z Core Node do Network Centre
4.16.4.9.

Kabel

4.16.4.10. Pronajatá kapacita
4.16.4.11. Kolokace s jinými MGW
Stanovený podnik uvede pomČr, jakým médiem je pĜenášený celkový provoz v páteĜní síti
(dle jednotlivých propojení mezi Core Node uzly a Network Centrem, se kterým je daný Core
Node uzel spojený): Praha 1, Praha 2, Praha 3, Brno 1, Brno 2, ýeské BudČjovice, PlzeĖ,
Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava.
List 5. Jednotkové investice & Opex
5.1 Jednotkové aktuální ceny pro pĜístupové (RAN) a propojovací síĢové prvky
Jiné investiþní výdaje (v %) pro prvky
5.1.1. Radiová stanovištČ (Radio Access Sites)
5.1.2. BTS Cabinet
5.1.3. TRX 2G
5.1.4. BSC
5.1.5. NodeB Cabinet
5.1.6. NodeB Carrier
5.1.7. NodeB Channel Kit
5.1.8. NodeB HSPA Upgrade
5.1.9. eNode B
5.1.10. RNC
5.1.11. HLR
5.1.12. MSS
5.1.13. MGW
5.1.14. Mobile voicemail platform
5.1.15. SMS Centrum
5.1.16. MMS Centrum
5.1.17. Inteligentní síĢ (Intelligent Network)
5.1.18. SGSN Platform
5.1.19. GGSN Platform
5.1.20. BTS – BSC
5.1.21. Node B – RNC
5.1.22. eNode B – MGW
5.1.23. BSC – MGW
5.1.24. RNC – MGW
5.1.25. MGW – MGW
5.1.26. Propojování (Interconnection)
5.2 Jednotkové aktuální ceny pro vlastnČné pĜenosové síĢové prvky
Jiné investiþní výdaje pro prvky
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Optické vlákno
5.2.1. Vlákno vþetnČ kabelovodĤ a zemních prací - MČsto & Aglomerace
5.2.2. Vlákno vþetnČ kabelovodĤ a zemních prací - Venkov
NGN pĜenosové zaĜízení
5.2.3. IP Switch
5.2.4. IP Router
SDH zaĜízení
5.2.5. Digital Cross Connect (DXC)
5.2.6. Add Drop Multiplexer - STM1
5.2.7. Add Drop Multiplexer - STM4
5.2.8. Add Drop Multiplexer - STM16
5.2.9. Add Drop Multiplexer - STM64
Mikrovlnné zaĜízení
5.2.10. Link 2 Mbit/s
5.2.11. Link 8 Mbit/s
5.2.12. Link 32 Mbit/s
5.2.13. Link 128 Mbit/s
5.2.14. Link STM-1
Satelitní zaĜízení
5.2.15. Link 2 Mbit/s
5.2.16. Link 8 Mbit/s
5.2.17. Link 32 Mbit/s
5.2.18. Link 128 Mbit/s
5.3 Jednotkové aktuální ceny za pronajatou infrastrukturu
Pronajaté lokace a pozemky
Cena mČsíþního pronájmu a množství (sloupce) pro (Ĝádky)
5.3.1. Pronajaté stožáry
5.3.2. Pronajaté stĜechy
Pronajaté pĜenosové spoje
5.3.3. Kabelová vzdálenost v km
MČsíþní cena pronájmu
5.3.4. Link 2 Mbit/s
5.3.5. Link 8 Mbit/s
5.3.6. Link 32 Mbit/s
5.3.7. Link 128 Mbit/s
5.3.8. Link STM-1
5.3.9. Link STM-4
5.3.10. Link STM-16
5.3.11. Link STM-64
List 9. PáteĜní NE
9.2 Kapacitní údaje propojování
9.2.1. Minimální poþet propojovacích lokalit
II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údajĤ
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PĜíloha þ. 4 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Struktura vstupních údajĤ dle þlánku 7 písm. c) a d)
I. ýlenČní vstupních údajĤ podle struktury broadbandového modelu
List – Seznamy a þíselníky
Sledované parametry (sloupce)
a. Úþetní životnost podle druhu daného aktiva (v letech)
b. Cenový trend poĜizovacích nákladĤ podle druhu aktiva (v %)
c. PrĤmČrný þas k vytvoĜení daného druhu aktiva (v rozpČtí 0 – 10 let)
d. Provozní náklady (podíl z poĜizovacích nákladĤ v %)
e. Cenový trend provozních nákladĤ (v %)
vše ve struktuĜe na jednotlivá aktiva (Ĝádky):
1. hlavní rozvadČþ (HR)
2. kabel – koncový rozvadČþ
3. kabel – síĢový rozvadČþ
4. kabel – traĢový rozvadČþ
5. kabel – úþastnický rozvadČþ
6. kabel – POPS
7. kabel – SOPS
8. kabelovod – koncový rozvadČþ
9. kabelovod – síĢový rozvadČþ
10. kabelovod – traĢový rozvadČþ
11. kabelovod – úþastnický rozvadČþ
12. kabelovod – POPS
13. kabelovod – SOPS
14. koncový rozvadČþ (KR)
15. síĢový rozvadČþ (SR)
16. splitter
17. spojky – koncový rozvadČþ
18. spojky – síĢový rozvadČþ
19. spojky – traĢový rozvadČþ
20. spojky – úþastnický rozvadČþ
21. spojky – POPS
22. spojky – SOPS
23. traĢový rozvadČþ (TR)
24. úþastnický rozvadČþ (ÚR)
25. výkop – koncový rozvadČþ
26. výkop – síĢový rozvadČþ
27. výkop – traĢový rozvadČþ
28. výkop – úþastnický rozvadČþ
29. výkop – POPS
30. výkop – SOPS
31. zaĜízení pro spectrum management
32. DSLAM – pĜístupový
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33. GW DSLAM
34. kabel – optika PU–AG
35. kabel – optika AG–TU
36. kabel – optika TU-TU
37. kabelovod – optika PU-AG
38. kabelovod – optika AG-TU
39. kabelovod – optika TU-TU
40. spojky – optika PU-AG
41. spojky – optika AG-TU
42. spojky – optika TU-TU
43. výkop – optika PU-AG
44. výkop – optika AG-TU
45. výkop – optika TU-TU
46. ethernet pĜepínaþe
47. BRAS
48. BRAS–PE
49. X–Connect
50. IP smČrovaþe
51. SDF
52. ODF
List – Vstupy provozní
1. Poþet poskytnutí služby zpĜístupnČní v jednotlivých letech
1.1. ZĜízení služby pro OLO
1.2. ZmČna služby pro OLO
1.3. Ukonþení služby pro OLO
1.4. Poþet OLO – stav ke konci roku
1.5. Objednávka PPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na PPV
1.5.1. z toho bez rekonfigurace
1.5.2. z toho s rekonfigurací
1.5.3. z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ
1.5.4. z toho zĜízení LLU na neaktivním vedení
1.6. Realizace objednávky zĜízení u PPV-B+
1.7. Objednávka vrácení vedení PPV
1.8. Objednávka zmČny tĜídy služby PPV CHANGE (CoS)
1.8.1. z toho bez zmČny pozice na PR
1.8.2. z toho se zmČnou pozice na PR
1.9. Objednávka PPV TRANSFER v rámci PPV
1.10. Odmítnutí objednávky PPV
1.11. Zrušení objednávky PPV
1.12. Storno objednávky PPV
1.13. ABORT objednávky PPV
1.14. Objednávka SPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na SPV
1.14.1. z toho bez rekonfigurace
1.14.2. z toho s rekonfigurací
1.14.3. z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ
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1.15. Objednávka vrácení vedení SPV
1.16. Objednávka SPV CONVERT
1.16.1. z toho bez zmČny COS a pozice na PR
1.16.2. z toho se zmČnou COS a pozice na PR
1.16.3. z toho na základČ Convert
1.17. Objednávka SPV TRANSFER v rámci SPV
1.18. Odmítnutí objednávky SPV
1.19. Zrušení objednávky SPV
1.20. Storno objednávky SPV
1.21. ABORT objednávky SPV
1.22. Objednávka PPÚ PROVIDE
1.22.1. z toho bez rekonfigurace
1.22.2. z toho s rekonfigurací
1.22.3. z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ
1.23. Objednávka vrácení vedení PPÚ
1.24. Objednávka zmČny tĜídy služby PPÚ CHANGE (COS)
1.24.1. z toho bez zmČny pozice na PR
1.24.2. z toho se zmČnou pozice na PR
1.25. Objednávka PPÚ TRANSFER
1.26. Odmítnutí objednávky PPÚ
1.27. Zrušení objednávky PPÚ
1.28. Storno objednávky PPÚ
1.29. Objednávka SPÚ PROVIDE
1.29.1. z toho bez rekonfigurace
1.29.2. z toho s rekonfigurací
1.29.3. z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ
1.30. Objednávka vrácení vedení SPÚ
1.31. Objednávka SPÚ CONVERT
1.31.1. z toho bez zmČny COS a pozice na PR
1.31.2. z toho se zmČnou COS a pozice na PR
1.32. Objednávka SPÚ TRANSFER
1.33. Odmítnutí objednávky SPÚ
1.34. Zrušení objednávky SPÚ
1.35. Storno objednávky SPÚ
1.36. ýinnosti v dĤsledku nesprávného hlášení poruchy
1.36.1. z toho u PPV a PPÚ
1.36.2. z toho u SPV a SPÚ
1.37. MDF QUERY
1.38. LQI
1.39. LQM
2. Údaje o kapacitČ zaĜízení v pĜístupové síti
2.1. Celková kapacita párĤ (celková možná kapacita párĤ na hlavních rozvadČþích,
tj. celková kapacita za ýR a pouze páry na hlavních rozvadČþích, nikoliv
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prodloužení k podĜízeným rozvadČþĤm). Hodnoty jsou navázány na dimenzaþní
vstupy.
Kapacita aktivních párĤ (páry, které jsou obsazeny urþitým typem (jakýmkoliv)
pĜenosu dat z párĤ obsažených (reportovaných) v pĜedchozím bodČ)
FTTH (celková možná kapacita párĤ optického vedení v pĜístupové síti)
Maximální kapacita párĤ (celková maximální kapacita párĤ na hlavních
rozvadČþích, kde by se dala zĜídit služba, i když v souþasnosti nemusí být pĜipojena
k úþastníkovi. Jedná se o páry, které nejsou v mimoprovozním stavu, tzn. je zde
možno zĜídit službu anebo zde již služba je provozována.)
Optimální FTTH (optimální kapacita párĤ optického vedení v pĜístupové síti
s výhledem na 10 – 15 let od poþátku spuštČní služby)

3. Údaje o poþtu úþastníkĤ
3.1. Poþet úþastníkĤ ADSL (maloobchodních i velkoobchodních)
3.2. Poþet úþastníkĤ VDSL (maloobchodních i velkoobchodních)
3.3. Poþet úþastníkĤ SHDSL(maloobchodních i velkoobchodních)
3.4. Poþet úþastníkĤ maloobchodní služby pĜístupu k síti Internet
3.5. Poþet úþastníkĤ – internetové služby IOL (internet on line) a služby IP Connect
využívající DSLAM (nezahrnovat xDSL úþastníky)
3.6. Poþet úþastníkĤ IPTV (jen úþastníci se službou IPTV, bez služby ADSL)
4. Poþet velkoobchodních služeb širokopásmového pĜístupu k síti Internet s aktivní
HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky)
5. Poþet velkoobchodních služeb širokopásmového pĜístupu k síti Internet bez aktivní
HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky)
6. Poþet zĜízení velkoobchodní služby širokopásmového pĜístupu k síti Internet
6.1. s aktivní HTS/ISDN
6.2. bez aktivní HTS/ISDN
7. Poþty dalších velkoobchodních služeb širokopásmového pĜístupu k síti Internet (v þlenČní
dle aktuální nabídky (napĜ. zmČna pĜístupové rychlosti, pĜeložení pĜístupu, zĜízení
sdružené virtuální cesty, zĜízení a zmČna privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty
apod.)
8. Poþty maloobchodní služby širokopásmový pĜístup k síti Internet
8.1. Poþty zĜízení maloobchodní služby širokopásmový pĜístup k síti Internet
8.2. Poštovné a balné
8.3. Prodané modemy
8.4. Poþty maloobchodní služby širokopásmový pĜístup k síti Internet (v þlenČní
dle aktuální nabídky)
8.4.1. s aktivní HTS/ISDN
8.4.2.

bez aktivní HTS/ISDN

9. PĜepojování packetĤ – roþní provoz (objem roþního provozu dané služby v GB/TB)
9.1. u služeb ADSL / VDSL / SHDSL
9.2. u služeb IOL služby a služby IP Connect využívající stejnou páteĜní síĢ jako xDSL
služby
9.3. u služby IPTV
List – Vstupy technické
1. PrĤmČrný poþet spojek na propoj v pĜístupové síti
ve struktuĜe rozdČlení na:
1.1. koncový rozvadČþ (KR)
40/57

èástka 17/2014

1.2.
1.3.
1.4.

Telekomunikaèní vìstník

úþastnický rozvadČþ (ÚR)
síĢový rozvadČþ (SR)
traĢový rozvadČþ (TR)

2. Dimenzace hlavního rozvadČþe (poþet párĤ)
2.1. kapacita rovodného pole
2.2. kapacita pásku smČrem k úþastníkĤm
2.3. kapacita pásku smČrem k ústĜednČ
3. Typická dimenzace ostatních typĤ rozvadČþĤ (poþet párĤ)
3.1. svorkovnice
3.2. ukonþení þtyĜky
4. Typická dimenzace ostatních typĤ rozvadČþĤ (poþet párĤ)
5. PĜehled lokalit
5.1 poþet agregaþních lokalit (okresní mČsta)
5.2 poþet tranzitních lokalit
6. Podíl rozvadČþĤ podle zón (dle vzorku lokalit)
ve struktuĜe rozdČlení na:
6.3 koncový rozvadČþ (KR)
6.4 úþastnický rozvadČþ (ÚR)
6.5 síĢový rozvadČþ (SR)
6.6 traĢový rozvadČþ (TR)
7. Podíl kabelĤ v kabelovodech podle zón (dle vzorku lokalit)
ve struktuĜe rozdČlení na:
7.1 koncový rozvadČþ (KR)
7.2 úþastnický rozvadČþ (ÚR)
7.3 síĢový rozvadČþ (SR)
7.4 traĢový rozvadČþ (TR)
8. PrĤmČrná délka na propojení rozvadČþĤ v metrech podle zón
ve struktuĜe rozdČlení na:
8.5 koncový rozvadČþ (KR)
8.6 úþastnický rozvadČþ (ÚR)
8.7 síĢový rozvadČþ (SR)
8.8 traĢový rozvadČþ (TR)
9. Koeficient stromu a sdílení výkopu metalickými páry v pĜístupové síti
10. Zastoupení jednotlivých typĤ rozvadČþĤ (maximální poþet párĤ)
v þlenČní
10.1 2 páry
10.2 po 10 párech až do hranice 100 párĤ
10.3 po 100 párech až do hranice 5000 párĤ
10.4 nad 5000 párĤ
11. Geografické þlenČní optiky v pĜístupové síti (dle vzorku lokalit)
11.1. Podíl optických splitterĤ (SDF) podle zón
11.2. Podíl optických kabelĤ v kabelovodech podle zón
11.3. PrĤmČrná délka na propoj SDF-ODF (POPS) podle zón
11.4. PrĤmČrná délka na propoj ONT-SDF (SOPS) podle zón
11.5. PrĤmČrný poþet optických spojek na 1m POPS
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11.6. PrĤmČrný poþet optických spojek na 1m SOPS
11.7. Koeficient stromu a sdílení výkopu optickými kabely v pĜístupové síti
12. Dimenzace pĜístupových DSLAMĤ
12.1. Poþet slotĤ
12.2. Poþet portĤ na kartČ – ADSL2+
12.3. Poþet portĤ na kartČ – VDSL
12.4. Poþet portĤ na kartČ – SHDSL
12.5. Poþet van na stojan
12.6. Koeficient rezervy DSLAM
12.7. Poþet skĜíní (údaj u nejvČtšího OLO)
12.8. PĜedpokládané optimální využití skĜíní pro OLO
12.9. Životnost operátora v kolokaþní místnosti (v letech)
12.10. Životnost koncového zákazníka
12.11. PrĤmČrná spotĜeba v kW pĜíkonu instalovaného DSLAM pĜi pĜedpokládaném
využití skĜínČ
13. Dimenzace pĜístupových GW DSLAMĤ
13.1. Poþet slotĤ
13.2. Poþet downlinkĤ na jeden slot
13.3. PrĤmČrný poþet osazených van (subrackĤ) na jeden GW DSLAM
13.4. Koeficient stromu
14. Geografické þlenČní v páteĜní síti (dle vzorku lokalit)
14.1. Podíl kabelĤ v kabelovodech podle zón
14.2. Podíl délky optických kabelĤ v jednotlivých zónách
14.3. Koeficient sdílení výkopu optickými kabely v páteĜní síti
14.4. PrĤmČrná délka propojĤ mezi sousedními elementy v metrech
14.5. Obsazenost optických vláken
15. Zastoupení optických kabelĤ v þlenČní dle poþtu vláken v %
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu vláken (napĜ. 12, 24, 48, 72, 96 a 144)
16. Poþet spojek optického kabelu podle poþtu vláken na 1 km délky (v ks)
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu vláken (napĜ. 12, 24, 48, 72, 96 a 144)
17. Poþet vláken pro pĜipojení DSLAMĤ
18. Poþty Ethernet pĜepínaþĤ
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu slotĤ (napĜ. 3, 4, 6, 9 slotĤ)
19. Ethernet pĜepínaþe – porty (poþet karet)
v þlenČní podle kapacity a poþtu portĤ na kartČ (napĜ. 1G +SFP 24 portĤ, 1G +SFP
48 portĤ, 10G +Xenpack 4 porty, 10G +Xenpack 8 portĤ)
20. Poþet vláken pro pĜipojení Ethernet
21. Dimenzace zaĜízení BRAS a X-Connect
21.1. Poþet zaĜízení BRAS
21.2. Poþet zaĜízení BRAS-PE (vþetnČ zálohy)
21.3. Poþet zaĜízení X-Connect
22. Poþet IP smČrovaþĤ podle poþtu slotĤ
v rozdČlení podle poþtu slotĤ (napĜ. 6, 10, 16, 16 CRS)
23. Poþet vláken pro propojení IP smČrovaþĤ
24. Služba Carrier IP Access
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24.1. Poþet pĜístupĤ Carrier IP Access 10Gbps
24.2. Zálohovaný pĜístup
List – Vstupy dimenzaþní
1. PĜístupové uzly RSU/HOST (kapacita párĤ celkem a aktivních párĤ dle jednotlivých
pĜístupových uzlĤ)
List – Vstupy ekonomické
2. PĜirážka režijních nákladĤ (mark-up)
3. PoĜizovací ceny hlavního rozvadČþe vþetnČ montáže a pĜíslušenství (v Kþ)
3.1. PĜíprava místa
3.2. Rozvodní pole na 3000 párĤ
3.3. Pásek – úþastník na 100 párĤ
3.4. Pásek – ústĜedna na 256 párĤ
4. PoĜizovací ceny ostatních rozvadČþĤ mimo hl. rozvadČþ vþetnČ montáže a pĜíslušenství
(v Kþ)
4.1. SkĜíĖ a montáž
4.2. Svorkovnice na 10 párĤ
4.3. Ukonþení þtyĜky na 4 páry
5. PoĜizovací ceny optických rozvadČþĤ vþetnČ montáže a pĜíslušenství (v Kþ)
5.1. ODF
5.2. SDF
6. PoĜizovací ceny dalších síĢových prvkĤ v pĜístupové síti (v Kþ)
6.1. ZaĜízení pro spectrum management
6.2. Splitter na ústĜednČ
7. PoĜizovací ceny uložení kabelĤ (v Kþ/m)
7.1. Do výkopu
7.2. Do kabelovodu
8. PoĜizovací ceny metalických kabelĤ podle poþtu párĤ (v Kþ/m)
v þlenČní
8.1. 2 páry
8.2. po 10 párech až do hranice 100 párĤ
8.3. po 100 párech až do hranice 5000 párĤ
8.4. nad 5000 párĤ
9. PoĜizovací ceny spojek metalických kabelĤ (v Kþ/ks)
ve struktuĜe rozdČlení na:
9.1. koncový rozvadČþ (KR)
9.2. úþastnický rozvadČþ (ÚR)
9.3. síĢový rozvadČþ (SR)
9.4. traĢový rozvadČþ (TR)
10. PoĜizovací ceny optických kabelĤ podle poþtu vláken (v Kþ/m)
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu vláken (napĜ. 12, 24, 48, 72, 96 a 144)
11. PoĜizovací cena spojky optického kabelu podle poþtu vláken (v Kþ/ks)
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu vláken (napĜ. 12, 24, 48, 72, 96 a 144)
12. Náklady na billing (v Kþ)
12.1. Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zpĜístupnČní – bez CoC
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12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zpĜístupnČní – CoC
Jednotkové náklady na billing mČsíþních služeb zpĜístupnČní – bez CoC
Jednotkové náklady na billing mČsíþních služeb zpĜístupnČní – CoC
Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb
ADSL – bez CoC
12.6. Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb
ADSL – CoC
12.7. Jednotkové náklady na billing mČsíþních velkoobchodních služeb
ADSL – bez CoC
12.8. Jednotkové náklady na billing mČsíþních velkoobchodních služeb ADSL – CoC
12.9. Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL
(bez velkoobchodních systémĤ) – bez CoC
12.10. Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL
(bez velkoobchodních systémĤ) – CoC
12.11. Jednotkové náklady na billing mČsíþních maloobchodních služeb ADSL
(bez velkoobchodních systémĤ) – bez CoC
12.12. Jednotkové náklady na billing mČsíþních maloobchodních služeb ADSL
(bez velkoobchodních systémĤ) – CoC
13. Náklady na vybrané nákladové objekty (v Kþ)
v aktuálním þlenČní urþeném pro controlling nákladĤ spoleþnosti zahrnující þinnosti
spojené s velkoprodejem a propojováním, administrací a dokumentací sítČ, péþí
o zákazníky, informaþními systémy, Ĝízením prací a poskytováním služeb pĜístupové sítČ
13.1. Roþní náklad pĜipadající na nákladový objekt
13.2. Poþet hodin pĜipadajících na daný nákladový objekt
13.3. NBV – vložený kapitál v daném nákladovém objektu
14. ýinnosti externích dodavatelĤ za aktivitu (v Kþ)
(prĤmČrné ceny aktivit (nikoliv hodinové sazby), provádČné externími partnery)
14.1. MČĜení vedení na zásuvce u úþastníka
14.2. ZĜízení LLU na HR
14.3. Zrušení ranžíru na HR – druhá práce
14.4. Práce na poruše
15. Jednotkové ceny DSLAMĤ vþetnČ montáže a pĜíslušenství (v Kþ) – poĜizovací cena
(podle aktuálnČ nabízených typĤ zaĜízení pokrývající síĢ poskytovatele, napĜ. Alcatel
ISAM 7302XD, Alcatel ISAM 7302FD, Huawei MA5600, Huawei MA5103, GW DSLAM
atd.)
15.1. PĜíprava místa (cena pro všechny racky v lokalitČ)
15.2. Vana, tj. subrack v základní variantČ (vþetnČ napájení, kontrol. karet apod.)
15.3. Kabelování 1. úþastnické karty
15.4. Kabelování 2. a další úþastnické karty
15.5. Úþastnická karta – ADSL2+
15.6. Úþastnická karta – VDSL
15.7. Úþastnická karta – SHDSL
15.8. Uplink karta vþ. SFP modulu
15.9. Kabelování downlink karty
15.10. Downlink karta vþ. SFP modulu
16. Ethernet pĜepínaþe – šasi vþetnČ montáže a pĜíslušenství podle slotĤ (v Kþ) – poĜizovací
cena vþetnČ montáže a pĜíslušenství ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu slotĤ (napĜ. 3, 4,
6, 9 slotĤ)
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17. Ethernet pĜepínaþe – poĜizovací cena pĜepínací karty (v Kþ)
ve struktuĜe rozdČlení podle poþtu portĤ (24x 1G, 48x 1G, 4x 10G, 8x 10G)
18. Ethernet pĜepínaþe – optický modul na 1 port – poĜizovací cena
18.1. SFP (1G)
18.2. Xenpack (10G)
19. PoĜizovací ceny BRASS a X-Connect (v Kþ)
19.1. BRAS
19.2. BRAS-PE
19.3. X-Connect
20. IP smČrovaþe – šasi vþetnČ montáže a pĜíslušenství podle poþtu slotĤ (v Kþ) ve struktuĜe
rozdČlení podle poþtu slotĤ (napĜ. 6, 10, 16, 16 CRS)
21. IP smČrovaþe – optický modul na 1 port (v Kþ)
21.1. Xenpack (10G)
22. Služba Carrier IP Access (v Kþ)
22.1. Cena za zĜízení služby Carrier IP Access 10Gbps – poĜizovací cena
22.2. Pravidelná mČsíþní cena za službu IP Access 10Gbps (konkrétní cena
pro operátora za jedno vlákno se službou Carrier Access 10Gbps)
23. Náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management u velkoobchodních služeb
(v Kþ)
23.1. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management
jednorázových služeb zpĜístupnČní – bez CoC
23.2. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management
jednorázových služeb zpĜístupnČní – CoC
23.3. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management mČsíþních
služeb zpĜístupnČní – bez CoC
23.4. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management mČsíþních
služeb zpĜístupnČní – CoC
23.5. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management
jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového pĜístupu k síti
Internet – bez CoC
23.6. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management
jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového pĜístupu k síti
Internet – CoC
23.7. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management mČsíþních
velkoobchodních
služeb
širokopásmového
pĜístupu
k
síti
Internet – bez CoC
23.8. Jednotkové náklady na prodej, péþi o zákazníka a product management mČsíþních
velkoobchodních
služeb
širokopásmového
pĜístupu
k
síti
Internet – CoC
24. Další jednotkové náklady u maloobchodní služby širokopásmového pĜístupu k síti Internet
(v Kþ)
24.1. Jednotkové náklady na prodej a péþi o zákazníka u jednorázových
maloobchodních služeb ADSL – bez CoC
24.2. Jednotkové náklady na prodej a péþi o zákazníka u jednorázových
maloobchodních služeb ADSL – CoC
24.3. Jednotkové náklady na prodej a péþi o zákazníka u mČsíþních maloobchodních
služeb ADSL – bez CoC
24.4. Jednotkové náklady na prodej a péþi o zákazníka u mČsíþních maloobchodních
služeb ADSL – CoC
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24.5. Jednotkové náklady na marketing a product management u mČsíþních
maloobchodních služeb ADSL – bez CoC
24.6. Jednotkové náklady na marketing a product management u mČsíþních
maloobchodních služeb ADSL – CoC
24.7. Jednotkové náklady na kontentové služby u mČsíþních maloobchodních služeb
ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) – bez CoC
24.8. Jednotkové náklady na kontentové služby u mČsíþních maloobchodních služeb
ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) – CoC
24.9. Jednotkové náklady na dodateþnou infrastrukturu ISP u mČsíþních
maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) – bez CoC
24.10. Jednotkové náklady na dodateþnou infrastrukturu ISP u mČsíþních
maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) – CoC
24.11. Jednotkové náklady na konektivitu do sítČ Internet u mČsíþních maloobchodních
služeb ADSL
24.12. Podíl provize za nepĜímý prodej na zákazníka maloobchodní služby ADSL
24.13. Poštovné + krabice + balné u samoinstalaþních balíþkĤ (dodavatelská cena)
25. Zisk / ztráta za ukonþený rok (v Kþ)
Zisk / ztráta na modem poskytnutý u maloobchodní služby širokopásmového pĜístupu
k síti Internet
26. PrĤmČrný jednotkový výnos velkoobchodní služby „širokopásmový pĜístup k síti Internet“
poskytované mČsíþnČ (souhrn za rok v Kþ)
26.1. s aktivní HTS/ISDN
26.2. bez aktivní HTS/ISDN
27. PrĤmČrný jednotkový výnos maloobchodní služby „širokopásmový pĜístup k síti Internet“
poskytované mČsíþnČ (souhrn za rok v Kþ)
28. Ceny za jednorázovČ poskytované velkoobchodní služby (napĜ. Carrier IP DSL CA,
Carrier IP VPN; v þlenČní dle aktuální nabídky (napĜ. zmČna pĜístupové rychlosti,
pĜeložení pĜístupu, zĜízení sdružené virtuální cesty, zĜízení a zmČna privátní cesty v rámci
sdružené virtuální cesty apod.)
29. Ceny za mČsíþnČ poskytované velkoobchodní služby (s aktivní HTS/ISDN) podle aktuální
nabídky poskytovatele (v þlenČní dle rychlostního profilu a agregace)
30. Ceny za mČsíþnČ poskytované velkoobchodní služby (bez aktivní HTS/ISDN
podle aktuální nabídky poskytovatele (v þlenČní dle rychlostního profilu a agregace)
31. Ceny za datový pĜenos iniciovaný velkoobchodní službou (napĜ. pĜístupem Carrier
IP DSL CA v dané Virtuální privátní cestČ (v þlenČní dle rychlostního profilu a agregace)
32. Ceny za maloobchodní služby širokopásmového pĜístupu k síti Internet podle aktuální
nabídky poskytovatele
32.1. JednorázovČ poskytované služby
32.2. MČsíþnČ poskytované služby
List – Jednorázové procesy_RT4
délka trvání jednotlivých aktiv podle oddČlení, které aktivity provádí (rozdČleno
podle oddČlení, které mohou tyto aktivity provádČt: Velkoprodej a propojování; Administrace
a dokumentace sítČ; Péþe o zákazníky; Informaþní systémy; ěízení prací a poskytování
služeb; Provoz pĜístupové sítČ apod.)
II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údajĤ.
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PĜíloha þ. 5 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Struktura vstupních údajĤ dle þlánku 7 písm. e)
I. Kolokace mČsíþní ceny
PoĜizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, životnost, cenový
trend, pravidelné provozní náklady, technologická rezerva, režie, náklady na billing, náklady
na MDF u následujících prvkĤ
1. StínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na HR pĜidČlený Poskytovateli
2. NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na HR pĜidČlený Poskytovateli
3. StínČný vnitĜní spojovací kabel, metalický 2 Mbit/s, vþetnČ DR
4. Optický vnitĜní spojovací kabel vþetnČ OR
5. Poskytování napájení 48 V
6. UPS
7. Kabel sbČrného okruhu – optický
8. Kabel sbČrného okruhu – metalický
9. VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnitĜní prostĜedí
10. VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický – pro vnitĜní prostĜedí
11. VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnČjší prostĜedí
12. VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický – pro vnČjší prostĜedí
13. Poskytování technologického napájení 230V
14. Kamerový systém
15. Investice do kolokaþních místností
16. SpotĜeba energie
17. Pronájem kolokaþního prostoru
II. Kolokace jednorázové ceny
1. Poþet služeb v jednotlivých letech
2. Náklady na jednotlivou službu
2.1. Poþet odpracovaných hodin podle stĜedisek, které se na službČ podílejí
2.2. Náklad na jednu hodinu práce jednotlivých stĜedisek
2.2.1. Celkový poþet hodin vykázaných u jednotlivých stĜedisek
2.2.2. Celkové náklady stĜedisek (bez nákladĤ vloženého kapitálu)
2.2.3. Vložený kapitál stĜedisek
3. Náklady související se vstupem do kolokaþní místnosti
4. Režie
4.1. Jednotková režie
4.2. Celková režie
5. Billing
5.1. Poþet fakturovaných položek
5.2. Celkový roþní náklad pro jednotlivé billingové systémy bez nákladĤ vloženého
kapitálu
5.3. Náklady vloženého kapitálu pro jednotlivé billingové systémy
III. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údajĤ
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PĜíloha þ. 6 k opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/09.2014-6
Zkratka

Název

VysvČtlivka
2. generace bezdrátové telefonní technologie
mobilního telefonu
3. generace bezdrátové telefonní technologie
mobilního telefonu
metoda pĜiĜazování nákladĤ na základČ þinností

BTS
BSC
CAPEX
CCA
CoC

second generation wireless
telephone technology
third generation wireless
telephone technology
Activity Based Costing
Asymmetric Digital Subscriber
Line
aggregation
Active Optical Network
Asynchronous Transfer Mode
Busy Hour Erlang
Bottom-up
Broadband Remote Access
Server
Broadband Remote Access
Server - Provider Edge
Base Transceiver Station
Base Station Controller
Capital Expenditures
Current Cost Accounting
Costs of Capital

COS

Class of Service

DF

Dark Fibre

DS-3

Digital Signal 3

DSL

Digital Subscriber Line

DSLAM

Digital Subscriber Line Access
Multiplexer

2G
3G
ABC
ADSL
AG
AON
ATM
BHE
BU
BRAS, BBRAS
BRAS-PE

DR
E1

ETH
FAC

Ethernet Passive Optical
Network
Ethernet
Fully Allocated Costs

FTTC

Fibre-to-the-Cabinet

FTTH

Fibre-to-the-Home

GBV
GE
GGSN
GPRS
GSM

Gross Book Value
Gbps Ethernet
Gateway GPRS Support Node
General Packet Radio Service
Groupe Spécial Mobile

GW DSLAM

Gateway DSLAM

EPON

HDSL
HLR
HOST
HPH
HR

systém asymetrického pĜipojení k Internetu
agregace
aktivní optická síĢ
síĢový protokol pĜenosu dat
hlavní provozní hodina
zdola-nahoru (zpĤsob kalkulace nákladĤ)
širokopásmový agregaþní smČrovaþ
širokopásmový agregaþní smČrovaþ
základnová stanice
Ĝídící blok radiové sítČ
kapitálové (investiþní) výdaje
oceĖování bČžnou cenou aktiva
náklady vloženého kapitálu
zmČna tĜídy služby zpĜístupnČní úþastnického
kovového vedení
nenasvícené optické vlákno
rozhraní umožĖující pĜenos rychlostí 44.736
Mbit/s
vysokorychlostní pĜenos dat úþastníka
prostĜednictvím digitálního metalického vedení
pĜipojení úþastnických linek k datové síti
poskytovatele (internetová ústĜedna)
digitální rozvadČþ
pĜenosová rychlost 2048 kbit/s
pasivní optická síĢ Ethernet

High bit rate Digital Subscriber
Line
Home Location Register

zaĜízení pro místní poþítaþové sítČ
metoda plnČ alokovaných nákladĤ
optické vedení z hlavního rozvodu sítČ
do distribuþního optického rozvadČþe
optické vedení z hlavního rozvodu sítČ až pĜímo
k úþastníkovi
hrubá úþetní hodnota (poĜizovací hodnota)
propustnost sítČ Ethernet
uzel brány GPRS
paketová služba v radiové síti
globální systém pro mobilní komunikaci
brána (smČrovaþ v síti) pro pĜechod do vyšších
vrstev sítČ
symetrická digitální úþastnická pĜípojka
o kapacitČ 2 Mbit/s na více metalických párech
domovský registr úþastníkĤ
místní Ĝídící telefonní ústĜedna
hlavní provozní hodina
hlavní rozvadČþ
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HTS
IC
IE/CB
IP
IPTV
IP/MPLS
ISDN
ISDN-BRA
ISDN PRA

Telekomunikaèní vìstník

hlavní telefonní stanice
propojení
názvy datových služeb dominantního
poskytovatele
Internetový protokol
televize pĜes internetový protokol

Interconnect
Internet Expres / Carrier
Broadband
Internet Protocol
Internet Protocol /
Multiprotocol Label Switching
Integrated Services Digital
Network
Integrated Services Digital
Network - Basic Rate Access
Integrated Services Digital
Network - Primary Rate
Access

KR
LLU
LN

Local Loop Unbundling
Local Node

LQI

Loop Qualification Inquiry

LRIC

Loop Qualification
Measurement
Long-Run Average
Incremental Cost
Long-Run Incremental Cost

LTE

Long Term Evolution

MDF
MEA
MGW
MMS

Main Distribution Frame
Modern Equivalent Asset
Media Gateway
Multimedia Messaging Service
Multimedia Messaging Service
Center
Multi Services Access Node
Mobile Switching Center
Server
Net Book Value
Network Component
Next Generation Access
Next Generation Network
Network Management System
Optical Distribution Frame
Other Licensed Operator
Optical Line Termination
Optical Network Terminal,
Optical Network Termination
Operating Expenditures

LQM
LRAIC

MMSC
MSAN
MSC, MSS
NBV
NC
NGA
NGN
NMS
ODF
OLO
OLT
ONT
OPEX
OR
POPS
POTS
PPÚ
PPV
PU
RAO
REN
RNC
RSU
RT

Plain Old Telephone Service

Reference Access Offer
Regional Ethernet Network
Radio Network Controller
Remote Subscriber Unit

Ĝízená datová síĢ na bázi IP protokolu
úþastnická digitální telefonní linka
úþastnická digitální telefonní linka – individuální
pĜipojení úþastníkĤ
úþastnická digitální telefonní linka –2 Mbit/s
pĜipojení úþastníkĤ na poboþkových ústĜednách
koncový rozvadČþ
zpĜístupnČní místní smyþky
místní uzel
automatizovaný dotaz do registru místní sítČ
na úþastnické vedení
automatizovaný dotaz na kvalitu úþastnického
vedení
metoda dlouhodobých prĤmČrných
pĜírĤstkových nákladĤ
metoda dlouhodobých pĜírĤstkových nákladĤ
síĢ bezdrátové datové komunikace založená
na IP protokolu (pĜepojování paketĤ)
hlavní rozvadČþ metalických úþastnických linek
oceĖování bČžnou cenou ekvivalentního aktiva
mediální brána
služba multimediálních zpráv
centrum multimediálních zpráv MMS
pĜístupový uzel pro všechny typy služeb
ústĜedna mobilní sítČ 3G
þistá úþetní hodnota (zĤstatková hodnota)
síĢový prvek
pĜístupové sítČ nové generace
sítČ nové generace
systém pro správu sítČ
optický rozvadČþ
alternativní operátor
optické linkové zakonþení
optické síĢové zakonþení
provozní výdaje
optický rozvadČþ
primární optická pĜístupová síĢ
analogová telefonie
plný pĜístup k úseku úþastnického vedení
plný pĜístup k úþastnickému vedení
pĜístupový uzel
referenþní nabídka zpĜístupnČní
regionální datová síĢ
Ĝídící blok radiové sítČ
vzdálená telefonní jednotka ústĜedny
pro pĜipojení úþastníkĤ
relevantní trh
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RTP
SDF
SDH
SDSL
SFP
SGSN
SHDSL
SMS
SMSC
SOPS
SPL
SPÚ
SPV
SR
STM
TDM
TR
TRX
TU
UMTS
UPS
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Real-time Transport Protocol
(nebo RTP)
Splitter Distribution Frame
Synchronous Digital Hierarchy
Symmetric Digital Subscriber
Line
Small Form-factor Pluggable
Serving GPRS Support Node
Single Pair High Speed Digital
Subscriber Line
Short message service
Short message service center
splitter

Synchronouse Transfer Mode
Time Division Multiplex
TRANSMIT RECEIVER
Universal Mobile
Telecommunication System
Uninterruptible Power Supply
(Source)

ÚR
VDSL

Very High Speed Digital
Subscriber Line

VoIP

Voice over IP

WACC
XFP

protokol standardizující paketové doruþování
zvukových a obrazových (video) dat
po internetu
optický rozboþovaþ (splitter)
synchronní digitální hierarchie
symetrická digitální úþastnická pĜípojka
standard pro optická zaĜízení
obslužný uzel GPRS
symetrická digitální úþastnická pĜípojka
o vysokých rychlostech na jednom páru vedení
služba krátkých textových zpráv
centrum služby krátkých textových zpráv
sekundární optická pĜístupová síĢ
rozboþovaþ
sdílený pĜístup k úseku úþastnického vedení
sdílený pĜístup k úþastnickému vedení
síĢový rozvadČþ
digitální pĜenosový systém
multiplex s þasovým dČlením
traĢový rozvadČþ
pĜijímaþ/vysílaþ
tranzitní uzel
standard pro mobilní sítČ 3. generace
nepĜerušitelný zdroj energie
úþastnický rozvadČþ
velmi rychlý pĜenos dat na jednom metalickém
vedení na krátkou vzdálenost
hlasová služba s využitím IP protokolu, IP
telefonie

Weighted Average Cost of
Capital
10 Gigabit Small Form Factor
Pluggable

vážené prĤmČrné náklady na kapitál
standard pro optická zaĜízení
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OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 86 odst. 3 zákona opatĜení, kterým se stanoví pro úþely
oddČlené evidence metodika úþelového þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje
se struktura vykazovaných informací.
DĤvodem vydání opatĜení je povinnost ÚĜadu stanovit tuto metodiku pro podniky,
kterým povinnost vedení oddČlené evidence vyplývá pĜímo ze zákona, a podniky, které byly
na základČ analýzy trhu stanoveny jako podniky s významnou tržní silou a kterým byla tato
povinnost uložena v rámci nápravných opatĜení. Údaje získané z této evidence mohou sloužit
zároveĖ pro prokázání nediskriminace, prĤhlednosti a nákladové orientace, pokud byly tyto
povinnosti podniku uloženy, pĜípadnČ pro prokázání, že nedochází u stanoveného podniku k
neodĤvodnČnému kĜížovému financování. Výsledky oddČlené evidence jsou rovnČž klíþovým
podkladem pĜi výpoþtu þistých nákladĤ na poskytování univerzální služby.
ÚĜad pĜi vydání tohoto opatĜení obecné povahy vycházel z právní úpravy pĜedchozího
opatĜení obecné povahy pĜijaté v roce 2006 a novelizované v pozdČjších letech, tj. opatĜení
OOP/4/03.2006-3,
kterým
se
stanoví
metodika
úþelového
þlenČní
nákladĤ
a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací ve znČní opatĜení
obecné povahy þ. OOP/4/02.2008-1, opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/12.2011-19, opatĜení
obecné povahy þ. OOP/4/11.2012-15 a opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/08.2013-3. ÚĜad
pĜistoupil k vydání nového opatĜení a nikoli k novelizaci pĤvodního opatĜení OOP/4/03.2006-3
z dĤvodu vČtší pĜehlednosti a srozumitelnosti. SouþasnČ ÚĜad upravil strukturu vykazovaných
informací (pĜíloha þ. 1) s ohledem na rozvoj sítí elektronických komunikací, na potĜeby ÚĜadu
a pĜipomínky operátorĤ k nápravným opatĜením souvisejícím s regulací cen a vedení oddČlené
evidence.
ýlánek 2 vymezuje základní pojmy používané v opatĜení a stanoví základní zásady
pro vedení oddČlené evidence. ýlenČní nákladĤ na pĜímé, nepĜímé, spoleþné a ostatní bylo
zavedeno do praxe již v období pĜed vstupem ýeské republiky do Evropské unie (dále jen
„EU“), v souþasné dobČ však nabývá na významu zvláštČ v souvislosti
s výpoþtem cen za propojení a služeb pĜístupu v cenových modelech zpracovaných v souladu
s metodikou EU. StejnČ tak definování a následné vykazování vloženého kapitálu je zásadní
pro sledování ziskovosti regulovaných služeb. Vložený kapitál neobsahuje pracovní kapitál.
V odvČtví elektronických komunikací pĜevažuje kapitál investovaný do dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, kdežto zásoby jsou v hodnotČ majetku pouze marginální
položkou.
V þlánku 3 jsou obsaženy základní pravidla pro metodiku úþelového þlenČní nákladĤ
a výnosĤ. Náklady a výnosy jsou rozlišeny podle toho, jestli souvisí se službami regulovanými
nebo neregulovanými. v pĜípadČ regulovaných služeb je podrobnost þlenČní minimálnČ do
úrovnČ služeb, služby neregulované mohou být þlenČny v podrobnosti menší. Stanovený
podnik þlení náklady a výnosy za každý relevantní trh a služby na nČm poskytované a za
každou dílþí službu poskytovanou v rámci univerzální služby. Podle výše uvedených pravidel
se sleduje také vložený kapitál. Celkový souþet pĜímých, nepĜímých, spoleþných a ostatních
nákladĤ a výnosĤ a vloženého kapitálu seþtených za jednotlivé služby a þinnosti se pĜi použití
metody plnČ alokovaných historických nákladĤ (FAHC) musí rovnat údajĤm uvedeným ve
výkazech sestavovaných v rámci roþní úþetní závČrky8) stanoveného podniku. SamostatnČ je
nutno sledovat veškeré pĜijaté náhrady za povinnost poskytovat univerzální službu.
ýlánek 4 stanoví, jakým zpĤsobem bude stanovený podnik pĜiĜazovat náklady, výnosy
a náklady vloženého kapitálu. ýlánek popisuje dvČ základní metody vedení nákladového
úþetnictví a oddČlené evidence, tj. vedení v nákladech vycházejících z poĜizovacích cen
(historické ceny) nebo v bČžných cenách, pĜiþemž stanoví, kdy bude která z tČchto metod
8

) § 18 zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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použita. Pro pĜiĜazování nákladĤ a výnosĤ je nutno dodržet základní principy objektivnosti,
efektivnosti a prĤhlednosti. Jako vhodná metoda je v souladu Doporuþením Komise
Evropských spoleþenství ze dne 19. záĜí 2005 o oddČleném úþetnictví a systémech
nákladového úþetnictví podle pĜedpisového rámce pro elektronické komunikace (dále jen
„Doporuþení“) uvedena metoda ABC pĜiĜazování nákladĤ podle þinností (Activity Based
Costing). Použité alokaþní pomČry musí splĖovat podmínku zĜejmých kauzálních souvislostí.
Náklady na prvky sítČ se dále pĜiĜazují jednotlivým þinnostem nebo službám podle prĤmČrného
vytížení prvkĤ sítČ tČmito þinnostmi nebo službami. Vzhledem k tomu, že ÚĜad zavedl
v souladu s doporuþením Doporuþení Komise ze dne 7. kvČtna 2009 o regulaci sazeb za
ukonþení volání v pevných a mobilních sítích v EU þ. 2009/396/ES pro stanovení nČkterých
regulovaných cen metodu pure LRIC, stanovil novČ v odstavci 9 zpĤsob pĜiĜazování
spoleþných nákladĤ. Spoleþné (režijní) náklady se na služby, jejichž ceny jsou stanoveny
metodou pure LRIC, nepĜiĜazují.
Metoda MEA (Modern Equivalent Asset) spoþívá v tom, že prvky sítČ, které jsou
zastaralé, jsou oceĖovány prostĜednictvím bČžné poĜizovací ceny srovnatelného
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. PĜíkladem použití metody MEA mĤže
být Nákladový model LRIC pro službu ukonþení volání (terminace) ve veĜejné telefonní síti v
pevném místČ, který je založen technologicky a topologicky na principech sítí NGN (Next
Generation Network). Dalším pĜíkladem mĤže být využití optických kabelĤ místo kabelĤ
mČdČných v Nákladovém modelu velkoobchodního (fyzického) pĜístupu k infrastruktuĜe sítČ
(vþetnČ sdíleného nebo plného zpĜístupnČní úþastnického vedení) v pevném místČ,
velkoobchodního širokopásmového pĜístupu v sítích elektronických komunikací a
souvisejícího maloobchodního trhu.
ýlánek 5 uvádí postup výpoþtu nákladĤ vloženého kapitálu s použitím procenta
návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC, který je v souladu s obecnou praxí
v odvČtví elektronických komunikací. V þlánku je stanovena hodnota WACC pro podnikatelský
subjekt zajišĢující sítČ elektronických komunikací nebo poskytující veĜejnČ dostupnou službu
elektronických komunikací, a to jednotnČ pro pevné a mobilní veĜejné komunikaþní sítČ. Tento
postup odráží probíhající konvergenci sítí a služeb elektronických komunikací, která zmenšuje
rozdíly v ekonomických vstupech do výpoþtu WACC u jednotlivých technologií.
Hodnota WACC je ovlivĖována situací na kapitálovém trhu. Mezi klíþové faktory
ovlivĖující náklady kapitálu patĜí napĜ. úrokové sazby nebo ceny akcií, což jsou veliþiny mČnící
se v þase. Z tohoto dĤvodu je nutná prĤbČžná aktualizace hodnoty ukazatele WACC. Zástupci
spoleþností zajišĢujících sítČ elektronických komunikací mČli možnost se s aktualizovaným
výpoþtem seznámit na workshopu poĜádaném ÚĜadem.
Pro výpoþet ukazatele WACC se používá následující vzorec:

WACC = re ∗

E
D
+ rd ∗
D+E
D+E

kde:
•

re – náklady vlastního kapitálu,

•

rd – náklady cizího kapitálu,

•

E – objem vlastního kapitálu,

•

D – objem cizího kapitálu.
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Náklady vlastního kapitálu jsou urþeny metodou CAPM (Capital Asset Pricing Model)
podle vzorce:

re = Rf + β j * ERP
kde:
•

re – náklady vlastního kapitálu,

•

Rf – bezriziková výnosová míra,

•

ȕj – koeficient beta,

•

ERP – tržní riziková prémie.

CAPM odhaduje výnosnost rizikového aktiva na základČ lineární závislosti
oþekávaného výnosu tržního portfolia a bezrizikové míry výnosu s využitím beta jako váhy.
Hodnota procenta návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC byla
stanovena ve výši 8,26 % na základČ studie, kterou si ÚĜad nechal zpracovat Vysokou školou
ekonomickou v Praze, Institut oceĖování majetku.
Metodika urþení jednotlivých vstupních promČnných do vzorce WACC byla
následující:
Pro urþení bezrizikové výnosové míry byly využity þeské korunové státní dluhopisy.
Státní cenné papíry jsou všeobecnČ považovány za aktivum, jehož riziko konverguje k nule.
Výnos takovýchto cenných papírĤ, který v sobČ obsahuje inflaþní oþekávání, je všeobecnČ
považován za pĜijatelný odhad tržní bezrizikové výnosové míry. Bezriziková výnosová míra
byla urþena na základČ šestimČsíþní historie analyzovaných dat z dĤvodu eliminace volatility
trhu. Bezriziková výnosová míra byla spoþítána jako medián výnosĤ do doby splatnosti
státního dluhopisu 4,20/36 za posledních 6 mČsícĤ pĜed datem výpoþtu. Bezriziková výnosová
míra byla urþena ve výši 4,384 %.
Koeficient beta byl urþen metodou porovnání se srovnatelnými spoleþnostmi, kterými
bylo 48 veĜejnČ obchodovatelných spoleþností podnikajících v oboru elektronických
komunikací jako operátor fixních, nebo mobilních sítí, nebo jako operátor konvergovaný.
Koeficient byl stanoven jako medián jednoletých beta koeficientĤ za posledních 5 let (þerven
2006 – þerven 2011). Koeficient beta byl pĜepoþten na zadlužení na úrovni mediánu souboru
dat a þeské daĖové sazby. Jednoleté koeficienty beta byly vypoþteny jako regresní
z týdenních výnosností vĤþi lokálnímu akciovému indexu. Vztah mezi zadluženým
a nezadluženým koeficientem beta byl vyjádĜen pomocí rovnice Millera a Modiglianiho II, která
stanoví:

ª

Dº

β L = βU * «1 + (1 − T ) * »
E¼
¬
kde:
•
•
•
•
•

ȕL - pĜepoþtený koeficient beta pro kapitál spoleþnosti,
ȕU - nepĜepoþtený koeficient beta (koeficient beta pro spoleþnost bez cizího kapitálu),
T - efektivní daĖová sazba spoleþnosti,
D - cizí kapitál,
E - vlastní kapitál.
Koeficient beta byl urþen ve výši 0,5824.

Tržní riziková prémie byla urþena metodou úpravy rizikové prémie z efektivních trhĤ
a byla stanovena ve výši 5,21 %.
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Zadlužení (D/E) bylo poþítáno ze shodného vzorku spoleþností jako koeficient beta
za použití úþetní hodnoty dluhu a tržní hodnoty vlastního kapitálu (tržní kapitalizace) ke konci
pĜíslušného hospodáĜského roku, k nČmuž daná spoleþnost sestavila úþetní závČrku. Dluh byl
poþítán v netto hodnotČ, tedy oþištČn o neprovozní hotovost (hotovost nad 15 % penČžní
likviditu) a oþištČn o nekonsolidované investice do finanþních aktiv. PomČr D/E byl urþen
ve výši 24,21 %.
Pro stanovení nákladĤ cizího kapitálu se vycházelo z tržní bezrizikové úrokové míry,
která byla navýšena o specifickou rizikovou prémii, která byla získána na základČ analýzy
specifické rizikové prémie a ratingu dluhopisĤ evropských telekomunikaþních spoleþností.
Náklady cizího kapitálu byly stanoveny ve výši 4,511 %.
Jako daĖová sazba byla použita sazba danČ z pĜíjmĤ právnických osob ve výši
19 %.
SamostatnČ je v þlánku 6 odst. 3 stanoveno procento návratnosti vloženého kapitálu
pĜed zdanČním WACC pro službu pĜístupu na pĜístupových sítích nové generace v souladu s
Doporuþením Komise ze dne 20. záĜí 2010 o regulovaném pĜístupu k pĜístupovým sítím nové
generace (NGA) þ. 2010/572/EU. PĜístupovými sítČmi nové generace se rozumí kabelové
pĜístupové sítČ, které sestávají z optických prvkĤ a které jsou schopné dodávat služby
širokopásmového pĜístupu s dokonalejšími vlastnostmi (napĜ. s vyšší propustností)
ve srovnání se službami poskytovanými prostĜednictvím stávajících sítí založených
na kovovém vedení.
ZavádČní pĜístupových sítí nové generace typu FTTH (Fibre to the Home) je obvykle
spojeno se znaþnými riziky vzhledem k vysokým nákladĤm na jeho zavedení na domácnost a
ke stále ještČ omezenému poþtu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti
(napĜ. vyšší propustnost), které je možné poskytnout pouze s využitím optických vláken.
Investice do optických vláken závisí, pokud jde o jejich amortizaci, na zavádČní nových služeb
poskytovaných prostĜednictvím sítí NGA v krátkodobém a stĜednČdobém horizontu. Náklady
na kapitál operátora s významnou tržní silou by mČly odrážet vyšší riziko investic v pomČru k
investicím do stávajících sítí založených na kovovém vedení.
Doporuþení Komise ze dne 20. záĜí 2010 o regulovaném pĜístupu k pĜístupovým sítím
nové generace (NGA) þ. 2010/572/EU ukládá vnitrostátním regulaþním orgánĤm
pĜi stanovování ceny za zpĜístupnČní úþastnického vedení z optického vlákna a za pĜístup
k infrastruktuĜe FTTH zohlednit toto zvýšené riziko ve formČ rizikové prémie zahrnuté
v nákladech kapitálu.
ÚĜad stanovil rizikovou prémii pro investice do sítí z optického vlákna pro systematická
rizika ve výši 2,38 % (dále též „RPsyst“) a pro nesystematická rizika ve výši
2 % (dále též „RPnesyst“). Tuto rizikovou prémii zohlednil pĜi výpoþtu ukazatele WACC, který
bude použit pro služby pĜístupu do sítí NGA. WACC byl stanoven ve výši 11,62 %.
Stanovená riziková prémie (za systematická a nesystematické rizika) je zohlednČna
v nákladech vlastního kapitálu, urþených metodou CAPM, a to takto:

re = rf + ȕ * (rm − rf + RPsyst ) + RPnesyst
kde:
re – náklady vlastního kapitálu,
rf – bezriziková výnosová míra,
ȕ – koeficient Beta,
(rm – rf) – riziková prémie trhu,
RP – riziková pĜirážka za specifická rizika (systematická a nesystematická)
Rizikovou prémii ÚĜad urþil ve spolupráci s poradenskou spoleþností Grant Thornton
Advisory s.r.o. Cílem studie bylo vytvoĜit metodiku urþení této rizikové prémie a urþit hodnotu
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rizikové prémie pro aktuální období. Metodika stanovení rizikové pĜirážky pro investice do
optických sítí vychází z informací o zemích, které již hodnotu ukazatele WACC pro optický
pĜístup vyhlásily nebo se na vyhlášení této hodnoty pĜipravovaly (Slovinsko, Polsko, NČmecko
a Holandsko). PĜi stanovení rizikové prémie byly zohlednČny tyto typy rizik:
a) Systematická rizika spojená s rizikem celého trhu. Jedná na napĜíklad
o makroekonomické vlivy, politické a mezinárodní vlivy, rizika související s provozováním
sítí rĤzných typĤ.
b) Nesystematická rizika spojená s regulací, tj. s rozhodnutím regulátora ve vazbČ
na investování do sítí NGA/NGN na trzích bezprostĜednČ ovlivĖujících vymezené
relevantní trhy.
Odhad velikosti systematických rizik vycházel jednak z publikované studie9)
s odhadem hodnoty pro Holandsko, jednak z odhadu možného navýšení WACC stanoveného
pro sítČ kovového vedení, založeném na þíselné korelaþní analýze závislostí vybraných
ekonomických ukazatelĤ a pĜírĤstku ukazatele WACC v zemích, které se stanovením rizikové
prémie
pro
investování
do
sítí
NGA
již
zabývaly
(Slovinsko,
Polsko
a NČmecko) a poskytly ýTÚ informace. Tento odhad se dále opíral o odhadované hodnoty
získané statistickým zpracováním ohodnocení jednotlivých rizikových faktorĤ tak, jak je
ohodnotil tým vybraných expertĤ složený ze zástupcĤ provozovatelĤ sítí elektronických
komunikací10), zástupcĤ regulátora a poradenské spoleþnosti.
Odhad velikosti nesystematických rizik vycházel z analýzy jednotlivých rizikových
faktorĤ. Jedná se tyto oblasti nejistot:
-

Nejistota, zda investice do NGA bude þelit regulaci ve fázi vstupu, pokud ano, pak jakého
typu a uplatĖované v jakých þasových okamžicích; jakým zpĤsobem/za jakých podmínek
budou nabízeny velkoobchodní služby.

-

Regulace mĤže ovlivnit objem investovaných prostĜedkĤ, a to pĜímo, pokud jsou pro
investice do sítí NGA stanoveny podmínky týkající se architektury. ěadí se sem
i rizika spojená s povinností pokrýt ménČ hustČ osídlené regiony, venkovské oblasti apod.

-

Nejistota investora ohlednČ podmínek stanovených regulátorem ohlednČ infrastruktury.
Problematika cenové regulace, je-li stanovena, se projeví u cen maloobchodních
i velkoobchodních služeb a je ovlivnČna metodikou stanovení nákladĤ
(historické/souþasné ceny, odpisová metoda, postup shora-dolĤ nebo zdola-nahoru aj.).

-

Dalším rizikovým faktorem zpĤsobujícím nejistotu investora je režim regulace a zmČny
v parametrech regulaþních nástrojĤ. Nemusí to být zmČny oþekávané a pĜedvídatelné
spolu s vývojem ekonomických ukazatelĤ, ale napĜíklad jednorázové nebo neþekané
zmČny spojené s pozicí SMP operátora (operátor s významnou tržní silou).

-

Riziková pĜirážka pro systematická rizika byla stanovena v intervalu 1,38 % – 2,38 %,
pro nesystematická rizika v intervalu 1,50 % – 2 %.

ÚĜad stanovil rizikovou pĜirážku na horní hranici navrženého intervalu, protože
nejvyšší riziko nese stanovený podnik pĜi investici do optických sítí v souþasné dobČ, kdy
jednak není dostateþná poptávka po produktech, které lze poskytovat pouze s využitím
optických sítí, a jednak nejsou v dostateþném pĜedstihu známá rozhodnutí o regulaþních
opatĜeních na daném relevantním trhu.
9

Willimson, B.Black, D, Wilby,J.: Costing methodology and transition to next generation access. A report ETNO. Plum
Consulting, UK:2011.
10
Byli osloveni provozovatelé, kteĜí v daném období vykazovali nejvČtší investice do sítí FTTx.
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ýlánek 6 stanoví strukturu vykazovaných informací, které jsou pĜedkládány
prostĜednictvím jednotlivých výkazĤ oddČlené evidence uvedených v pĜíloze þ. 4. Stanovený
podnik pĜedloží také výroþní zprávu a stanovisko auditora, které obsahuje zejména závČry
auditora, veškeré zjištČné nesrovnalosti, doporuþení auditora (s popisem odpovídajících
úþinkĤ), úplný popis použité metodiky ovČĜování a souhrnné finanþní a úþetní údaje (zejména
úpravy v rámci metodiky nákladového úþetnictví v bČžných nákladech, hlavní pĜedpoklady
principĤ pĜiĜazování, úroveĖ rozdČlených nákladĤ a úroveĖ podrobnosti modelu).
ýlánek 7 se týká úþelového þlenČní nákladĤ v bČžných cenách, které jsou nezbytné
pro použití nákladových modelĤ LRIC. ÚĜad zveĜejnil modely LRIC pro jednotlivé regulované
služby uvedené v þlánku 7 opatĜení na svých internetových stránkách. Vstupy do tČchto
cenových modelĤ jsou z dĤvodu transparentnosti a pĜedvídatelnosti uvedeny v pĜílohách 2 až
5 k opatĜení obecné povahy. Pro naplnČní modelĤ potĜebnými vstupy je nezbytné, aby
stanovené podniky nejen zajistily þlenČní nákladĤ, ale aby také evidovaly pĜíslušné provozní,
technické a ekonomické údaje. Modely byly vytvoĜeny k provedení Doporuþení Komise ze dne
7. kvČtna 2009 o regulaci sazeb za ukonþení volání v pevných a mobilních sítích v EU
þ. 2009/396/ES a Doporuþení Komise ze dne 20. záĜí 2010 o regulovaném pĜístupu
k pĜístupovým sítím nové generace (NGA) þ. 2010/572/EU.
Úþinnost v þlánku 9 opatĜení je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona a s ohledem
na provázanost výsledkĤ oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ na úþetní výkazy za uzavĜené
úþetní období je stanovena od 1. ledna 2015.

***
ÚĜad zveĜejnil dne 2. þervence 2014 návrh opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/XX.2014-Y v souladu s § 130 odst. 1 zákona podle þl. 5 odst. 1 Pravidel ýeského
telekomunikaþního úĜadu pro vedení konzultace na diskusním místČ.
Ve lhĤtČ 1 mČsíce stanovené pro veĜejnou diskusi obdržel ÚĜad pĜipomínky od
spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „spoleþnost Vodafone“).
V první svojí pĜipomínce spoleþnost Vodafone požadovala doplnit úþel použití
oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ, resp. jejích výsledkĤ, pokud jde o nediskriminaci
a neodĤvodnČné kĜížové financování.
ÚĜad této pĜipomínce nevyhovČl, protože definování nediskriminace þi kĜížového
financování by bylo nad rámec zmocnČní ustanovení § 86 odst. 3 zákona, úþelem opatĜení
obecné povahy není stanovit metodiku posuzování nediskriminace nebo neodĤvodnČného
kĜížového financování. Nadto ÚĜad uvádí, že úþel využití oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ
pro prokázání nediskriminace þi kĜížového financování stanoví pĜímo Zákon v § 86 odst. 5.
V další pĜipomínce spoleþnost Vodafone požadovala doplnČní odĤvodnČní o
vysvČtlení, jakým zpĤsobem ÚĜad mĤže uložit povinnost v nákladech vycházet z bČžných cen,
ÚĜad tuto pĜipomínku neakceptoval. ýlánek 4 odst. 1 opatĜení stanoví, že oddČlená
evidence je vedena v nákladech vycházejících z poĜizovacích cen vedených v úþetnictví (tedy
v historických nákladech). Odstavec 2 téhož þlánku jednoznaþnČ stanoví, že vedení úþetnictví
v bČžných cenách provádí podnik, uloží-li mu tuto povinnost ÚĜad. Ukládání povinností vést
oddČlenou evidenci nákladĤ Ĝeší § 51 Zákona (kromČ povinnosti vést oddČlenou evidenci
poskytovatelem univerzální služby).
V další pĜipomínce požadovala spoleþnost Vodafone vysvČtlení obsahu a využití MEA
metody oceĖování majetku. ÚĜad vyhovČl této pĜipomínce a doplnil vysvČtlení do odĤvodnČní
opatĜení na str. 54.
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Praha 3. záĜí 2014
ýj. ýTÚ-38 773/2014-610/III. vyĜ.
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písm. a) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle § 130
zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 zákona a k provedení § 9
a § 12 odst. 1 písm. a) zákona vydává opatĜení obecné povahy
všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/09.2014-5,
kterým se mČní všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví
podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znČní pozdČjších zmČn
ýlánek 1
Všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování
služeb elektronických komunikací, ve znČní pozdČjších zmČn, se mČní takto:
V þlánku 2 odstavec 2 zní:
„(2) Konkrétní podmínky, týkající se § 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:
a) pro úþely tohoto všeobecného oprávnČní se identifikátorem rozumí jedineþný
alfanumerický kód, který musí spotĜebitel sdČlit poskytovateli služby elektronických
komunikací, aby mohl uplatnit právo na zmČnu poskytovatele služby elektronických
komunikací, zmČnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukonþení
poskytování služby elektronických komunikací,
b) v pĜípadech, kdy je pĜi poskytování služby elektronických komunikací podle § 8 odst.
1 písm. b) zákona vytváĜen nad rámec identifikaþních údajĤ uvedených v úþastnické
smlouvČ identifikátor podle písmene a), pĜedá poskytovatel služby elektronických
komunikací, u kterého bude poskytování této služby ukonþeno nebo zmČnČn její
rozsah, tento identifikátor spotĜebiteli, který s ním má uzavĜenou smlouvu
o poskytování služby elektronických komunikací, a to bezodkladnČ po jeho vytvoĜení
nebo získání spolu s informací, pro které procesy, služby a jakým zpĤsobem se
identifikátor využívá (dále též „informace“),
c) poskytovatel služby elektronických komunikací pĜedá identifikátor a informaci podle
písmene b) spotĜebiteli zpĤsobem, který si úþastník zvolil pro zaslání vyúþtování.
V pĜípadČ dohody spotĜebitele a poskytovatele služby elektronických komunikací pĜedá
poskytovatel služby elektronických komunikací identifikátor a informaci spotĜebiteli
jiným zpĤsobem, pokud tímto zpĤsobem získá spotĜebitel identifikátor a informaci
rychleji. V pĜípadČ jednoznaþné identifikace spotĜebitele pĜi osobním jednání
v provozovnách þi jiných kontaktních místech poskytovatele služby pĜedá poskytovatel
služby elektronických komunikací spotĜebiteli identifikátor a informaci bezodkladnČ,
a to na místČ v písemné formČ,
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d) pĜi realizaci práva spotĜebitele na zmČnu poskytovatele služby elektronických
komunikací, zmČnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukonþení
poskytování služby elektronických komunikací, nebude poskytovatel služeb vedle
údajĤ obsažených ve smlouvČ o poskytování dotþené služby nebo na zaslaných
vyúþtováních za tuto službu požadovat od spotĜebitele další identifikátory nad rámec
identifikátorĤ podle písmene b).“.
ýlánek 2
Úþinnost
Toto všeobecné oprávnČní nabývá úþinnosti prvním dnem tĜetího kalendáĜního mČsíce
následujícího po dni jeho zveĜejnČní v Telekomunikaþním vČstníku.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mČní všeobecné
oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb
elektronických komunikací, ve znČní pozdČjších zmČn.
K þlánku 1:
ZmČna všeobecného oprávnČní stanovuje v souladu s § 10 odst. 1 písm. f) zákona
konkrétní podmínky potĜebné pro ochranu spotĜebitelĤ.
Podmínky þlánku 2 pĜispívají k ochranČ spotĜebitelĤ v souladu s § 5 odst. 3 písm. b)
zákona, který stanoví, že ÚĜad prosazuje zájmy koncových uživatelĤ zejména tím, že pĜi své
þinnosti zajišĢuje v souladu s ustanoveními zákona vysokou úroveĖ ochrany spotĜebitelĤ. Již
stávající znČní všeobecného oprávnČní bylo pĜijato za úþelem poskytnout spotĜebitelĤm
potĜebnou ochranu a zajistit, aby mČli pĜístup k identifikátorĤm nezbytným pro tímto
všeobecným oprávnČním vyjmenované úþely, a aby nedocházelo k prodlení pĜi jeho
pĜedávání.
Úpravou podle þlánku 2 všeobecného oprávnČní je také v souladu s § 5 odst. 1
písm. b) zákona zajišĢováno, aby nedocházelo k narušování nebo omezování hospodáĜské
soutČže v odvČtví elektronických komunikací.
Pro úþely pochopení podmínek všeobecného oprávnČní bylo tĜeba nejdĜíve co
nejsrozumitelnČji definovat pojem „identifikátor“. Definice pojmu „identifikátor“, která je
uvedena v písmenu a), vedle samotného vymezení pojmu, stanovuje také, za jakým úþelem
lze identifikátor ze strany spotĜebitele využívat. Tato definice zĤstává beze zmČny oproti
pĤvodnímu znČní všeobecného oprávnČní, protože nezpĤsobuje výkladové ani aplikaþní
problémy.
V písmenu b) je stanovena konkrétní podmínka k poskytování služeb elektronických
komunikací, a to konkrétnČ, že poskytovatelé služeb elektronických komunikací musí pĜedávat
identifikátory spotĜebiteli bez zbyteþného odkladu po jejich vytvoĜení nebo získání. V zájmu
dostateþné informovanosti spotĜebitelĤ musí být spoleþnČ s identifikátorem poskytnuta také
informace o jeho využití. RozdílnČ od pĜedchozí úpravy ÚĜad zpĜesnil znČní písmene b) tak,
aby bylo jednoznaþnČ zĜejmé, který konkrétní poskytovatel služeb elektronických komunikací
pĜedává tento identifikátor. DĤvodem pro úpravu je stávající znČní všeobecného oprávnČní,
na jehož základČ by bez provedení úpravy mohly vznikat výkladové nejasnosti, o kterého
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poskytovatele služby elektronických komunikací se jedná. ÚĜad dále upravil text písmene b)
tak, aby bylo jednoznaþnČ zĜejmé, že se ustanovení vztahuje na identifikátor definovaný
v písmenu a). DĤvodem pro úpravu je odstranČní jakýchkoli výkladových nejasností týkajících
se identifikátoru.
Na základČ obdržených podnČtĤ zejména ze strany subjektĤ pĤsobících na trhu dospČl
ÚĜad k závČru, že aplikace této úpravy všeobecného oprávnČní nenaplnila v plné míĜe pĤvodní
zámČr ÚĜadu, tedy zejména v té þásti, kde má docházet k bezodkladnému pĜedání
identifikátoru spotĜebiteli. BezodkladnČ pĜitom znamená neprodlenČ bez dalších prĤtahĤ poté,
co jsou splnČny podmínky pro pĜedání identifikátoru. Jedná se o pojem, který je bČžnČ
používán v legislativní praxi. V praxi dochází k prodlení pĜi pĜedávání identifikátoru pĜedevším
proto, že nČkteĜí poskytovatelé služeb neumožĖují pĜedávat identifikátor jiným zpĤsobem, než
prostĜednictvím poštovních služeb. Pro tento pĜípad komunikace není využíván obvyklý
zpĤsob komunikace mezi poskytovatelem a úþastníkem tak, jak je tomu pĜi zasílání vyúþtování
nebo sdČlování dalších dĤležitých informací. Tyto praktiky pĜi pĜedání identifikátoru vedou
k omezení uplatnČní práva spotĜebitele na zmČnu poskytovatele služby elektronických
komunikací, zmČnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukonþení poskytování
služby elektronických komunikací a souþasnČ pĜedstavují pĜekážku pro rozvoj efektivní
konkurence.
Zákon pĜedpokládá nČkteré formy komunikace mezi úþastníkem a poskytovatelem
služeb elektronických komunikací pĜi pĜedávání informací. Upraven je zpĤsob zasílání
vyúþtování, a to v § 64 odst. 2 a 5 zákona. Komunikace úþastníka s poskytovatelem služeb je
také upravena pro pĜípady pĜedávání informací o možnosti a zpĤsob, jak ukonþit smlouvy, a to
podle § 63 odst. 10 zákona (obdobnČ též § 63 odst. 6 zákona). Tyto informace jsou pĜedávány
zpĤsobem, který si úþastník zvolí pro zaslání vyúþtování. Pro pĜedávání identifikátorĤ není
praxe blíže regulována zákonem. ÚĜad považuje identifikátor za velmi dĤležitou informaci,
zejména je-li podmínkou pro realizaci jeho práva na zmČnu poskytovatele služby
elektronických komunikací, zmČnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukonþení
poskytování služby elektronických komunikací. Protože pĜedávání identifikátoru probíhá u
nČkterých poskytovatelĤ služeb odlišnČ od zasílání vyúþtování a pĜedávání dalších dĤležitých
informací, tedy mimo rámec bČžného zpĤsobu komunikace mezi poskytovatelem služeb
a spotĜebitelem, který je jeho zákazníkem, považuje ÚĜad za nutné pĜedávání identifikátoru
touto cestou upravit a pĜedevším upĜesnit zpĤsoby jeho pĜedávání.
PĜedání identifikátoru by mČlo probČhnout zpĤsobem obvyklým pro komunikaci mezi
úþastníkem, respektive spotĜebitelem, a poskytovatelem služeb. Za takový zpĤsob je tĜeba
považovat zejména zpĤsob používaný pĜi zasílání vyúþtování a dalších dĤležitých informací
souvisejících napĜ. s ukonþováním smlouvy. PĜedávání identifikátoru zpĤsobem shodným se
zasíláním vyúþtování považuje ÚĜad za minimum, které musí plnit poskytovatelé služeb
elektronických komunikací vĤþi spotĜebitelĤm. ÚĜad nicménČ nevyluþuje ani možnost, že
v pĜípadČ dohody spotĜebitele s poskytovatelem služeb dojde k pĜedání identifikátoru také
jiným zpĤsobem, který však bude efektivnČjší a rychlejší oproti pĜedávání zpĤsobem
používaným pĜi zasílání vyúþtování. Možné zpĤsoby komunikace, které poskytovatel služby
nabízí, musí být obsaženy ve smluvních podmínkách poskytovatele. Identifikátor mĤže být
zaslán zejména pomocí textových zpráv, prostĜednictvím elektronické pošty, pĜes
samoobslužný kanál nebo telefonicky.
ZmČna ve všeobecném oprávnČní dále spoþívá v doplnČní þlánku 2 o písmeno c)
a v oznaþení dosavadního písmene c) jako písmene d).
V novém písmenu c) jsou konkretizovány podmínky pĜedávání identifikátoru
v pĜípadech, kdy dojde k jednoznaþné identifikaci spotĜebitele. Jde o pĜípady, kdy úþastník þiní
úkony smČĜující k ukonþení služby, zmČnČ rozsahu služby nebo zmČnČ poskytovatele služby
osobnČ pĜímo na provozovnČ pĜípadnČ k tomu urþených kontaktních místech poskytovatele
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služby a je možné provést jednoznaþnou identifikaci úþastníka pĜedložením dokladu (napĜ.
obþanským prĤkazem nebo cestovním pasem), který prokazuje jeho skuteþnou totožnost.
V tomto pĜípadČ je nezbytné, pokud je i pĜes jednoznaþnou identifikaci úþastníka vydání
identifikátoru nutné, aby byl identifikátor úþastníku pĜedáván ihned na místČ po jeho
vygenerování nebo získání, a to z vlastní iniciativy poskytovatele služeb elektronických
komunikací. Spolu s identifikátorem je tĜeba zároveĖ pĜedat také informaci, pro které procesy,
služby a jakým zpĤsobem se identifikátor využívá. Jak identifikátor, tak tyto informace je nutné
pĜedat prokazatelnČ na místČ v písemné formČ.
V písmenu d), které bylo doposud oznaþeno jako písmeno c), je stanovena podmínka,
že poskytovatel služby elektronických komunikací nesmí po spotĜebiteli požadovat širší rozsah
identifikátorĤ, než má k dispozici pĜi žádosti o zmČnu poskytovatele služby elektronických
komunikací, zmČnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukonþení poskytování
služby elektronických komunikací. Tato podmínka je nezbytná z pohledu ochrany spotĜebitele.
Po spotĜebiteli v pĜípadČ, že již disponuje veškerými identifikátory potĜebnými pro realizaci
práva na zmČnu poskytovatele služby elektronických komunikací, zmČnu rozsahu služby
elektronických komunikací nebo ukonþení poskytování služby elektronických komunikací,
nesmí být požadován další dodateþný identifikátor tak, aby spotĜebitel nebyl omezován þi mu
nebylo jinak bránČno v realizaci tČchto práv. Text ustanovení písmene d) zĤstává také beze
zmČn. ÚĜad pouze na zaþátku ustanovení písmene d) nahradil slovo „pro“ za „pĜi“ a dále na
konci ustanovení novČ odkazuje na ustanovení pod písmenem b) místo stávajícího písmene
a). TČmito úpravami došlo k odstranČní nepĜesnosti zpĤsobující výkladové a aplikaþní
problémy.
ZmČna všeobecného oprávnČní nebude mít žádné významné dopady do systémĤ
poskytovatelĤ služeb elektronických komunikací, ani nevyvolá žádné zásadní dodateþné
náklady u poskytovatelĤ služeb, a to s ohledem na skuteþnost, že poskytovatelé služeb
elektronických komunikací jsou již nyní schopni pĜedávat a pĜedávají informace vþetnČ
identifikátorĤ úþastníkĤm rĤznými zpĤsoby.
ZmČna všeobecného oprávnČní povede k urychlení uplatnČní vĤle spotĜebitele pĜi
zmČnách v poskytování služeb elektronických komunikací þi zmČnČ poskytovatele služby
elektronických komunikací, což rovnČž napomĤže rozvoji soutČže na trhu elektronických
komunikací usnadnČním pĜechodu úþastníka k jinému poskytovateli služeb a ke zvýšení efektu
uložených nápravných opatĜení na dotþených relevantních trzích.
K þlánku 2:
Úþinnost tohoto všeobecného oprávnČní je s ohledem na skuteþnost, že všeobecné
oprávnČní mĤže u nČkterých poskytovatelĤ služeb elektronických komunikací vyžadovat
zmČnu všeobecných podmínek, o které musí být s pĜedstihem v souladu se zákonem
informováni i úþastníci, stanovena na první den tĜetího kalendáĜního mČsíce následujícího po
dni zveĜejnČní všeobecného oprávnČní v Telekomunikaþním vČstníku.
***
Na základČ § 130 zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ ÚĜad zveĜejnil návrh všeobecného oprávnČní
þ. VO-S/1/XX.2014-Y, kterým se mČní všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, kterým se
stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znČní pozdČjších zmČn.
PĜipomínky k návrhu rozhodnutí bylo možno uplatnit do 21. þervence 2014. V této lhĤtČ
uplatnily pĜipomínky spoleþnosti T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s.
a Vodafone Czech Republic a.s.
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V první pĜipomínce spoleþnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“) požadovala
zamČnit výraz „uplatnit“ použitý v písmenu a) za „realizovat“. V odĤvodnČní pĜipomínky
spoleþnost O2 uvedla, že takovou úpravou textu nebude v budoucnu docházet k výkladovým
problémĤm.
Správní orgán pĜipomínku zvážil a þásteþnČ akceptoval. Správní orgán ponechává
výraz „uplatnit“ v písmenu a), nicménČ upravil text þlánku 1 písm. b) a d) tak, aby nedocházelo
k nejasnostem pĜi výkladu.
V druhé pĜipomínce spoleþnost O2 požadovala upravit text þlánku 1 písm. c) tak, že
navrhla nahrazení stávajícího znČní všeobecného oprávnČní formulací „poskytovatel služby
elektronických komunikací prokazatelnČ pĜedá identifikátor a informaci podle písmene b)
spotĜebiteli zpĤsobem obvyklým pro komunikaci mezi spotĜebitelem a poskytovatelem služby.“
Dle názoru spoleþnosti O2 stávající znČní písmene c) ukládá operátorĤm povinnost zasílat
identifikátor stejným zpĤsobem, jako zasílá vyúþtování, a ostatní, rychlejší zpĤsoby pĜedávání
jsou tak témČĜ vylouþeny.
Správní orgán pĜipomínku zvážil a neakceptoval ji. Správní orgán považuje za správné,
že ve všeobecném oprávnČní svázal formu pĜedávání identifikátorĤ s formou pĜedávání
vyúþtování upravenou zákonem a je toho názoru, že se jedná o formu pro komunikaci mezi
poskytovatelem služby a spotĜebitelem obvyklou. Nad rámec uplatnČní této formy komunikace
správní orgán doplnil ustanovení písmene c) tak, aby umožnil využití jiných forem komunikace,
a to zejména v pĜípadech, kdy je pĜedání identifikátoru realizováno rychlejším a efektivnČjším
zpĤsobem.
V poslední pĜipomínce spoleþnost O2 navrhovala zmČnu textu upravující nabytí
úþinnosti tak, aby toto všeobecné oprávnČní nabylo úþinnosti prvním dnem tĜetího
kalendáĜního mČsíce následujícího po dni jeho zveĜejnČní v Telekomunikaþním vČstníku.
Správní orgán akceptoval tuto pĜipomínku a prodloužil lhĤtu pro nabytí úþinnosti
všeobecného oprávnČní podle návrhu spoleþnosti O2, jelikož u nČkterých poskytovatelĤ
služeb elektronických komunikací mĤže všeobecné oprávnČní vyvolat zmČnu všeobecných
podmínek.
V první þásti pĜipomínky spoleþnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„T-Mobile“) navrhovala zmČnit text þlánku 1 písm. b) a c) tak, aby bylo zĜejmé, že identifikátor
musí být v pĜípadČ jednoznaþné identifikace spotĜebitele vytvoĜen a pĜedán ihned na místČ
spolu s informací, pro které procesy, služby a jakým zpĤsobem se identifikátor využívá. Za
úþelem zpĜesnČní a zpĜehlednČní textu požadovala spoleþnost T-Mobile spojit text písmene b)
a c) do jednoho bodu.
Správní orgán pĜipomínku zvážil a neakceptoval ji. Správní orgán konstatuje, že
navrhovanou úpravou by nedošlo oproti stávajícímu stavu k žádné zmČnČ. Nahrazením slova
„bezodkladnČ“ slovem „ihned“ nebude nijak ovlivnČn výklad stávajícího textu. Jak správní
orgán uvádí výše, pĜedávání identifikátoru formou zvolenou pro zasílání vyúþtování považuje
za obvyklý zpĤsob komunikace mezi poskytovatelem služby a spotĜebitelem, nicménČ nijak
navrhovanou úpravou textu všeobecného oprávnČní nevyluþuje pĜedávání identifikátoru jinou,
rychlejší formou, jak uvádí i v rámci vypoĜádání pĜipomínky spoleþnosti O2. SouþasnČ
ustanovení písmene c) v pĜípadČ, že dojde k osobnímu jednání na provoznČ þi jiném
kontaktním místČ poskytovatele služby, ukládá pĜedat identifikátor na místČ bez zbyteþných
prĤtahĤ, tedy v podstatČ ihned po splnČní všech nezbytných podmínek pro jeho pĜedání.
Ve druhé þásti pĜipomínky spoleþnost T-Mobile navrhovala, s ohledem na spojení textu
písmene b) a c) do jednoho bodu, pĜejmenování písmene d) na písmeno c).
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B. Informativní èást
64.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-53 669/2013-606/VI. vyø. ze dne 16. 7. 2014 o sporu mezi
osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 16. 7. 2014 pod èj. ÈTÚ-53 669/2013-606/VI. vyø.
bylo vydáno rozhodnutí o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona
è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických
komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem spojeného sporného øízení bylo rozhodnout o uložení
povinnosti obìma sporným stranám uzavøít Dodatek è. 9 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních zaøízení
a sítí ze dne 20. 12. 2000 se stanovenou cenou za poskytnutí služby pøenositelnosti èísla za období od 1. 1. 2006
do 31. 1. 2011 a na stanovení povinnosti vyrovnat si finanèní rozdíl mezi vzájemnými úhradami, které sporné
strany za poskytování služby pøenesení èísla skuteènì provedly.
Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-53 669/2013-606
odbor legislativní a právní
65.

Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/3/08.2014-101 ve vìci stanovení podniku s významnou
tržní silou na relevantním trhu è. 3 – „Ukonèení volání (terminace) v jednotlivých veøejných
telefonních sítích poskytovaných v pevném místì“

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že podle § 51 odst. 5 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a podle výsledkù analýzy relevantního trhu, vydané opatøením obecné povahy
è. A/3/12.2013-8, Rada Úøadu vydala rozhodnutí è. SMP/3/08.2014-101, kterým se na základì analýzy relevantního trhu stanovuje spoleènost MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Tra•ová 574/1, Horní Heršpice, 690 00
Brno, IÈO: 25307126, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu è. 3 – „Ukonèení volání (terminace)
v jednotlivých veøejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místì“.
èj. ÈTÚ-19 619/2014-611
odbor ekonomické regulace

Oddíl právních subjektù
66.

Pøíloha – Vodafone Czech Republic a.s.
Referenèní nabídka propojení veøejných komunikaèních sítí spoleènosti Vodafone Czech
Republic a.s.
• aktualizované znìní tìla smlouvy a pøíloh smlouvy B, B1 a C1

(reprodukce pøílohy na str. 937–965)

•

•

•
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SMLOUVA O PROPOJENÍ
VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
(dále jen "Smlouva")
uzavřená mezi
Vodafone Czech Republic a.s.
se sídlem:
Vinohradská 167, 100 00 Praha10
zapsaná v OR:
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6064
IČ:
25788001
DIČ:
CZ25788001
bankovní spojení:
The Royal Bank of Scotland N.V., Jungmannova 24,
111 21 Praha 1
č. účtu:
117428/5400
jednající:
Balesh Chandra Sharma – předseda představenstva
Anna Iordanova Dimitrova - členka představenstva
(dále jen "Vodafone" nebo „VFCZ“)
a
..........................
se sídlem:
zapsaná v OR:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Jednající:

............................................
............................................
........................
........................
............................................
............................................
............................................
............................................
(dále jen "....................." nebo „...............“)

(dále nazývané též jednotlivě "smluvní strana" nebo společně "smluvní strany")
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Obsah:
Preambule
Článek 1.
Článek 2.
Článek 3.
Článek 4.
Článek 5.
Článek 6.
Článek 7.
Článek 8.
Článek 9.
Článek 10.
Článek 11.
Článek 12.
Článek 13.
Článek 14.
Článek 15.
Článek 16.
Článek 17.
Článek 18.
Článek 19.
Článek 20.
Článek 21.

Definice
Předmět Smlouvy
Propojovací body ("POI") a propojovací spoje
Odpovědnost
Poskytované služby
Ceny za poskytované služby
Vyúčtování účastníkům
Testování a vytvoření propojení
Číslování
Důvěrnost
Škody
Vyšší moc
Trvání a ukončení
Změny Smlouvy a Příloh
Komunikace
Spolupráce
Různé
Použitelné právo
Řešení sporů
Závěrečná ustanovení
Seznam příloh

Preambule
A.

..................................................... je oprávněna ................................................. .................................................
................................................................................................................................................., což bylo
potvrzeno Českým telekomunikačním úřadem osvědčením č. ..............vydaným dne
..................., čj. .............................

B.

Vodafone je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť a poskytovat služby
elektronických komunikací na území České republiky, což bylo potvrzeno Českým
telekomunikačním úřadem osvědčením č. 428 vydaným dne 16. září 2005, čj.
31744/2005-631.
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C.

Dle shora uvedeného jsou obě smluvní strany oprávněny vzájemně propojovat své
veřejné komunikační sítě v České republice, aby zajistily propojení mezi
telekomunikačními koncovými zařízeními připojenými k těmto komunikačním sítím.

D.

Smluvní strany jsou si vědomy, že předmět této Smlouvy podléhá ustanovením zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, (dále jen „zákon o elektronických
komunikacích“) a souvisejícím právním předpisům, jakož i technickým standardům
platným v České republice. Smluvní strany si jsou rovněž vědomy, že v případě změny
zákona o elektronických komunikacích a/nebo jiných právních předpisů, které jsou
smluvní strany povinny za zákona dodržovat, dojde rovněž k příslušné změně práv a
povinností stanovených touto Smlouvou tak, aby Smlouva byla v souladu s platnou
právní úpravou.

E.

Smluvní strany se rozhodly vybudovat přímé propojení svých veřejných komunikační sítí
a uzavřít tuto Smlouvu.
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Článek 1.
Definice
Níže uvedené pojmy mají v této Smlouvě následující význam:
1.01 Číslovací plán

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích
plánech sítí a služeb elektronických
komunikací, v platném znění

1.02 GSM

Globální systém pro mobilní komunikační
služby
(Global
System
for
Mobile
Communication Services) definovaný normami
ETSI a příslušnými mezinárodními standardy.

1.03 Hovor (volání)

Hovorem (voláním) se pro účely této Smlouvy
rozumí spojení uskutečněné prostřednictvím
veřejně dostupné telefonní služby, které
umožňuje obousměrnou komunikaci v
reálném čase.
Fyzický bod, ve kterém je účastníkovi poskytován
přístup k veřejné komunikační síti; v případě sítí
zahrnujících komutaci nebo směrování je tento
bod určen specifickou síťovou adresou, která
může být spojena s číslem nebo jménem
účastníka.
Síť elektronických komunikací, která pro účely
poskytování
služeb
elektronických
komunikací používá jednu nebo více
základnových stanic a další systémy k
uskutečnění a udržování přímého rádiového
spojení s telekomunikačním koncovým
zařízením alespoň jedné strany účastnící se
poskytování dané služby. Koncový bod
mobilní telefonní sítě má v čase se měnící
geografickou polohu.
Smluvní strana, z jejíž sítě má být přeneseno
telefonní číslo účastníka do sítě druhé smluvní
strany.
Oznámení podnikání v elektronických
komunikacích, které v souladu s § 8 odst. 2
zákona o elektronických komunikacích
oznamovatele opravňuje k podnikání v
elektronických komunikacích.

1.04 Koncový bod sítě

1.05 Mobilní telefonní síť

1.06 Opouštěný operátor
1.07 Oprávnění
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1.08 Pevná telefonní síť

1.09 Privátní síť

1.10 Propojení

1.11 Propojovací bod (POI)

1.12 Provozovatel telefonního
čísla
1.13 Přejímající operátor
1.14 Síť ..........................
1.15 Síť Vodafonu
1.16 Služba elektronických
komunikací

Síť elektronických komunikací určená pro
poskytování služeb elektronických komunikací,
jejíž koncové body mají pevnou, v čase se
neměnící geografickou polohu.
Pro účely této Smlouvy se privátní síť rozumí síť
elektronických
komunikací,
kde
není
poskytována
veřejně
dostupná
služba
elektronických komunikací.
Propojením se rozumí fyzické a logické
spojení veřejných komunikačních sítí za
účelem umožnění komunikace uživatelům
jednoho podnikatele s uživateli téhož nebo
jiného podnikatele, nebo umožnění přístupu
ke
službám
poskytovaným
jiným
podnikatelem.
Fyzicky existující bod, v němž dochází
k propojení infrastruktur smluvních stran, ve
kterém je technicky specifikováno rozhraní
mezi oběma propojenými komunikačními
sítěmi a přes který jsou mezi těmito sítěmi
poskytovány veřejně dostupné telefonní služby.
Provozovatel pevné nebo mobilní veřejné
telefonní sítě, v níž je prostřednictvím
příslušného čísla uživateli poskytována v daný
okamžik veřejně dostupná telefonní služba.
Smluvní strana, do jejíž sítě má být přeneseno
telefonní číslo od opouštěného operátora v
rámci přenositelnosti telefonního čísla.
Veřejná ....................... telefonní síť provozovaná
..................................
Veřejná pevná a mobilní telefonní síť
provozovaná společností Vodafone.
Služba obvykle poskytovaná za úplatu, která
spočívá zcela nebo převážně v přenosu
signálů po sítích elektronických komunikací,
včetně služeb elektronických komunikací a
přenosových služeb v sítích používaných pro
rozhlasové a televizní vysílání a v sítích
kabelové televize, s výjimkou služeb, které
nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb
elektronických komunikací nebo vykonávají
redakční dohled nad obsahem přenášeným
sítěmi
a
poskytovanými
službami
elektronických komunikací; nezahrnuje služby
informační společnosti, které nespočívají zcela
nebo převážně v přenosu signálů po sítích
elektronických komunikací.
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1.17 Telekomunikační
koncové zařízení

Technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání,
přenos, směrování, spojování a příjem informací
přenášených prostřednictvím elektrického
signálu nebo elektromagnetických vln.

1.18 Účastník

Každý, kdo uzavřel s některou ze smluvních stran
smlouvu na poskytování veřejně dostupné
telefonní služby.
Každý, kdo využívá nebo žádá od smluvních
stran veřejně dostupnou telefonní službu.
Pro účely této Smlouvy se veřejná komunikační
síť rozumí síť elektronických komunikací, která
slouží zcela nebo převážně k poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací prostřednictvím pevné či mobilní
telefonní sítě.
Veřejně dostupná služba elektronických
komunikací poskytovaná prostřednictvím
veřejné mobilní telefonní sítě.
Síť elektronických komunikací, která slouží
k poskytování veřejně dostupných telefonních
služeb a která umožňuje mezi koncovými
body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných
forem komunikace, jako je faksimilní a datový
přenos.
Veřejně dostupná služba elektronických
komunikací
umožňující
uskutečňování
národních a mezinárodních volání a přístup
k číslům tísňového volání prostřednictvím
jednoho nebo více čísel Číslovacího plánu,
jakož
i
poskytování
dalších
služeb
elektronických komunikací dle zákona o
elektronických komunikacích.

1.19 Uživatel
1.20 Veřejná komunikační síť

1.21 Veřejná mobilní služba
elektronických
komunikací
1.22 Veřejná telefonní síť

1.23 Veřejně dostupná
telefonní služba

Článek 2.
Předmět Smlouvy
Smluvní strany se dohodly za účelem poskytování veřejné telefonní služby a dalších
služeb elektronických komunikací a výkonů svým účastníkům a uživatelům propojit a
udržovat propojení svých veřejných telefonních sítí a poskytovat si vzájemně služby
specifikované v Příloze B Smlouvy a podle podmínek Smlouvy.

Článek 3.
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Propojovací body (POI) a propojovací spoje
3.01 Propojení veřejných komunikačních sítí smluvních stran se realizuje výhradně v
propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů. Propojovací body včetně
propojovacích spojů jsou popsány v Příloze A této Smlouvy.
3.02 Propojovací body mohou být zřizovány, rozšiřovány, rušeny a přemísťovány a jejich
technické specifikace a parametry měněny pouze na základě vzájemné dohody
smluvních stran učiněné formou písemných dodatků k této Smlouvě.
3.03 Nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, bude každý
propojovací bod sloužit k propojování provozu v obou směrech.
3.04 Každá smluvní strana zajistí soulad svých rozhraní používaných v propojovacích
bodech s platnými technickými předpisy a normami.
3.05 Ustanovení, jimiž se řídí technické vlastnosti jednotlivých typů propojovacích spojů, tj.
přenosových rychlostí, kapacity a vlastnictví zařízení, jsou uvedena v Příloze A k této
Smlouvě. Smluvní strany vynaloží nejvyšší úsilí pro průběžné doplňování a aktualizaci
obsahu Přílohy A na základě zkušeností získaných při praktické realizaci propojení dle
této Smlouvy.
3.06 Smluvní strany zajistí v nezbytném rozsahu technické a finanční prostředky a
personální zdroje k zajištění plně funkčního propojení mezi sítěmi smluvních stran.
3.07 Pokud nebude mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, nebude po žádné
smluvní straně požadováno, aby se podílela na jakýchkoli jiných nákladech
vynaložených druhou smluvní stranou v souvislosti se zřízením nebo rozšířením
propojení podle této Smlouvy, než je stanoveno v této Smlouvě a jejích přílohách.
Článek 4.
Odpovědnost
4.01 Každá smluvní strana je odpovědná za směrování odchozích hovorů až k
propojovacímu bodu a za směrování hovorů příchozích z propojovacího bodu k jejich
místu určení, resp. k místu přechodu do veřejné komunikační sítě třetí strany.
4.02 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že zajistí opravu ve svém propojovacím rozhraní
do 12 hodin od okamžiku zjištění závady v případě výpadku více než 50% propojovací
kapacity v propojovacím bodě, v ostatních případech zajistí opravu ve svém
propojovacím rozhraní do 24 hodin od okamžiku zjištění závady.
4.03 Každá smluvní strana je plně odpovědná, v rozsahu a v jakosti požadovaných svou
licencí, platnými předpisy a normami a v souladu se závazky podle této Smlouvy za:
-

provoz a údržbu své veřejné komunikační sítě a za opravy závad ve své veřejné
komunikační síti až k propojovacímu bodu;
zajištění služeb požadovaných státem pro vládní, obranné a bezpečnostní účely v
zákonem a licencemi stanovených případech;
měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb.
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4.04 Každá smluvní strana odpovídá za prokázané škody vzniklé druhé smluvní straně v
souvislosti s neplněním závazků dle tohoto článku Smlouvy.
Článek 5.
Poskytované služby
5.01 Služby poskytované smluvními stranami podle této Smlouvy a podmínky pro jejich
poskytování jsou uvedeny v Příloze B Smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna
přenášet volání ke službám, které nejsou sjednány v Příloze B této Smlouvy. Služby
budou zřízeny, testovány a uvedeny do provozu v souladu s postupem, časovým
harmonogramem a dalšími ustanoveními uvedenými v Příloze A Smlouvy.
5.02 Nabídne-li jedna smluvní strana novou službu (nesjednanou touto Smlouvou), jejíž
poskytování je technicky realizovatelné, a druhá smluvní strana s využitím této služby
souhlasí (včetně cenových podmínek), uzavřou spolu smluvní strany dohodu o
zkušebním provozu této služby a zahájí její provoz. Dohoda o zkušebním provozu bude
obsahovat zejména cenu za poskytování služby v období tohoto zkušebního provozu,
otázky, které nebudou v dohodě o zkušebním provozu služby výslovně upraveny, se
řídí touto Smlouvou. Dohodu o zkušebním provozu služby je jménem smluvní strany
oprávněna uzavřít, změnit, jakož i ukončit kontaktní osoba k náležitostem smlouvy dle
Přílohy E této Smlouvy. Doba trvání dohody o zkušebním provozu služby činí nejvýše tři
měsíce ode dne jejího uzavření. Smluvní strany jsou povinny po uzavření dohody o
zkušebním provozu služby vyvinout maximální úsilí směřující k uzavření dodatku k této
Smlouvě, který by komplexně upravil práva a povinnosti smluvních stran týkajících se
poskytování předmětné služby.
5.03 Smluvní strany se zavazují poskytovat si služby podle této Smlouvy nepřetržitě, t.j.
dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v předepsaném
rozsahu a kvalitě. Tím není dotčeno ustanovení článku 5.06 této Smlouvy.
5.04 Každá smluvní strana má právo poskytovat svým účastníkům a uživatelům jakékoliv
další služby elektronických komunikací, které nejsou předmětem této Smlouvy a které
je smluvní strana oprávněna poskytovat na základě své licence. Tato Smlouva
neovlivňuje právo každé smluvní strany zavést nové nebo změnit své stávající služby,
jak považuje za vhodné. Nebude-li mezi oběma smluvními stranami výslovně ujednáno
jinak, služby nově zavedené kteroukoliv ze smluvních stran nebudou podléhat této
Smlouvě.
5.05 Každá smluvní strana vynaloží nejvyšší úsilí poskytnout druhé smluvní straně nejméně
čtyři (4) týdny před provedením jakékoli změny, která může mít podstatný vliv na
stávající služby poskytované podle této Smlouvy, písemné oznámení o jakékoliv
změně na své straně. Po takovém oznámení o změně se zavazují smluvní strany jednat
o dopadech této změny a o opatřeních, která je potřeba provést v souvislosti s touto
změnou, zejména o testovací nebo administrativní činnosti nebo o případném uzavření
dodatku k této Smlouvě.
5.06 Každá smluvní strana je oprávněna přerušit provoz na své straně propojovacího bodu
nebo poskytování služeb dle této Smlouvy, pokud druhá strana závažným způsobem
porušila některou povinnost vyplývající jí z této Smlouvy a pokud nenapraví toto
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porušení do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k nápravě od druhé
strany. V případě bezprostředního ohrožení života osob, závažného porušení
základních povinností plynoucích z této smlouvy neodstraněných ani v přiměřené
lhůtě dané písemnou výzvou k jejich odstranění, stavu či situace způsobujících
narušení integrity sítě, v případě krizových situací (zejména za branné pohotovosti
státu, živelních pohrom, epidemií), nebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR je
dotčená smluvní strana oprávněna přerušit provoz nebo poskytování služeb okamžitě,
o čemž bezodkladně informuje druhou smluvní stranu a Český telekomunikační úřad.
Smluvní strana, která provoz či službu přerušila, se zavazuje obnovit pozastavený
provoz či službu ihned po pominutí důvodu přerušení.
5.07 Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, je povinna řádně uhradit veškeré
splatné ceny dle této Smlouvy za služby poskytnuté v období, kdy bylo poskytování
některých služeb omezeno nebo pozastaveno, na základě článku 5.06 této Smlouvy.
5.08 Ustanovení článku 5.06 a 5.07 neovlivňují právo poškozené smluvní strany, která své
povinnosti vyplývající z této Smlouvy neporušila, na náhradu vzniklé škody dle čl. 11
této Smlouvy.
5.09 Žádná ze stran neučiní nic, co by mohlo způsobit, že kterékoliv volání určitého typu dle
této Smlouvy nebo volání typu, které není předmětem této Smlouvy, bude
prezentováno druhé straně jako volání jiného typu (zejména překódování čísel,
směrování provozu nebo přidělení čísel telekomunikačním koncovým zařízením).
5.10 Tato Smlouva upravuje pouze přímé propojení sítí obou smluvních stran a každá ze
smluvních stran je oprávněna poskytovat služby tranzitem prostřednictvím jakékoliv
třetí strany provozující veřejnou telefonní síť dle svého uvážení, bez souhlasu druhé
smluvní strany a za podmínek, které si s touto třetí stranou smluvně dohodne.
Článek 6.
Ceny za poskytované služby
6.01 Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní
strana účtovat druhé smluvní straně ceny dle Příloh C a C1 Smlouvy. Veškeré ceny jsou
v této Smlouvě a v jejích přílohách uváděny bez DPH. Povinná strana se zavazuje
uhradit oprávněné straně vyúčtované ceny v českých korunách (Kč) včetně DPH.
6.02 Pro účely výpočtu cen za služby podle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny měřit
provoz v obou směrech pro jednotlivé poskytované služby. Jednotkou měření délky
volání je jedna sekunda. Způsob měření provozu a specifikace účtovacích jednotek je
uveden v Přílohách C1 a F Smlouvy.
6.03 Za hovory, při nichž nedošlo ke spojení s telekomunikačním koncovým
zařízením veřejné komunikační sítě (neuskutečněné hovory), nesmí být účtovány
ceny dle této Smlouvy žádnou smluvní stranou. V případě přesměrovaní hovoru je
telekomunikačním koncovým zařízením myšleno zařízení, na které je konkrétní hovor
přesměrován.
6.04 Vyúčtování a placení bude prováděno podle ustanovení Přílohy D Smlouvy.

9

[v.14/08]

Příloha Telekomunikačního věstníku 17/2014, str. 946
Obchodní tajemství
Smlouva o propojeni veřejných komunikačních sítí uzavřená mezi společností Vodafone Czech Republic a.s.a společností ................... dne ...................

Článek 7.
Vyúčtování účastníkům
7.01 Při zpoplatňování služeb svým účastníkům budou smluvní strany pro služby vzájemně
poskytované dle této Smlouvy respektovat princip "platí volající strana", s výjimkou
případů výslovně uvedených v Příloze B, C a C1 Smlouvy. Každá smluvní strana
odpovídá za vyúčtování služeb svým vlastním účastníkům.
7.02 Tato Smlouva se nedotýká práva každé ze smluvních stran na stanovení cen za služby
pro účastníky její vlastní veřejné komunikační sítě. Ceny stanovené smluvní stranou pro
její účastníky nemají žádný vliv na ceny za propojení dle Přílohy C1 Smlouvy, pokud
není touto Smlouvou výslovně upraveno jinak.
Článek 8.
Testování a vytvoření Propojení
Postupy a harmonogram pro zřízení a testování propojení podle této Smlouvy jsou
uvedeny v Příloze A Smlouvy.
Článek 9.
Číslování
9.01 Národní směrová čísla (NDC), přístupové kódy služeb nebo skupiny služeb (SAC),
skupiny účastnických čísel a identifikační čísla operátora OperatorID (OpID), které v
souladu se Zákonem a příslušnými oprávněními smluvní strany využívají pro provoz
mezi svými sítěmi, jsou uvedeny v Příloze B1.
9.02 Nezbytná opatření technického charakteru, jejichž provedení bude potřebné v
důsledku změny přidělených čísel některé ze smluvních stran, budou prováděna na
základě písemné žádosti příslušné smluvní strany, v termínech písemně dohodnutých
zástupci obou smluvních stran
9.03 Smluvní strany budou v dobré víře spolupracovat bez zbytečných průtahů na
přizpůsobení se jakýmkoli změnám Číslovacího plánu telefonních sítí tak, aby tyto
změny nenarušily plnění této Smlouvy.
9.04 Každá strana odpovídá za používání a správu čísel (včetně síťových a servisních kódů),
která je na základě příslušného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)
jakožto oprávněného orgánu státní správy oprávněna využívat nebo která skutečně
využívá bez tohoto oprávnění poté, co byla do její sítě přenesena v rámci služby
Přenositelnost čísel v telefonních sítích. Každá smluvní strana zajistí, aby veškerá tato
čísla byla používána v souladu s Číslovacím plánem.
Článek 10.
Důvěrnost
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10.01 Smluvní strany souhlasí, že všechny součásti obsahu této Smlouvy, jakož i informace,
které si sdělily v průběhu vyjednávání této Smlouvy, budou považovat za důvěrné a že
žádné informace související s touto Smlouvou nebudou zpřístupněny třetím stranám
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, kromě případů
vyplývajících z právních předpisů a kromě informací poskytnutých v nezbytně nutném
rozsahu třetím stranám za účelem uskutečňování plnění dle této Smlouvy (např.
dodavatel, banka, pojišťovna), za účelem auditu, či za účelem poskytnutí právní
pomoci, případně za účelem rozhodnutí sporu z této Smlouvy. Smluvní strana, která
informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupňuje, je povinna zajistit, aby třetí strany,
kterým byly důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny, byly
písemně zavázány (např. Smlouvou o ochraně obchodního tajemství) dodržovat
ohledně takto získaných informací povinnosti uvedené v tomto článku.
10.02 Platí, že bez předchozího písemného souhlasu může smluvní strana dát obsah a
informace k dispozici rovněž svým zaměstnancům v rozsahu přiměřeně nezbytném k
plnění povinností smluvní strany podle této Smlouvy s tím, že takové zaměstnance
zaváže plněním ustanovení tohoto článku.
10.03 Informace nebudou pokládány za důvěrné pro účely této Smlouvy, jestliže tyto
informace:
a)

již byly nebo vstoupily ve všeobecnou známost jinak než porušením tohoto
článku 10; nebo
b) byly přijímající smluvní straně známé ještě před jejich zpřístupněním
zpřístupňující smluvní stranou; nebo
c) jsou zpřístupněny přijímající smluvní straně bez omezení třetí stranou, která má
plné právo na jejich zpřístupnění.
10.04 Smluvní strany se dohodly, že budou s důvěrnými informacemi podle tohoto článku
nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
10.05 Závazek zachování důvěrnosti informací jsou smluvní strany povinny zachovávat po
dobu trvání této Smlouvy a zároveň i po ukončení účinnosti této Smlouvy, a to po
dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejně známé.
10.06 Smluvní strana, jež tuto povinnost porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé porušení.
10.07 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy svých povinností při ochraně osobních
údajů a dat uživatelů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle
zákona o elektronických komunikacích.
Článek 11.
Škody
11.01 Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv škodu v souvislosti s
plněním poskytovaným dle této Smlouvy, bude tato strana odpovědná za náhradu
škody v souladu s obecně platnými právními předpisy.
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11.02 Každá smluvní strana bude odpovědná za škody způsobené svým vlastním účastníkům
nebo uživatelům. Žádná smluvní strana neponese odpovědnost za nároky vznesené
účastníky nebo uživateli druhé smluvní strany.
11.03 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že celkový rozsah náhrady škody
uplatňovaný jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně může zahrnovat
náhrady škody uhrazené touto smluvní stranou svým uživatelům pouze do výše
stanovené obecně závaznými právními předpisy.
11.04 V případech, ve kterých je ze Smlouvy uplatňována smluvní pokuta, bude strana, která
svým jednáním způsobila druhé straně škodu, odpovědna nahradit druhé smluvní
straně takto stanovenou smluvní pokutu a nahradit škodu, přičemž tato náhrada škody
bude hrazena pouze ve výši, o níž způsobená škoda převyšuje uhrazenou smluvní
pokutu.
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Článek 12.
Vyšší moc
12.01 V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků
vyplývajících z této Smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana
zbavena povinností vyplývajících z této Smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního
protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu v jakém je nemožnost plnění ovlivněna
těmito událostmi.
12.02 Strana, která se při plnění této Smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez
zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit a
provést veškerá možná opatření, aby překážky, způsobené vyšší mocí, byly odstraněny
v co nejkratší době tak, aby tato Smlouva mohla být náležitě plněna.

Článek 13.
Trvání a ukončení
13.01 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních orgánů nebo
oprávněných zástupců obou smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Smluvní
strany se zavazují poskytovat si vzájemně služby dle této Smlouvy po jejím uzavření a
po uvedení fyzického propojení do provozu, tj. po jeho úspěšném otestování,
oboustranně stvrzeném podpisem příslušných protokolů.
13.02 Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu doporučeným
dopisem adresovaným druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou šest (6) měsíců.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
13.03 Smlouva může být ukončena také:
(a)
(b)

(c)

vzájemnou dohodou smluvních stran; nebo
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke dni
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní
strana závažně poruší Smlouvu a nenapraví takové porušení do patnácti dnů
(15) od obdržení písemné výzvy k nápravě od druhé smluvní strany. V případě
ukončení z těchto důvodů ponese porušující smluvní strana odpovědnost za
škody vůči druhé smluvní straně podle ustanovení článku 11 této Smlouvy;
nebo
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke dni
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, jestliže je druhá
smluvní strana v insolvenci nebo druhá smluvní strana bude nejméně dvě po
sobě následující období v prodlení s platbami dle této Smlouvy; nebo
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(d)

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke dni
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě, že se
propojení stalo objektivně technicky nerealizovatelným;

13.04 Účinnost této Smlouvy končí také dnem, ke kterému ztratí některá ze smluvních stran
oprávnění k podnikání potřebné k plnění této Smlouvy a/nebo ke dni, ke kterému ztratí
způsobilost k podnikání potřebnému k plnění této Smlouvy dle zákona o
elektronických komunikacích.
13.05 Ukončením účinnosti této Smlouvy nezaniká povinnost smluvních stran plnit smluvní
závazky existující v okamžiku jejího ukončení. Před ukončením účinnosti této Smlouvy
nebo po ukončení účinnosti této Smlouvy v případě jednostranného odstoupení od
Smlouvy a ukončení účinnosti Smlouvy dle čl. 13.4 Smlouvy provedou smluvní strany
vzájemné vypořádání práv a závazků z této Smlouvy.
Článek 14.
Změny Smlouvy a Přílohy
14.01 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích příloh, které vyplynou z dohody
smluvních stran, kromě Přílohy E a B1 Smlouvy, musí být provedeny písemnými
číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
14.02 Za společnost Vodafone jsou oprávněni podepisovat:
-

-

dodatky týkající se změn, popř. doplňování Smlouvy a Přílohy C a C1 Smlouvy
společně kteříkoliv dva členové představenstva nebo osoby zmocněné
představenstvem na základě plné moci nebo podpisových pravidel Vodafonu;
dodatky týkající se změn, popř. doplňování Příloh A, A1, A2, B, D a F Smlouvy
kteříkoliv dva členové představenstva nebo osoby zmocněné představenstvem na
základě plné moci nebo podpisových pravidel Vodafonu.

14.03 Za společnost................. jsou oprávněni podepisovat veškeré dodatky týkající se změn,
popř. doplňování Smlouvy společně kteříkoliv dva členové představenstva nebo osoby
zmocněné představenstvem na základě plné moci nebo podpisových pravidel
společnosti ........................
14.04 Každá ze smluvních stran je oprávněna měnit Přílohy B1 a E Smlouvy ohledně své
strany písemným sdělením této skutečnosti druhé smluvní straně. Za Vodafone jsou
sdělení oprávněni podepisovat kteříkoliv dva členové představenstva nebo osoby
zmocněné představenstvem na základě plné moci nebo podpisových pravidel
Vodafonu, za .......................... společně kteříkoliv dva členové představenstva nebo osoby
zmocněné představenstvem na základě plné moci nebo podpisových pravidel
............................... Toto sdělení se stane okamžikem doručení druhé smluvní straně
nedílnou součástí Přílohy B1 nebo E Smlouvy.
14.05 Při sjednávání dodatků k této Smlouvě jsou smluvní strany povinny reagovat
v přiměřené lhůtě protinávrhem či sdělením souhlasu se zaslaným návrhem, v každém
případě však budou reagovat ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení příslušného
návrhu nebo protinávrhu.
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Článek 15.
Komunikace
15.01 Písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná touto Smlouvou budou
vyhotovena v českém jazyce a budou zaslána doporučenou poštou nebo faxem nebo
elektronickou poštou na adresy a kontaktní osoby uvedené v Příloze E Smlouvy.
15.02 Elektronickou poštou či faxem lze komunikovat veškerá sdělení s výjimkou případů,
kdy tato Smlouva výslovně stanoví jinak.
15.03 Sdělení učiněné faxem bude považováno za přijaté poté, kdy příslušný systém, použitý
k přenosu, vytvoří potvrzení o jeho úspěšném odeslání. Sdělení elektronickou poštou
bude považováno za přijaté poté, kdy příslušný systém, použitý k přenosu, vytvoří
potvrzení o úspěšném odeslání nebo doručení zprávy. Elektronicky či faxem zaslané
sdělení je odesílající smluvní strana povinna na žádost druhé smluvní strany potvrdit
doporučenou poštou.
Článek 16.
Spolupráce
16.01 V souvislosti s plněním ustanovení této Smlouvy budou smluvní strany spolupracovat a
budou si průběžně a v nezbytném rozsahu vyměňovat veškeré potřebné technické
informace.
16.02 Smluvní strany se budou zejména
-

neprodleně navzájem informovat o všech podstatných závadách na svých
zařízeních nebo svých veřejných komunikační sítích;
- navzájem písemně informovat s dostatečným předstihem o podstatných
plánovaných změnách na svých telekomunikačních koncových zařízeních nebo
svých veřejných komunikační sítích,
a to do té míry, do jaké je možno tyto informace rozumně pokládat za podstatné pro
bezproblémové plnění této Smlouvy.
16.03 Každá ze smluvních stran se zdrží jakékoliv činnosti, která může způsobit poškození
veřejné komunikační sítě druhé smluvní strany.
16.04 Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a
bezpečnost osob. Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnost provozu
zařízení použitého v její veřejné komunikační síti až do propojovacího bodu.
16.05 Smluvní strany se zavazují, že při činnostech prováděných podle této Smlouvy nebo
případně podle dalších smluv, uzavřených na jejím základě a vyžadujících vstup
zaměstnanců jedné smluvní strany („první smluvní strana“) do objektů druhé smluvní
strany („druhá smluvní strana“), budou dodržovány normy a pravidla, stanovené druhou
smluvní stranou ke vstupu do jejích objektů, k ochraně jejího majetku a pro vnášení a
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vynášení vlastních věcí do objektů a z objektů druhé smluvní strany, se kterými
zaměstnance nebo vstupující zástupce první strany seznámila. Smluvní strana nesmí
zasahovat do zařízení, kabelů a rozvodů druhé smluvní strany, a to ani v průběhu
výstavby, s výjimkou případů, kdy k tomu byl udělen písemný souhlas druhou stranou.
Článek 17.
Různé
17.01 Nástupci a postupníci
Tato Smlouva a práva a povinnosti v ní vymezené jsou závazné pro obě smluvní strany
a jejich právní nástupce. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy může
jedna smluvní strana převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem
druhé smluvní strany.
17.02 Oddělitelnost
Stane-li se libovolná část této Smlouvy neplatnou, nebude tím ovlivněna platnost
ostatních ustanovení této Smlouvy. Bude-li to v daném případě vhodné a účelné,
smluvní strany se pokusí nahradit příslušnou neplatnou část Smlouvy novým
odpovídajícím zněním.
17.03 Právo duševního vlastnictví
Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran k duševnímu
vlastnictví a tato Smlouva neopravňuje žádnou ze smluvních stran k výkonu práv z
duševního vlastnictví druhé smluvní strany.
Článek 18.
Použitelné právo
Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány v souladu s
právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Práva a povinnosti, vyplývající z
této Smlouvy, se v ostatním řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a platnými právními předpisy upravujícími oblast telekomunikací, tedy
především zákonem o elektronických komunikacích.
Článek 19.
Řešení sporů
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Smluvní strany vynaloží nejvyšší úsilí vyřešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a
v souvislosti s ní vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Jestliže smluvní strany touto
cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze stran vyzvala druhou stranu ke smírnému řešení
sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
předložit spor k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu. Uvedené neplatí, hrozí-li
prekluze nebo promlčení některého z práv. Není-li Český telekomunikační úřad příslušný
k rozhodování sporu, může kterákoliv ze stran předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
Článek 20.
Závěrečná ustanovení
20.01 Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce (Příloha A2
Smlouvy v jazyce anglickém) s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá
smluvní strana a dvě vyhotovení Český telekomunikační úřad.
20.02 V případě rozporů mezi zněním této Smlouvy a zněním její přílohy je rozhodující znění
a úprava stanovená ve Smlouvě.
Seznam příloh
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha A
Příloha A1
Příloha A2
Příloha B
Příloha B1
Příloha C
Příloha C1
Příloha D
Příloha E
Příloha F
Příloha G
Příloha H
Příloha I

Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a časový
harmonogram poskytování propojovací kapacity
Popis propojovacích bodů a způsobu propojení obou sítí
Testování funkčnosti signalizace č. 7 při propojování sítí
Poskytované služby
Čísla přidělená smluvním stranám dle rozhodnutí ČTÚ
Ceny za poskytované služby
Konkrétní výše cen za poskytované služby
Vyúčtování a placení
Adresy a kontaktní osoby
Údaje o vzájemném provozu
Smluvní pokuty
Bankovní záruka
Přenositelnost čísla
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V Praze dne ____________

V .............. dne ____________

Vodafone Czech Republic a. s.

..........................................

Balesh Chandra Sharma
předseda představenstva
..........................................

..........................................

Anna Iordanova
představenstva
..........................................

Dimitrova

členka

..........................................
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1

Služby přenosu volání poskytované společností Vodafone

1.1

Definice služeb volání:

1.1.1

Službami přenosu volání se rozumí hlasové, faxové a datové spojení z bodu
propojení do koncového bodu veřejných komunikačních sítí .................... a
Vodafone.

1.1.2

Spojení ze sítě ................. do sítě Vodafone a spojení v opačném směru bude
realizováno prostřednictvím čísel, u kterých jsou smluvní strany jejich aktuálním
provozovatelem. Přidělená čísla smluvním stranám rozhodnutím ČTÚ jsou blíže
specifikována v Příloze B1 této Smlouvy.

1.1.3

V příchozím mezinárodním styku budou spojení přes síť ......................... do sítě
Vodafonu směrována prostřednictvím telefonních čísel ve tvaru: přidělené
národní směrové číslo + účastnické číslo volané stanice (dále jen „telefonní číslo
v národním tvaru“).

1.1.4

V příchozím mezinárodním styku budou spojení přes síť Vodafonu do sítě
....................... směrována prostřednictvím telefonních čísel v národním tvaru.

1.1.5

Ustanovení Smlouvy ani této přílohy neomezují právo kterékoliv smluvní strany
směrovat provoz do sítě druhé smluvní strany prostřednictvím jiné veřejné
komunikační sítě, s jejímž provozovatelem má tato druhá smluvní strana
uzavřenu řádnou smlouvu o propojení.

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.3

Regulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone
Regulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone poskytuje přenos volání od POI(včetně) ke
koncovému bodu sítě Vodafone.
Regulovanou službu koncového volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone je možné využívat pouze společně se
službou Neregulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone.
Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje
Regulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone je uveden v příloze B1.
Seznam číselných rozsahů volajících čísel (A čísel), na které se vztahuje
Regulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone je uveden v příloze B1. Seznam odpovídá aktuální
regulaci ČTÚ a v případě potřeby bude aktualizován.
Za každé uskutečněné spojení na pevné číslo do sítě Vodafone zaplatí
společnost ......................... společnosti Vodafone cenu stanovenou dle Přílohy C
a C1.
Neregulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone
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1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Neregulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone poskytuje přenos volání od POI (včetně)
ke koncovému bodu sítě Vodafone.
Neregulovanou službu koncové volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone je možné využívat pouze společně se službou
Regulovaná Služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone.
Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje
Neregulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone je uveden v příloze B1.
Neregulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone se vztahuje na všechny číselné rozsahy
volajících čísel (A čísel), s výjimkou rozsahů, na které se vztahuje Regulovaná
služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě
společnosti Vodafone. Neregulovaná služba koncového volání k účastníkům
veřejné pevné komunikační sítě společnosti Vodafone se vztahuje i na volání bez
uvedeného (A) čísla volajícího.
Za každé uskutečněné spojení na pevné číslo do sítě Vodafone zaplatí
společnost ......................... společnosti Vodafone cenu stanovenou dle Přílohy C
a C1.
Služba koncové volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě
společnosti Vodafone
Služba koncového volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě
společnosti Vodafone poskytuje přenos volání od POI(včetně) ke koncovému
bodu sítě Vodafone.
Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje Služba
koncového volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě společnosti
Vodafone je uveden v příloze B1.
Za každé uskutečněné spojení na mobilní číslo do sítě Vodafone zaplatí
společnost ......................... společnosti Vodafone cenu stanovenou dle Přílohy C
a C1.
Služba vyhledání přeneseného telefonního čísla poskytovaná společností
Vodafone
Službou vyhledání přeneseného telefonního čísla se rozumí vyhledání
směrovací informace pro ukončení volání na číslo přenesené v rámci služby
přenosu telefonních čísel.
Službu vyhledání přeneseného telefonního čísla poskytne Vodafone společnosti
......................... v případě, že tato jako originující operátor směruje provoz do sítě
společnosti Vodafone, která není provozovatelem tohoto telefonního čísla.
V takovém případě společnost Vodafone do jejíž sítě byl daný provoz směrován,
zajistí vyhledání přeneseného telefonního čísla.
Pokud společnost ......................... - originující operátor předá při sestavení hovoru
společnosti Vodafone Operator ID, nebude službu vyhledání přeneseného
telefonního čísla poskytnuta.
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1.5.4

1.6
1.6.1

1.6.2
1.6.3

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla, kterou hradí
společnost ......................... - originující operátor společnosti Vodafone je uvedena
v Příloze C1 Smlouvy.
Služba dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované
jiným operátorem.
Službu dosměrování provozu na pevné nebo mobilní účastnické telefonní číslo
provozované jiným operátorem, než je Vodafone, poskytne Vodafone druhé
smluvní straně v případě, že tato smluvní strana jako originující operátor směruje
volání na účastnické telefonní číslo do sítě Vodafone a Vodafone není
provozovatelem tohoto čísla. V takovém případě Vodafone zajistí vyhledání
přeneseného telefonního čísla dle bodu 1.3 Přílohy B Smlouvy a ukončení
tohoto volání v síti aktuálního provozovatele.
Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje Služba
dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným mobilním
operátorem je uveden v příloze B1.
Cena za službu dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované
jiným operátorem, než je Vodafone, kterou hradí společnost ......................... originující operátor společnosti Vodafone je uvedena v Příloze C1 Smlouvy.

Služba přenosu telefonních čísel mezi smluvními stranami (dále též jen
„služba přenesení čísla“)
1.7.1 Služba přenosu telefonních čísel se řídí aktuálním zněním Opatření obecné
povahy vydaného Českým telekomunikačním úřadem, kterým se stanoví
technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel
a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.
Přenositelnost mobilních čísel se dále řídí Kodexem vydaným Asociací
provozovatelů mobilních sítí, jehož aktuální verze je dostupná na stránkách
www.apms.cz.

1.7

1.7.2

Cena za službu přenesení čísla je uvedená v Příloze C1.

2 Doplňkové služby:
2.1 Smluvní strany se dohodly, že si budou k základním službám uvedeným v bodě 1.
této Přílohy B, navzájem poskytovat anebo ve svých sítích podporovat níže
vyjmenované doplňkové služby. Smluvní strany si mohou po vzájemné dohodě
zpřístupnit další doplňkové služby. Tyto služby budou poskytovány v souladu s
technickými specifikacemi uvedenými v Příloze A Smlouvy.
2.2 Doplňkové služby uvedené v tomto bodě 2. Přílohy B nebudou předmětem
vzájemného účtování mezi smluvními stranami. Za spojení vzniklá v důsledku
využití doplňkových služeb si budou smluvní strany účtovat ceny odpovídající
cenám příslušných služeb uvedených v bodě 1. této Přílohy B Smlouvy.
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2.3 Poskytované doplňkové služby:
- Identifikace volající linky
CLIP - zobrazení identifikace volající linky / Calling Line Identification
Presentation (ETS 300 089).
CLIR - zamezení zobrazení identifikace volající linky / Calling Line Identification
Restriction (ETS 300 090).
- Přesměrování hovoru
CFU - přesměrování hovorů / Call Forwarding Unconditional (ETS 300 200)
CFB - přesměrování volání při obsazení / CF Busy (ETS 300 199)
CFNR - přesměrování volání při nepřihlášení / CF No Response (ETS 300 201)
- Čekající volání
CW - čekající volání / Call Waiting (ETS 300 056)
2.4 Podporované doplňkové služby:
- Konferenční volání
CONF - konferenční volání / Conference Call (ETS 300 183)
- Přidržení hovoru
HOLD – přidržení hovoru / Call Holding
Zobrazení připojeného čísla
COLP/Connected Line Presentation

3
3.1

3.2

Služby souvisící s propojením sítí se sítí Vodafone
Vodafone poskytuje propojení k síti toky 2Mbit/s v bodech propojení
definovaných v Příloze A1.
Za umístění rozvaděče DDF dle podmínek Přílohy A v prostorách společnosti
Vodafone je společnost .... povinna zaplatit společnosti Vodafone ceny dle Přílohy
C1.
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ČÍSLA PŘIDĚLENÁ SMLUVNÍM STRANÁM DLE
ROZHODNUTÍ ČTÚ A ČÍSLA DOSTUPNÁ VE VEŘEJNÝCH
KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH SMLUVNÍCH STRAN
(dále jen „přidělená čísla“)

1. Postup při aktivaci nových číselných přídělů
Požadavky na směrování nových číselných přídělů pro smluvně upravené služby
budou do RDČ (Referenční databáze čísel) zadány vždy do 15. dne v kalendářním
měsíci a 1. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly požadavky na nové
směrování zaslány budou tyto směry otevřeny, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Přidělená čísla společnosti Vodafone jsou uvedena v RDČ.

3. Přidělené Identifikační číslo provozovatele společnosti Vodafone
OpID společnosti Vodafone:
OpID společnosti Vodafone:
OpID společnosti Vodafone:

213 (mobilní síť)
277 (pevná síť)
214 (pevná síť)

4. Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje
Regulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě a společnosti Vodafone (definovaná v příloze B):
-

Geografická čísla 2xx xxx xxx – 5xx xxx xxx
Negeografická čísla řady 910 xxx xxx
Neveřejné sítě 95x xxx xxx a 972 xxx xxx – 974 xxx xxx

5. Regulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone a Regulovaná služba koncového volání k účastníkům
veřejné mobilní komunikační sítě společnosti Vodafone se vztahuje pouze na
taková volání, kde volající číslo (A číslo) je telefonním číslem uvedeným
v Číslovacím plánu, pro které bylo vydáno Českým telekomunikačním úřadem
příslušné oprávnění k jeho využívání, nebo telefonním číslem z číselných
rozsahů uvedených v následující tabulce:

[v.14/08]
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země

země

kód země

kód země

Belgie

+32

Lotyšsko

+371

Bulharsko

+359

Lucembursko

+352

Dánsko

+45

Maďarsko

+36

Estonsko

+372

Malta

+356

Finsko

+358

Martinik

+596

Francie

+33

Německo

+49

Nizozemsko

+31

Norsko

+47

Polsko

+48

Portugalsko

+351

Rakousko

+43

Reunion

+262

Francouzská
Guyana
Gibraltar

+594
+350

Guadeloupe, Sv.
Martin, Sv.

+590

Bartoloměj
Chorvatsko

+385

Rumunsko

+40

Irsko

+353

Řecko

+30

Island

+354

Slovensko

+421

Itálie

+39

Slovinsko

+386

Kypr

+357

Španělsko

+34

Lichtenštejnsko

+423

Švédsko

+46

Litva

+370

Velká Británie

+44

Taková volání jsou považována za volání ze zemí Evropského hospodářského prostoru
(dále jen „originace z EHP“). Všechna ostatní volání, včetně volání, kde číslo volajícího (A
číslo) není uvedeno, nebo kde pro dané číslo nebylo Českým telekomunikačním úřadem
vydáno oprávnění k jeho využívání, jsou považována za volání ze zemí mimo EHP (dále
jen „originace mimo EHP“).

6. Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje
Neregulovaná služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě společnosti Vodafone (definovaná v příloze B):
-

[v.14/08]
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-

Neveřejné sítě 95x xxx xxx a 972 xxx xxx – 974 xxx xxx

7. Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje Služba
koncového volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě společnosti
Vodafone (definovaná v příloze B):
-

Mobilní účastnická čísla 6xx xxx xxx – 7xx xxx xxx
Směrovací kódy 96x

8. Seznam číselných rozsahů volaných čísel (B čísel), na které se vztahuje Služba
dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným mobilním
operátorem:
-

[v.14/08]

Geografická čísla 2xx xxx xxx – 5xx xxx xxx
Negeografická čísla řady 910 xxx xxx
Neveřejné sítě 95x xxx xxx a 972 xxx xxx – 974 xxx xxx
Mobilní účastnická čísla 6xx xxx xxx – 7xx xxx xxx
Směrovací kódy 96x
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KONKRÉTNÍ VÝŠE CEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.

Regulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě
společnosti Vodafone

1.1

Cena za propojení pro tuto službu se vztahuje pouze na volání originovaná v EHP (seznam
prefixů je uveden v příloze B1). Cenu hradí společnost ...................... společnosti Vodafone a
činí (cena za délku volání):
od 1.8.2014 včetně:

0,03 Kč/min

2.

Neregulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné pevné komunikační
sítě společnosti Vodafone

2.1

Cena za propojení pro tuto službu se vztahuje na volání originovaná mimo EHP. Cenu
hradí společnost ...................... společnosti Vodafone a činí (cena za délku volání):
od 1.8.2014 včetně:

2.2

0,41 Kč/min

Změna ceny uvedené v bodě 2.1 může být provedena následujícím způsobem:
společnost Vodafone nejpozději do 31. října nebo 30. dubna oznámí elektronickou
poštou společnosti ………….. novou výši ceny, kterou následně potvrdí dopisem. Nová výše
ceny bude účinná:
- od 1. ledna následujícího roku, pokud oznámení bylo učiněno do 31. října a následně
potvrzeno, nebo
- od nejbližšího 1. července následujícího po oznámení, pokud oznámení bylo učiněno po
31. říjnu do 30. dubna a následně potvrzeno.
Dojde-li u volání, které by jinak bylo účtováno jako Neregulovaná služba koncové volání k
účastníkům veřejné pevné komunikační sítě společnosti Vodafone, k neoprávněné
změně A čísla před předáním hovoru společnosti Vodafone, je společnost Vodafone
oprávněna společnosti …………………. zpětně doúčtovat cenu za Neregulovanou službu dle
tohoto bodu 2 u veškerých takových hovorů v plném rozsahu, a to za poslední tři
zúčtovací období.

3.

Regulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě
společnosti Vodafone

3.1

Na základě povinnosti uložené rozhodnutím o ceně CEN/7/06.2014-99 Rady Českého
telekomunikačního úřadu ze dne 26. června 2014 (dále jen „Rozhodnutí o ceně“) se po
dobu trvání povinnosti společnosti Vodafone sjednat a uplatňovat cenu za službu
ukončení volání (terminace) ve veřejné mobilní telefonní síti Vodafone, která je uvedena

[v.14/08]
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ve výroku I. Rozhodnutí o ceně (dále jen „Regulovaná cena“), Regulovaná cena za volání
originované v EHP stanovuje takto:
- 0,27 Kč/min po dobu, kdy bude ve vztahu ke Smlouvě trvat povinnost uvedená ve
výroku I.a) Rozhodnutí o ceně a se zohledněním lhůty při oznámení změny ceny za
Regulovanou službu dle bodu 3.2.
3.2

Jestliže povinnost uvedená v Rozhodnutí o ceně zanikne (např. z důvodu zrušení
Rozhodnutí o ceně) nebo bude-li přiznán odkladný účinek žalobě proti Rozhodnutí o
ceně, společnost Vodafone oznámí společnosti …… novou výši ceny za Regulovanou
službu upravenou bodem 3, přičemž změna této ceny bude účinná od prvního dne třetího
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém společnost Vodafone změnu
ceny za Regulovanou službu společnosti ……….. oznámí.

4.

Neregulovaná služba koncové volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační
sítě společnosti Vodafone

4.1

Cena za propojení pro tuto službu se vztahuje na volání originovaná mimo EHP. Cenu
hradí společnost ...................... společnosti Vodafone a činí (cena za délku volání):
od 1.9.2014 včetně:
1,26 Kč/min

4.2

Změna ceny uvedené v bodě 4.1 proběhne obdobně jako změna ceny dle bodu 2.2.
Dojde-li u volání, které by jinak bylo účtováno jako Neregulovaná služba koncové volání k
účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě společnosti Vodafone, k neoprávněné
změně A čísla před předáním hovoru společnosti Vodafone, je společnost Vodafone
oprávněna společnosti …………………. zpětně doúčtovat cenu za Neregulovanou službu dle
tohoto bodu 4 u veškerých takových hovorů v plném rozsahu, a to za poslední tři
zúčtovací období.

5.

Služba vyhledání přeneseného telefonního čísla poskytovaná společností
Vodafone

5.1

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla, kterou se zavazuje zaplatit
společnost ...................... společnosti Vodafone, činí:
1,62 Kč/vyhledání

6.

Služba dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným
operátorem

6.1

Cena za službu dosměrování provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným
operátorem, kterou se zavazuje zaplatit společnost ...................... společnosti Vodafone, činí
(cena za délku volání):
Cena za terminaci v síti jiného operátora + 0,24 Kč/min.
Například při ceně za terminaci ve výši 0,27 Kč/min bude celková cena za předání tohoto typu provozu 0,27 +
0,24 = 0,51 Kč/min. Jednorázová cena za vyhledání přeneseného čísla 1,62 Kč/ hovor zůstává dle bodu 4.

[v.14/08]
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7.

Cena za Službu přenosu telefonních čísel mezi smluvními stranami

7.1

Cena za Službu přenosu telefonních mobilních čísel, kterou hradí přejímající operátor
opouštěnému operátorovi je rozlišena podle typu objednávky (ceny platné od 1.9.2014):

a)

Cena za jednoduchou objednávku (jedno MSISDN):

i.
čísla:

P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces přenesení
202,00 Kč/MSISDN

b)

Cena za komplexní objednávku (více MSISDN):

i.
P1 - cena účtovaná opouštěným operátorem v případě úspěšné autorizace (cena P1 je
určena pouze k pokrytí přírůstkových administrativních nákladů přímo způsobených a efektivně
vynaložených v souvislosti se zpracováním objednávky žadatele o přenesení telefonního čísla):
132,00 Kč/objednávku
ii.
P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces přenesení
čísla (cena P2 je určena pouze k pokrytí dodatečných nákladů způsobených a efektivně
vynaložených v rámci fáze procesu přenesení čísla od momentu úspěšné autorizace do
momentu úspěšného přenesení čísla ze sítě opouštěného operátora):
70,00 Kč/ za každé MSISDN
v rámci dané objednávky

7.2

Ceny za Službu přenosu telefonních pevných čísel, kterou hradí přejímající operátor
opouštěnému operátorovi, jsou stanoveny v následující tabulce:
Jednorázové ceny

cena (Kč)

Cena za přenesení čísla na základě jednoduché objednávky

377

Cena za přenesení čísla na základě komplexní objednávky

1055

Cena za proces vrácení čísla účtovaná opouštěným
operátorem na úhradu nákladů s procesem vracení čísla

129

Cena za zpracování objednávky při nedodání Autorizačního
formuláře (CAF)

186
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Příloha Telekomunikačního věstníku 17/2014, str. 965
Obchodní tajemství
Smlouva o propojeni veřejných komunikačních sítí uzavřená mezi společností Vodafone Czech Republic a.s. a
společností .............................. dne ________________ Příloha C1

8.

Ceny za Služby souvisící s propojením se sítí společnosti Vodafone

8.1

Společnost …………. je povinná zaplatit společnosti Vodafone jednorázový poplatek 20.000,-

8.2

Kč za zřízení a roční údržbu každého jednoho rozhraní souvisejícího s jedním tokem
2Mbit/s. Společnost Vodafone je oprávněna účtovat po prvním roce provozu rozhraní
společnosti ........... poplatek za roční správu každého jednoho rozhraní ve výši 5.000Kč.
Telekomunikační okruhy do bodů propojení společnosti Vodafone definovaných v Příloze
A1 zřizuje a zajišťuje společnost .......... .
Společnost …………. je povinna zaplatit společnosti Vodafone roční poplatek 120.000,-Kč za
umístění rozvaděče DDF dle podmínek Přílohy A v prostorách společnosti Vodafone.

8.3

V případě, že okruh zřízený na základě žádosti společnosti …….. nebude žádnou ze stran
využíván, nese společnost ………. veškeré náklady na takovýto telekomunikační okruh.
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