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Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dne 17. 9. 2015 na svých internetových stránkách zveřejnil návrh opatření 

obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se 

stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných 

informací, a vyzval k zaslání připomínek ve lhůtě 1 měsíce. Společnost Vodafone vítá možnost se k tomuto 

návrhu vyjádřit. Níže uvádíme naše připomínky a komentáře: 

 

 

K čl. 1, odst. 3 – Přirážka pro WACC pro službu přístupu na sítích NGA 

 

V návrhu procenta návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC pro službu přístupu na přístupových 

sítích nové generace ponechal ČTÚ přirážku ve stejné výši jako v dosavadním opatření obecné povahy 

č. OOP/4/08.2013-3. ČTÚ argumentuje stejnou situací na trhu NGA sítí v době poslední aktualizace hodnoty 

WACC („Obdobná situace na trhu ohledně budování NGA sítí (FTTH) a poptávky po produktech i v roce 2015 

nezakládá potřebu aktualizovat rizikové přirážky pro FTTH, a proto ČTÚ ponechal přirážky ve stejné výši při 

stanovení hodnot WACC i v roce 2015.“). 

 

S tímto hodnocením společnost Vodafone nesouhlasí a je přesvědčena, že na trhu došlo k takové změně 

situace, která si vyžaduje přehodnocení aplikace navrhované výše WACC, a to úpravou její výše, případně 

(rovněž) stanovením užšího rozsahu sítí, na které by se tato výše vztahovala a pro ostatní sítě NGA stanovit výši 

WACC dle odstavce 2. 

 

V současné době je v procesu přípravy Národní plán rozvoje sítí nové generace, jehož součástí jsou i pravidla pro 

poskytování finančních dotací výstavby NGA sítí (ve vybraných lokalitách, tzv. bílá místa). V místech, kde není 

možné využít dotace, už existuje (nebo v nejbližších 3 letech bude existovat) alespoň jeden provozovatel NGA 

sítí (tzv. černá a šedá místa1). Jelikož subjekty investovaly nebo deklarují záměr investovat do těchto míst, vidí 

tyto investice do NGA sítí za smysluplné a komerčně zajímavé. Proto není důvod se domnívat, že by tyto 

investice byly více rizikové než investice do ostatních typů sítí elektronických komunikací. To považuje 

společnost Vodafone za zásadní okolnost. 

 

Pokud se týká investic NGA v lokalitách tzv. bílých míst, v těchto případech má subjekt uvažující o takovéto 

investici možnost žádat o dotaci a tím si snížit výši vlastních investic do sítí NGA. Tímto klesá i jeho riziko, zda 

bude tato investice generovat zisk. 

 

Z hlediska konstrukce přirážky ČTÚ určuje přirážku dvěma typy rizik: 

 

a) systematická rizika spojená s rizikem celého trhu; jedná se například o makroekonomické vlivy, 

politické a mezinárodní vlivy, rizika související s provozováním sítí různých typů;  

b) nesystematická rizika spojená s regulací, tj. s rozhodnutím regulátora ve vazbě na investování do sítí 

NGA/NGN na trzích bezprostředně ovlivňujících vymezené relevantní trhy. 

 

V obou případech byly stanoveny intervaly rizik a v obou případech ČTÚ ponechal rizikovou přirážku na horní 

hranici. Samotné zdůvodnění ČTÚ je:  

 

„Úřad stanovil rizikovou přirážku na horní hranici navrženého intervalu, protože nejvyšší riziko nese 

stanovený podnik při investici do optických sítí v současné době, kdy jednak není dostatečná poptávka 

                                                 
1 Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 

(2013/C 25/01), resp. http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/verejne-konzultace/2014/12/N_rodn__pl_n_NGN-

ucelen__prac.verze.pdf 

 

http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/verejne-konzultace/2014/12/N_rodn__pl_n_NGN-ucelen__prac.verze.pdf
http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/verejne-konzultace/2014/12/N_rodn__pl_n_NGN-ucelen__prac.verze.pdf
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po produktech, které lze poskytovat pouze s využitím optických sítí, a jednak nejsou v dostatečném 

předstihu známá rozhodnutí o regulačních opatřeních na daném relevantním trhu.“ 

 

Společnost Vodafone je přesvědčena, že  

 

 s možností čerpání dotací na investice do NGA se část rizika přesouvá ze stanoveného podniku, jelikož 

významná část investic bude s velkou pravděpodobností realizována prostřednictvím dotací (dle 

Národního plánu rozvoje sítí NGA je přes 40 % území tzv. bílé místo, takže je pravděpodobné, že 

významná část investic do NGA bude hrazena formou dotací) tj. snižuje systematické riziko; 

 charakter a forma přístupových povinností (plynoucí z důvodů čerpání dotací) bude zveřejněna v rámci 

finalizace podmínek dotačního programu, tj. snižuje nesystematické riziko; 

 pokud „nejsou v dostatečném předstihu známá rozhodnutí o regulačních opatřeních na daném 

relevantním trhu“, je ČTÚ kompetentní k tomu, aby (a to i s ohledem na princip předvídatelnosti 

regulace) požadovaný regulační rámec nastínil a tím snížil potenciální riziko pro subjekty na trhu tj. 

ČTÚ má možnost eliminovat nesystematické riziko. 

 

Z výše uvedených důvodů nemůže společnost Vodafone Czech Republic a.s. souhlasit s tvrzením ČTÚ, že 

„situace na relevantním trhu č. 4 se v posledních letech signifikantně nezměnila, nenastal důvod pro aktualizaci 

rizikové prémie pro investice do sítí z optického vlákna zahrnujících systematická i nesystematická rizika“ a 

vyzývá ČTÚ k revizi přirážky pro WACC pro službu přístupu na sítích NGA, případně k vymezení užšího rozsahu 

sítí NGA, na které se vyšší míra WACC vztahuje, neboť v případě poskytnutí dotací a na ně navazující pravidla pro 

využívání, resp. poskytování takových sítí, nelze hovořit o vyšší míře rizika oproti „standardní“ úrovni WACC. 

Nabízí se tak přinejmenším zúžení rozsahu sítí NGA, na které se aplikuje vyšší míra WACC, na ty sítě, které nejsou 

budovány s využitím dotací. 

 

 

– ***  – 


