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1 Shrnutí 

1.1 Vodafone Czech Republic a.s. („Vodafone”) vítá příležitost připomínkovat návrh rozhodnutí o ceně ve věci 

uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – 

„Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ („Návrh rozhodnutí”), který 

Český telekomunikační úřad („ČTÚ”) zveřejnil k veřejné konzultaci.   

1.2 V souladu s připomínkami, které Vodafone uplatnil ve veřejné konzultaci k Návrhu rozhodnutí o uložení 

povinností na relevantním trhu 3a (REM), Vodafone navrhuje doplnění regulace cen o povinnosti, které 

jsou podle Vodafone nevyhnutné pro rozvoj konkurenčního prostředí. Naše připomínky se týkají zejména 

následujících oblastí, které v následujícím textu popisujeme a zdůvodňujeme: 

- neuložení cenové regulace pro přístup k některým prvkům pasivní infrastruktury;  

- regulace cen virtuálního zpřístupnění VULA; 

- regulace cen pro přístup k nenasvícenému vláknu; 

- neuplatnění povinnosti uplatnění struktury a měrné jednotky u ceny za přístup k nenasvícenému 

vláknu; 

- neuložení cenové regulace služby vysunuté kolokace; 

- úroveň cen uvedených v Návrhu rozhodnutí. 

2 Připomínky k jednotlivým částem Návrhu rozhodnutí 

A. Neuložení cenové regulace pro přístup k některým prvkům pasivní infrastruktury   

2.2 V současně platném rozhodnutí o ceně č. CEN/4/08.2015-4 jsou uvedeny maximální ceny za (i) 

poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku uplatněné jednorázově, 

(ii) poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku uplatněné měsíčně, (iii) 

ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatňované jednorázově a (iv) ceny za poskytnutí služeb kolokace 

uplatňované měsíčně. 

2.3 Návrh rozhodnutí nestanovuje maximální ceny za služby (i) a (ii) související s poskytnutím služeb 

zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku (ceny uplatněné jednorázově a měsíčně). 

2.4 Vodafone nesouhlasí s nestanovením maximálních cen (i) a (ii) uvedených výše a žádá ČTÚ, aby do Návrhu 

rozhodnutí doplnila maximální ceny pro tyto služby. Návrh rozhodnutí a ani související Návrh rozhodnutí o 

uložení povinností na relevantním trhu 3a neobsahuje takové důvody, které by mohly zapříčinit neuložení 

regulace cen pro tyto služby, které jsou klíčovými vstupy pro podnikatelská rozhodnutí žadatelů o přístup 

k službám na trhu č. 3a. Viz připomínky Vodafone k Návrhu rozhodnutí o uložení povinností na relevantním 

trhu 3a. 

2.5 Vodafone navrhuje uplatnit cenovou regulaci přístupu ke kabelovodům, chráničkám a ostatním prvkům 

pasivní infrastruktury (zejména potrubí, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, 

budovy nebo vstupy do budov, sloupy), a to prostřednictvím určení maximálních cen za přístup k pasivní 

infrastruktuře v rozhodnutí o ceně. Zajištění přístupu za přiměřených cenových podmínek by odstranilo 

významnou bariéru investic do alternativní infrastruktury, kterou je schopnost SMP operátora znemožnit 

realizaci projektů investic svou nekonzistentní a selektivní cenovou politikou vůči žadatelům, v situacích, 

kdy SMP operátor je jediným možným poskytovatelem přístupu do pasivní infrastruktury. Stanovení 
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maximálních cen by proto mělo za cíl stimulovat zvýšenou investiční aktivitu alternativních operátorů do 

infrastruktury. Viz připomínky Vodafone k Návrhu rozhodnutí o uložení povinností na relevantním trhu 3a. 

B. Regulace cen virtuálního zpřístupnění VULA 

2.6 Návrh rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y ukládá povinnost virtuálně zpřístupnit účastnická vedení (VULA),1 

ale pro toto zpřístupnění neukládá regulaci cen. Návrh rozhodnutí o ceně proto neobsahuje regulaci cen 

virtuálního zpřístupnění VULA. 

2.7 Vodafone navrhuje, aby byl Návrh rozhodnutí doplněn o regulaci cen virtuálního zpřístupnění VULA. Při 

uplatnění cenové regulace zpřístupnění účastnického kovového vedení je nekonzistentní, aby se cenová 

regulace nevztahovala na zpřístupnění VULA, které má v podle Návrhu rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y 

v určitých případech nahrazovat zpřístupnění účastnického kovového vedení. Zároveň jde o produkt, který 

využívá účastnická kovová vedení. 

C. Regulace cen pro přístup k nenasvícenému vláknu 

2.8 Návrh rozhodnutí navrhuje, aby ceny za poskytnutí přístupu k nenasvícenému vláknu byly stanoveny na 

základě zásady nákladové orientace, s využitím nákladového modelu velkoobchodního (fyzického) 

přístupu k infrastruktuře sítě.2 

2.9 Vodafone navrhuje uložení regulace cen formou stanovení maximálních cen za přístup k nenasvícenému 

vláknu. Uvedená cenová regulace je uplatňována i pro přístup k jiným službám pro stimulaci investičních 

aktivit a efektivní rozvoj konkurenčního prostředí. 

D. Neuplatnění povinnosti uplatnění struktury a měrné jednotky u ceny za přístup 

k nenasvícenému vláknu 

2.10 Návrh rozhodnutí zmiňuje, že podle účastníka řízeni jsou struktura a měrné jednotky nadbytečné a jedná 

se o zavedený sektorový standard. Nabídka účastníka řízení již uvádí ceny za pronájem nenasvíceného 

vlákna v metrech za měsíc a jednorázové ceny za položku.3 

2.11 Vodafone nesouhlasí s neuložením povinnosti uplatnění struktury a měrné jednotky u ceny za přístup 

k nenasvícenému vláknu. Neuložení této povinnosti by mohlo vést k znepřehlednění nabídky účastníka 

řízení a je úlohou regulace zajistit kontinuitu struktury nabídky a měrných jednotek, aby odpovídala 

standardům na trhu.  

E. Neuložení cenové regulace služby vysunuté kolokace 

2.12 Návrh rozhodnutí nepočítá s cenovou regulací služby vysunuté kolokace ani nevysvětluje, jakým 

způsobem by měl CETIN postupovat při stanovení cen této služby. 

2.13 Vodafone navrhuje, aby část I. Návrhu rozhodnutí byla rozšířena o ceny služby vysunutá kolokace, dále 

rozdělené na (i) ceny služby vysunuté kolokace uplatňované jednorázově, (ii) ceny služby vysunuté 

kolokace uplatňované měsíčné. Ceny by měly být stanoveny pro tyto položky: 

Poskytnutí pásku a spojovacího kabelu (vnitřní/vnější) na HR služby Vysunutá kolokace (za jeden pásek) 

Poskytnutí pásku na HR služby Vysunutá kolokace formou JTŘK (za jeden pásek) 

Poskytnutí prostoru pro umístění technologie služby Vysunutá kolokace (za 1U prostoru) 

Pronájem prostoru pro umístění technologie služby Vysunutá kolokace (za ½ rack) 

Pronájem prostoru pro umístění technologie služby Vysunutá kolokace (za 1 rack) 

                                                                                       
1 Návrh rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y, řádky 89-94. 
2 Návrh rozhodnutí, řádky 22-29. 
3 Návrh rozhodnutí, řádky 208-212. 
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Poskytnutí Sběrného okruhu z nadřazené kolokace k Vysunuté kolokaci (za jeden okruh) 

Technické šetření pro ověření možnosti výstavby vysunutého DSLAM (za jednu žádost, pouze jednorázová cena) 

F. Úroveň cen uvedených v Návrhu rozhodnutí 

2.14 Vodafone má tyto konkrétní připomínky k návrhu maximálních cen: 

- Návrh rozhodnutí obsahuje nejasnou strukturu cen, například u položky 3.25 (Práce na projekčním 

průzkumu a schvalování projektové dokumentace – jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno 

stanovisko) není jasné jaké služby se týká, podle současného ceníku služby Kolokace se jedná o 

položku uvedenou v kategorii  Ceny za službu Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu  

radioreléovým  spojem  a  za  službu  Nájem prostoru  pro  umístění  sběrného  okruhu  vedeného 

zemí . Ze současného návrhu se zdá, že se jedná o mandatorní položku, která bude účtována vždy 

spolu s položkou 3.2 

- Rozdíl mezi cenou deinstalace a cenou instalace je natolik malý, že není jasné, co je předmětem 

deinstalace. Cena deinstalace by měla být pouze cena práce (tj. od ceny instalace odečtena cena 

materiálu). 

- Položka 3.3 (Poskytnutí kolokačního prostoru – skříň) je dle dostupných informací (například 

nabídky e-shopů) cena za rack 600x600 cca 12.000 Kč. Když předpokládáme náklad maximálně 

10.000 Kč za instalaci včetně marže, celková cena by neměla být vyšší než 22.000 Kč – tato cena 

by byla výrazně nižší než v Návrhu rozhodnutí. V této souvislosti uvádíme, že cena uvedená 

v Návrhu rozhodnutí pro položku 3.3 je velmi podobná jako cena v roce 2006 (viz rozhodnutí o 

ceně CEN/11/04.2006-25). Navrhujeme proto, aby ČTÚ přezkoumal metodiku stanovení 

maximální ceny, jestli je nastavena správně. 

 

— * * * — 


