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Návrh nákladového modelu a metodiky pro stanovení ceny za přístup k fyzické 
infrastruktuře 
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Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen “CETIN”) vítá iniciativu 
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen “Úřad”) transparentně stanovit v rámci 
implementace Zákona 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 
zákonů („Zákon“) svůj přístup k rozhodování sporů o cenách.  Děkujeme za možnost vyjádřit 
se k návrhu nákladového modelu a metodiky.  Níže uvádíme několik připomínek a žádáme 
o jejich zohlednění v úpravě metodiky a v rozhodovací praxi.  

 

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

1) Společnost CETIN vnímá předložený nákladový model a metodiku pro stanovení ceny 
za přístup k fyzické infrastruktuře jako jeden z podkladů pro posuzování přiměřenosti a 
spravedlivosti cen za přístup k fyzické infrastruktuře Úřadem v případě sporu. Ačkoliv 
vítáme, že Úřad předložením a zveřejněním metodiky a nákladového modelu předem 
transparentně nastiňuje principy rozhodovací praxe, Zákon umožňuje zohlednit při 
stanovení ceny i další faktory, než v předložené verzi pokrývá nákladový model.  
V souladu se schváleným zněním zákona v §17 odst. 3 má Úřad přistupovat k sporu 
ohledem ceny tak, „aby cena zahrnovala náhradu ekonomicky oprávněných nákladů 
povinné osoby, a při jejím stanovení zohlední dopad navrhovaného zásahu na obchodní 
plán povinné osoby včetně jí provedených investic do fyzické infrastruktury využívané k 
poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací.“ Nákladový model 
předložený Úřadem tak nemůže být vyčerpávající a stanovovat „maximální přípustné 
ceny“.  Naopak, je nutno vzít v úvahu okolnosti konkrétního případu; okruh nákladů může 
zahrnovat nejenom přímé náklady vlastníka infrastruktury spojené s jejím pořízením a 
provozováním, ale rovněž další náklady spojené s dopadem pronájmu prvku fyzické 
infrastruktury na obchodní plán a investice vlastníka fyzické infrastruktury (např. spojené 
s nutností posílení stávající infrastruktury jako mikrotrubičkování, které by jinak vlastník 
nebyl nucen provést, anebo zhoršení očekáváné návratnosti investic v důsledku 
pronájmu fyzické infrastruktury). Zejména části 1 a 2 dokumentu „Metodika pro stanovení 
ceny za přístup k fyzické infrastruktuře“ proto společnost CETIN navrhuje upravit 
v smyslu Zákona.  

 

II. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K DOKUMENTU METODIKA PRO STANOVENÍ CENY ZA 
PŘÍSTUP K FYZICKÉ INFRASTRUKTUŘE 
 

2) Ř. 47: Navrhujeme vypustit slova „, v souladu s principem nákladové orientace,“ z věty. 
Zákon dle našeho názoru výslovně nestanoví, že vzájemná dohoda povinné a oprávněné 
osoby o ceně za přístup k fyzické infrastruktuře musí odpovídat principu nákladové 
orientace, nýbrž pouze to, že povinná osoba zpřístupní infrastrukturu „za spravedlivých, 
přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny“. Zákon dle našeho názoru 
nepředpokládá pravomoc Úřadu vstupovat do jednání ohledně cen mimo případů sporů.  



 

 IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623 
www.cetin.cz 

 

3) Ř. 65: Navrhujeme upravit odstavec v smyslu výše uvedené obecné připomínky, zejm. 
vypustit slova „maximálně přípustných“ na ř. 68 a doplnit princip posuzování jednotlivých 
případů s ohledem na obchodní plán povinné osoby včetně jí provedených investic do 
fyzické infrastruktury.  

4) Ř. 120: Úřad navrhuje stanovit přiměřenou návratnost vloženého kapitálu procentem 
návratnosti z vloženého kapitálu ve výši 7,89 % bez ohledu na to, jestli se v daném 
případě jedná o fyzickou infrastrukturu v sektoru elektronických komunikací, která již 
slouží pro poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací anebo pro 
poskytování služeb s nižšími přenosovými rychlostmi.  Domníváme se, že v souladu se 
smyslem OOP/4/12.2015-7 je namístě stanovit pro fyzickou infrastrukturu, která slouží 
k poskytování vysokorychlostních (FTTH/B) služeb elektronických komunikací, jako 
výchozí WACC ve výši 11,20 %. 

 

III. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K MODELU PRO KALKULACI CEN 
 

5) Navrhujeme podrobněji popsat, co může být zahrnuto v pořizovací ceně prvku fyzické 
infrastruktury.  Dle našeho názoru by mělo být jednoznačně uvedeno, že pořizovací cena 
obsahuje všechny související náklady na pořízení, včetně nákladů na služebnosti, 
projektovou dokumentaci, zaměření, spojky, atd.    

6) Výstupy modelu obsahují položky „spokka“ a „výkop“ (list kalkulace a výstupy, ř. 9 a ř. 
12 modelu), které nejsou prvky fyzické infrastruktury k zpřístupnění v smyslu Zákona, ale 
pouze součásti těchto prvků. Náklady na ně vstupují do nákladů na pořízení potrubí, ale 
neměly by být samostatně kalkulovány ceny jejich pronájmu. 

 

 

V Praze 10.7.2017  
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