
 

 

 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu 
opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2021-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 
 
Čj.: ČTÚ-32 341/2022-611 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ing. Lukáš Vilt, 
+420 271 642 595, lukas.vilt@o2.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) bude považovat zde poskytnuté informace 
za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní 
tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

1. Regulovaná hodnota WACC patří mezi sledované ukazatele ze strany investorů do 
telekomunikačního sektoru. Z tohoto pohledu může snížení hodnoty regulovaného WACC 
oproti reálné situaci na trhu negativně ovlivnit objem investic do telekomunikační 
infrastruktury, atraktivitu tohoto odvětví a celkovou investiční motivaci, jelikož determinuje 
návratnost aplikovanou zejména v regulovaných rozhodnutí ČTÚ. Nízká hodnota WACC 
přináší také zvýšení nejistoty pro dlouhodobé investiční rozhodování společností 
působících na trhu. 
 

2. Je dobře, že BEREC zahrnul do peer group oproti minulému reportu společnost z východní 
Evropy, která jak je zřejmé z tabulky č. 3 vykazuje výrazně jiné ekonomické ukazatele a tím 
výrazným způsobem ovlivňuje výši WACC. Bohužel je tato geografická část členských zemí 
EU výrazně podvážena z důvodu nižšího veřejného úpisu společností z těchto členských 
zemí na burze a regulovaný WACC pak neodpovídá realitě tržního prostředí. ČTÚ a BEREC 
by se měli snažit přesvědčit Evropskou komisi o potřebě revize Sdělení Komise, které by 
více reflektovalo průměrnou tržní realitu, když nynější metodika reflektuje spíše realitu 
západní části zemí EU. 



 

 

 

 
II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. Aktualizace hodnoty rizikové přirážky pro NGA sítě 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
Přepočítat rizikovou přirážku pro NGA sítě z roku 2018.  
 
Odůvodnění: 
 
ČTÚ přistoupil při určení rizikové přirážky pro NGA k aplikaci koeficientu celkového 
rizika vypočteného v roce 2018 (119,375 %). Výsledná hodnota WACC pro sítě NGA 
se tak jeví jako nízká. 
 
Zaprvé vzhledem k tomu, že od roku 2022 zahrnuje WACC s rizikovou přirážkou také 
5G sítě, které jistě čelí v posledních letech vyšší intenzitě konkurence než starší 
technologie (např. z původně 3 držitelů přídělů rádiových kmitočtů pro mobilní sítě jich 
je nyní 6). Také fixní NGA sítě (typicky optické dítě) ale čelí vyššímu riziku než v roce 
2018, ať už se jedná o navýšení konkurence v oblasti výstavby optických sítí nebo 
extrémně rostoucí ceně materiálu i práce, která se projevuje ve zhoršující se 
návratnosti výstavby NGA sítí. 
 
Navrhujeme vzhledem ke staří výpočtu rizikové přirážky a změnám na trhu 
elektronických komunikací v předmětném mezidobí jeho aktualizaci. 

 

Datum: 15. 8. 2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Lukáš Vilt 

Podpis oprávněné osoby): podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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