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Tabulka vypořádání připomínek k návrhu 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 
Výrok, 
odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(pořadové číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Obecně  Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(1) 

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. 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). 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.  

Neakceptováno 

Rozsah nápravných opatření uvedených 
v konzultovaném návrhu rozhodnutí o ceně vychází 
z výsledků provedené analýzy relevantního trhu 
č. 3a, ve které Úřad identifikoval potenciální tržní 
problémy a uvedl důvody, které ho vedly k návrhu 
povinností souvisejících s regulací cen uvedených 
v konzultovaném rozhodnutí (viz analýza trhu 
č. A/3a/07.2017-3, str. 179-181). 

Nad rámec zjištění a argumentace uvedené ve výše 
odkazovaných částech analýzy relevantního trhu 
č. 3a lze rovněž uvést, že v souvislosti 
s technologickým pokrokem v oblasti elektronických 
komunikací, který posiluje tlak na zvýšení kvality 
účastnického připojení, projevující se v rozvoji NGA 
sítí s vysokými přenosovými rychlostmi, bude 
klasické využití metalického vedení pro služby LLU 
dále postupně klesat, a bude vytěsňováno 
technologií vectoringu, a služby LLU budou 
nahrazovány službami VULA. I z tohoto důvodu Úřad 
neshledal potřebu dalšího uplatňování maximálních 
cen za zpřístupnění kovového vedení a ponechal 
v dosavadním režimu regulace formou stanovení 
maximálních cen jen (vybrané) služby kolokace. 

Obecně  Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(2) 

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 

Neakceptováno 

Úřad především odkazuje na upozornění ve 
vypořádání připomínky č. 1, že rozsah nápravných 
opatření uvedených v konzultovaném návrhu 
rozhodnutí o ceně vychází ze závěrů provedené 
analýzy relevantního trhu č. 3a. 

Problematika přístupu k prvkům fyzické (pasivní) 
infrastruktury je komplexně řešena zákonem 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a o změně některých zákonů, který pro 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163710/soubory/art3akvydaniverejna-sig.pdf
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poskytovatelem přístupu do pasivní infrastruktury. Stanovení 
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.  

tzv. povinné osoby vlastnící příslušnou infrastrukturu 
zavádí povinnost poskytnout přístup k těmto prvkům 
za předem definovaných podmínek. Tato povinnost 
se vztahuje obecně na všechny subjekty, tedy i na 
SMP operátora na relevantním trhu č. 3a. Výsledky 
analýzy relevantního trhu 3a prokázaly, že v oblasti 
fyzické infrastruktury není nutné navrhovat podniku 
s významnou tržní silou nová nápravná opatření, ale 
pouze i nadále pokračovat v uplatňování nákladově 
orientovaných cen pro služby přístupu ke specifickým 
prvkům pasivní infrastruktury, na jejichž poskytování 
se nevztahuje výše zmíněný zákon č. 194/2017 Sb. 
(tj. pro službu přístupu k nenasvícenému vláknu). 

Obecně  Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(3) 

Návrh rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y ukládá povinnost 
virtuálně zpřístupnit účastnická vedení (VULA), ale pro toto 
zpřístupnění neukládá regulaci cen. Návrh rozhodnutí o ceně 
proto neobsahuje regulaci cen virtuálního zpřístupnění VULA. 
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.  

Vysvětleno 

Úřad opět připomíná, že rozsah nápravných opatření 
vychází z identifikovaných potenciálních tržních 
problému a tomu odpovídajícímu návrhu povinností 
v související analýze relevantního trhu č. 3a a Úřad 
v navazujících řízeních o uložení povinností již 
neprovádí samostatné správní uvážení o rozsahu 
nápravných opatření, ale toliko o způsobu uložení 
nápravných opatření navržených v analýze 
relevantního trhu. 

Úřad rovněž připomíná, že podnik s významnou tržní 
silou nemůže ceny služby VULA stanovovat zcela 
libovolně, ale je povinen nastavit takovou úroveň cen, 
které umožní stejně efektivním podnikatelům 
ziskovou replikovatelnost služeb na souvisejícím 
relevantním trhu č. 3b. Ceny služeb VULA tedy 
Úřadem regulované jsou, a to stejným způsobem, 
jako na základě předchozí analýzy relevantního trhu 
č. 3a (dříve č. 4)1. 

K tomu dále Úřad uvádí, že neuplatňování cenové 
regulace formou stanovení maximálních cen pro 
služby virtuálního zpřístupnění VULA je v souladu 
s logikou ukončení režimu stanovování maximálních 
cen u služeb zpřístupnění metalického účastnického 
vedení.  

Výrok část I. 
bod (2) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s.  

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

Neakceptováno 

                                                           
1 Viz analýza relevantního trhu č. A/4/10.2014-8 a navazující rozhodnutí REM/4/08.2015-6. 

https://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-04-10_2014-08.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/art/rem/rozhodnuti/rozhodnuti_rem_04-08_2015-06_cetin.pdf
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(4) nákladové orientace, s využitím nákladového modelu 
velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě. 
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.  

Úřad především uvádí, že provedená analýza 
relevantního trhu neprokázala, že by bylo nutné a pro 
vývoj trhu i žádoucí v této etapě stanovit maximální 
ceny za služby přístupu k nenasvícenému vláknu, 
proto Úřad navrhl pokračovat v uplatňování 
nákladové orientace cen této služby. V současné 
etapě očekávaného nasazení optických kabelů 
v přístupové síti Úřad nepovažuje stanovování 
maximálních cen za optimální opatření, které by 
vedlo k vyšší stimulaci pro investování do rozvoje 
nových NGA sítí. 

Úřad v konzultovaném návrhu rozhodnutí uložil na 
službu přístupu k nenasvícenému vláknu stejný typ 
cenové regulace, jako v rámci předchozího (tj. 
současně platného) rozhodnutí o ceně 
č. CEN/4/08.2015-4, který navíc specifikoval 
odkazem na nákladový model Úřadu, který bude 
SMP operátor povinen při výpočtu a následných 
aktualizacích regulované ceny využít. Tento typ 
cenové regulace (nákladová orientace) by měl 
v zásadě vést ke stejné ceně, kterou by nastavil 
i Úřad v případě uplatnění regulace formou 
maximálních cen, s tím rozdílem, že 
v konzultovaném návrhu rozhodnutí jsou stanoveny 
jasné termíny pro pravidelnou aktualizaci ceny. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(5) 

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. 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.  

Neakceptováno 

V rámci uložené povinnosti zveřejnit referenční 
nabídku služeb přístupu k pasivní infrastruktuře, 
která byla ze strany SMP operátora publikována 
v roce 2016, je stanovena cena pronájmu páru 
optických vláken za 1 metr a ve stejné struktuře je 
parametrizován i nákladový model. Obdobné měrné 
jednotky jsou používány i u dalších liniových prvků 
fyzické infrastruktury a Úřad neidentifikoval záměr 
ani neočekává, že by ze strany SMP operátora došlo 
ke změně měrných jednotek u regulované služby 
přístupu k nenasvícenému vláknu. 

Výrok část 
I. odst. (1) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(6) 

Návrh rozhodnutí nepočítá s cenovou regulací služby vysunuté 
kolokace ani nevysvětluje, jakým způsobem by měl CETIN 
postupovat při stanovení cen této služby. Vodafone navrhuje, 
aby část I. Návrhu rozhodnutí byla rozšířena o ceny služby 
vysunutá kolokace, dále rozdělené na (i) ceny služby vysunuté 

Částečně akceptováno 

Podle informací Úřadu se prozatím jedná spíše 
o teoretickou možnost, která nebyla v praxi 
využívána, proto stanovení samostatných 
maximálních cen v navržené struktuře pro službu 

https://www.ctu.cz/cs/download/art/cen/rozhodnuti/rozhodnuti_cen_04-08_2015-04_cetin.pdf
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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)  

 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)  

„Vysunutá kolokace“ považujeme za předčasnou. 
Úřad doposud neobdržel žádnou stížnost nebo 
podnět na řešení problému v uvedené oblasti služeb. 
Úřad nicméně do rozhodnutí o ceně doplní povinnost 
nákladové orientace cen pro ostatní doposud 
neuvedené služby kolokace, tj. služby v rámci 
kolokace vysunuté. Úřad v roce 2018 zahájí práce na 
aktualizaci kolokačního modelu tak, aby pro 
vysunutou kolokaci bylo možné stanovit maximální 
ceny. 

Výrok část 
I. odst. (1) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(7) 

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  

Vysvětleno 

Podle názoru Úřadu je rozsah navržené regulace 
stanoven dostatečně jasně. Pokud jde 
o v připomínce uváděný příklad položky rozhodnutí 
o ceně „Práce na projekčním průzkumu 
a schvalování projektové dokumentace“ je tato 
konzistentně aplikována již od prvního rozhodnutí 
o ceně v rámci prvního kola analýz relevantních trhů 
(viz CEN/11/04.2006-25 z 26. dubna 2006) a Úřad 
doposud neobdržel žádný podnět na modifikaci nebo 
vyjasnění publikované referenční nabídky. Uvedená 
cena není mandatorní položkou k ceně nájmu 
prostoru, jejím smyslem je krýt náklady na součinnost 
pronajímatele pro případ vypracování a schvalování 
technického projektu pro vybudování nového 
kolokačního prostoru nebo výrazné technické úpravy 
stávajícího kolokačního prostoru.  

Výrok část 
I. odst. (1) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s. 
(8) 

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).  

Neakceptováno 

Úřad souhlasí, že v ceně služby deinstalace jsou 
hrazeny v zásadě pouze náklady práce, nicméně 
připomíná, že typově stejné náklady tvoří výhradní 
součást i ceny instalace. Samotné náklady 

https://www.ctu.cz/cs/download/art/cen/rozhodnuti/rozhodnuti_cen_11-04_2006-25_cesky_telecom.pdf
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technologických prvků jsou totiž součástí měsíčních, 
nikoliv jednorázových, cen služeb. Proto může být 
rozdíl cen u služeb instalace a deinstalace relativně 
malý. 

Úřad dále uvádí, že při aktualizaci existujících cen 
neměnil věcný rozsah procesů, které byly 
prověřovány v předchozím období, a pouze zpřesnil 
jejich nákladové ohodnocení. Úřad v rámci 
plánované aktualizace kolokačního modelu bude 
posuzovat veškeré vstupy, tj. včetně nastavení 
procesů u jednorázových služeb. Výsledky této 
aktualizace pak Úřad promítne v nejkratším možném 
čase do cenové regulace uplatněné na trhu č. 3a a 
vydá nové aktualizované rozhodnutí o ceně. 

Výrok část 
I. odst. (1) 

 Vodafone Czech 
Republic a.s.  
(9) 

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.  

Částečně akceptováno 

Významnou část nákladů v ceně této služby vedle 
zmiňovaných technologických nákladů na ETSI 
stojan představuje i podíl nákladů souvisejících 
s procesy vztahujícími se k nemovitostem obecně. 
Úřad se nicméně otázkou ceny za poskytnutí 
kolokačního prostoru bude zabývat v rámci 
plánované aktualizace kolokačního modelu. 
Výsledky této aktualizace pak Úřad promítne 
v nejkratším možném čase do cenové regulace 
uplatněné na trhu č. 3a a vydá nové aktualizované 
rozhodnutí o ceně. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 T‐Mobile Czech  

Republic a.s. 
(10) 

Český telekomunikační úřad konstatuje, že ceny za poskytnutí 
přístupu k nenasvícenému vláknu byly stanoveny na základě 
zásady nákladové orientace, s využitím nákladového modelu 
velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě. 
Tento nákladový model dosud nebyl Úřadem představen ani 
konzultován, ačkoli byl dle dostupných informací vypracován již 
v roce 2016. Tento model není aktualizován a pracuje tedy 
s hodnotami, které vychází z cenového rozhodnutí Úřadu 
CEN/4/08.2015‐4 (např. buňky E203 a následující na listu 

„Vstupy ekonomické“). Současný Návrh již ovšem nepočítá 
s regulací ceny za poskytnutí služeb zpřístupnění účastnického 
kovového vedení nebo jeho úseku. Není tedy zřejmé, jaké 
hodnoty se do modelu uvedou. Navrhujeme aktualizovat 
nákladový model a následně zahájit veřejnou konzultaci tohoto 
modelu. 

Neakceptováno 

K připomínce směřující k absenci konzultace 
a následného zveřejnění nákladového modelu Úřad 
především uvádí, že model je zveřejněn na 
webových stránkách Úřadu od ledna 2017 po jeho 
aktualizaci s ohledem na lhůtu (do 31. prosince 2016) 
stanovenou v Doporučení Evropské komise 
o konzistentních povinnostech nediskriminace 
a metodikách výpočtu nákladů s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro 
investice do širokopásmového připojení 
(2013/466/EU). 

Aktualizace broadbandového modelu, jejímž cílem 
bylo přizpůsobit nákladový model novým podmínkám 
vyplývajícím z Doporučení Evropské komise 
č. 2013/466/EU o konzistentních povinnostech 
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nediskriminace a metodikách výpočtu nákladů 
s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit 
podmínky pro investice do širokopásmového 
připojení, byla prováděna v době, kdy v řadě oblastí 
nebyla k dispozici empirická data a nebyly ani 
schváleny strategické záměry dalšího rozvoje sítě 
a služeb. Regulované ceny z tohoto modelu 
(aktuálně pouze cena za přístup k nenasvícenému 
vláknu) jsou pak již výsledkem samostatného 
datového sběru, který musí odrážet realitu 
poskytování regulovaných služeb. 

V této souvislosti Úřad také uvádí, že cílem 
zveřejnění nákladového modelu je seznámit 
odbornou veřejnost toliko s logikou výpočtu 
předmětných regulovaných cen a vazbou mezi 
jednotlivými typy vstupů. Cílem není zveřejnit 
konkrétní hodnoty, na základě kterých je prováděn 
výpočet regulovaných cen a v tomto smyslu je také 
třeba chápat některá konkrétní data uvedená ve 
zveřejněném modelu jako nezávazná a testovací, 
jejichž cílem bylo prověřit funkčnost modelu. Tato 
konkrétní data zůstala ve zveřejněném modelu 
nedopatřením a neslouží jako základ pro výpočet 
regulovaných cen. Úřad toto pochybení odstraní. 

Modely pro cenovou regulaci Úřad konzultuje v rámci 
správních řízení zahájených s podniky SMP. 
Obdobně, jako nyní, dotčení operátoři mohli 
postupovat a postupovali i v minulosti při uplatňování 
připomínek k nákladovým modelům pro výpočet 
regulovaných cen terminace, kdy připomínky k těmto 
modelům zasílali v rámci veřejných konzultací 
k návrhům rozhodnutí o ceně na trzích fixní a mobilní 
terminace. Při samotné tvorbě modelu provádí Úřad 
konzultaci standardně jen s podnikem, jehož ceny 
mají být jeho prostřednictvím regulovány a z jehož 
topologie sítě a nákladových vstupů se primárně 
vychází. Obdobně Úřad postupoval i při tvorbě 
zmíněných nákladových modelů pro výpočet 
regulovaných cen terminace volání. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 T‐Mobile Czech  

Republic a.s. 
(11) 

V rámci předchozí připomínky (č. 11) jsme navrhovali 
uskutečnění samostatné veřejné konzultace k nákladovému 
modelu, přesto si dovolujeme upozornit na několik nesouladů 
v uvedeném modelu již nyní. Na listu „Vstupy dimenzační_2“ je 

Akceptováno /Vysvětleno 

Výpočet cen regulovaných služeb musí vycházet 
vždy z úplných a správných vstupů do modelu ať už 
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uveden seznam předsunutých DSLAMů. Podle počtu 687 
DSLAMů v tomto seznamu je zřejmé, že se nejedná o úplný 
výčet předsunutých DSLAMů společnosti CETIN. Navrhujeme 
doplnit seznam předsunutých DSLAMů do listu „Vstupy 
dimenzační_2“ a dále do listu „DSLAM_R_RT3b“. 

při výpočtu Úřadu pro stanovení maximálních cen, 
nebo podnikem SMP při plnění povinnosti nákladové 
orientace cen. Úřad nicméně znovu upozorňuje, že 
hodnoty uvedené ve zveřejněném nákladovém 
modelu jsou toliko testovací a neslouží jako základ 
pro výpočet regulovaných cen. Úřad zavádějící 
informace proto z modelu odstraní. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 T‐Mobile Czech  

Republic a.s. 
(12) 

Na listu „Vstupy ekonomické“ v buňce D88 má být uvedena 
hodnota podílu ročních nákladů na metalickou infrastrukturu 
u úseku účastnického vedení z nákladů na metalickou 
infrastrukturu u celého účastnického vedení. Jako zdroj této 
hodnoty je uvedena společnost CETIN, která má tuto buňku 
vyplnit. V poznámce je uvedeno „Velmi hrubý odhad“. Vzhledem 
k tomu, že v rámci zrychlování sítě společnosti CETIN se 
zvyšuje podíl úseků vedení na úkor celých účastnických vedení, 
považuje společnost T‐Mobile pro modelování ziskové 

replikovatelnosti služeb za zásadní, aby výpočet podílu ročních 
nákladů mezi úseky a celými vedeními byl postaven na 
objektivním kritériu. Společnost T‐Mobile tudíž nesouhlasí 

s návrhem, že by mělo jít o velmi hrubý odhad společnosti 
CETIN, který by následně ovlivnil výslednou cenu za úsek 
účastnického vedení. Navrhujeme upravit tuto část modelu 
takovým způsobem, aby výše uvedený podíl ročních nákladů 
vycházel z objektivně měřitelných a kontrolovatelných údajů, 
kupříkladu z ověřené oddělené evidence nákladů a výnosů 
společnosti CETIN. 

Akceptováno 

Doposud nebyla k dispozici data o délkách a dalších 
parametrech úseků vedení, proto bylo nutné 
pracovat většinou s expertními odhady nebo 
modelovými daty. Využívání úseků vedení začíná být 
aktuální v poslední době v souvislosti s budováním 
předsunutých DSLAM a nasazování velmi rychlých 
přístupových technologií. Úřad vnímá připomínku 
jako oprávněnou. Dále viz vyjádření k připomínkám 
č. 10-11.  

Výrok část 
I. bod (2) 

 T‐Mobile Czech  

Republic a.s. 
(13) 

Na listu „Vstupy technické“ v buňce D138 má být uvedena 
"Životnost" koncového zákazníka u služby ADSL (v letech). Tuto 
hodnotu bude vyplňovat společnost CETIN a podle popisu se 
má jednat o „předpokládanou životnost koncového zákazníka, 
který má službu ADSL“. Tato hodnota následně ovlivňuje 
náklady na jednorázové poplatky za zřízení. Společnost 
T-Mobile navrhuje upravit popis v buňce H138 následovně: 

„Skutečná průměrná životnost koncového zákazníka, který má 
službu xDSL. Vzhledem ke skutečnosti, že se používá zejména 
v modelu maloobchodních xDSL služeb, je možné zahrnout jen 
retail zákazníky.“ Důvodem je skutečnost, že koncoví zákazníci 
mohou používat jakoukoliv službu xDSL a ne pouze ADSL. 
Druhým důvodem je možnost společnosti CETIN zjistit 
skutečnou životnost koncových zákazníků, kdy jako počátek lze 
vzít aktivaci xDSL služby na vedení a jako konec buď deaktivaci 
služby xDSL na vedení, případně datum zjišťování/vyplňování 
skutečného stavu do tohoto modelu. Z takto vypočtených dob 

Vysvětleno 

Úřadem zveřejněný model je komplexní a zahrnuje 
v sobě trhy č. 3a, 3b a související maloobchodní trh 
a modeluje vazby mezi těmito trhy pro operátora 
působícího na všech třech uvedených trzích. Část 
modelu zabývající se maloobchodními službami má 
v současnosti pouze informativní charakter, jeho 
smyslem je umožnit posouzení, zda u vertikálně 
integrovaného operátora při stanovování cen 
nedochází k negativním projevům stlačování marží. 
V současné době v případě společnosti CETIN již 
není poskytování maloobchodních služeb aktuální. 
Nicméně návrh na úpravu popisu buňky lze 
akceptovat. Úřad nepředpokládá praktické využití 
této části modelu v současné době. 
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životnosti všech koncových zákazníků, lze vypočítat průměrnou 
hodnotu, která bude odpovídat skutečné průměrné životnosti 
koncového zákazníka, který má službu xDSL. 

Výrok část 
I. odst. (1) 

 České 
Radiokomunikace 
a.s.  
(14) 

Společnost ČRA navrhuje, aby Úřad vedle již navržených 
jednorázových a měsíčních maximálních cen za poskytnutí 
služeb kolokace ve výších uvedených v části I. odst. (1) a) i b) 
Návrhu rozhodnutí o ceně stanovil společnosti CETIN povinnost 
uplatňovat i maximální ceny za poskytnutí přístupu 
k nenasvícenému vláknu a nikoli pouze podmínku uplatňovat 
tyto ceny tak, aby byly stanoveny jako nákladově orientované 
ceny s využitím nákladového modelu velkoobchodního 
(fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo 
plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, 
velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích 
elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního 
trhu. 

Neakceptováno 

Viz vyjádření Úřadu k obdobné připomínce č. 4. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 České 
Radiokomunikace 
a.s.  
(15) 

Uplatňování regulovaných cen představuje v tomto případě 
nejtransparentnější způsob stanovení cen za přístup 
k nenasvícenému vláknu než právě Úřadem navržený způsob 
cenotvorby, který je založen pouze na způsobu kalkulace cen 
prostřednictvím Nákladového modelu, a to na základě 
nákladových vstupů podle poslední ověřené účetní uzávěrky 
a oddělené evidence nákladů a výnosů. Obavy společnosti ČRA 
z nedostatečně transparentního navrhovaného způsobu 
stanovení cen za přístup k nenasvícenému vláku vycházejí 
z neznalosti všech vstupů do použitého Nákladového modelu, 
a tudíž z nemožnosti ověření skutečnosti, zda ceny uvedené 
v referenční nabídce a ve smlouvách se společností CETIN 
skutečně odpovídají nákladově efektivním cenám, které 
vycházejí z Nákladového modelu. Kompletní vstupní hodnoty 
jsou dostupné a známy kromě samotné společnosti CETIN 
pouze Úřadu a nikoli jednotlivým smluvním velkoobchodním 
partnerům společnosti CETIN. Pokud bude společnost CETIN 
při stanovení cen za přístup k nenasvícenému vláknu 
postupovat podle současného znění části I. odst. (2) Návrhu 
rozhodnutí o ceně, existuje zde riziko uplatňování 
nepřiměřených excesivních cen. S ohledem na výše uvedené 
proto společnost ČRA navrhuje, aby Úřad v části I. odst. (2) 
Návrhu rozhodnutí o ceně uložil společnosti CETIN povinnost 
sjednávat ceny za poskytnutí přístupu k nenasvícenému vláku 
tak, aby nebyly překročeny tyto maximální ceny:  
a) ceny za poskytnutí služeb uplatňované jednorázově,  
b) ceny za poskytnutí služeb uplatňované měsíčně,  

Neakceptováno 

Úřad připomíná, že podnik s významnou tržní silou je 
povinen výsledky svého výpočtu ceny u služby 
s uloženou povinností nákladové orientace doložit, 
a to v termínu stanoveném přímo konzultovaným 
rozhodnutím o ceně (viz část. II. bod 5 výroku 
rozhodnutí) a následně na vyžádání Úřadu (při 
následných aktualizacích Úřad nepředpokládá, 
vzhledem k použitému modelu BU-LRIC, výrazné 
výkyvy v ceně). Úřad výpočet prověří a v případě 
nesplnění uložené povinnosti (tedy nestanovení ceny 
na úrovni nákladově orientované) bude plnění této 
povinnosti vymáhat standardními zákonnými nástroji 
(porušením uložené povinnosti by se SMP operátor 
dopustil přestupku podle § 118 odst. 11 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích). 
Zájemcům o využití této regulované služby je tedy 
v zásadě zajištěna stejná úroveň ochrany před 
uplatňováním nepřiměřeně vysokých (excesivních) 
cen, jako v případě uložení cenové regulace 
prostřednictvím maximálních cen. Dále viz vyjádření 
Úřadu k připomínce č. 4. 
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stanovené pomocí Nákladového modelu a s podmínkou tyto 
ceny každý rok aktualizovat na základě nákladových vstupů 
podle poslední ověřené účetní uzávěrky a oddělené evidence 
nákladů a výnosů. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 České 
Radiokomunikace 
a.s.  
(16) 

Úřad sice při uplatňování regulace přístupu k nenasvícenému 
vláku formou nákladové orientace přistupuje v souladu 
s Doporučením Komise č. 2013/466/EU ze dne 11. září 2013 
o konzistentních povinnostech nediskriminace a metodikách 
výpočtu nákladů s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit 
podmínky pro investice do širokopásmového připojení (dále jen 
„Doporučení“), nicméně v předmětném Návrhu rozhodnutí 
o ceně ani v souběžně konzultovaném v návrhu rozhodnutí 
č. REM/3a/XX.2017-Y, kterým se ukládají další regulatorní 
povinnosti na relevantním trhu č. 3a, svůj záměr pro aplikování 
tohoto přístupu v odůvodnění dostatečně nepodložil, resp. 
neuvedl takové důvody, na základě kterých není nutné ukládat 
cenovou regulaci prostřednictvím maximálních cen za přístup 
k NGA sítím. Doporučení prostřednictvím bodu 48 a bodu 49 
v části Neukládání regulovaných velkoobchodních cen za 
přístup v případě sítí NGA vyjmenovává jednotlivé výjimky, na 
základě kterých lze neukládat regulované velkoobchodní ceny 
za přístup v případě sítí NGA, za předpokladu jsou-li operátorovi 
s významnou tržní silou ukládány povinnosti nediskriminace 
podle článku 10 směrnice 2002/19/ES. Předpoklady pro 
neuložení cenové regulace však nejsou naplněny. Pro 
odstranění rizika nepřiměřených excesivních cen by Úřad měl 
podle názoru společnosti ČRA přistoupit k uložení povinnost 
společnosti CETIN uplatňovat maximální regulované ceny. Tyto 
maximální regulované ceny se stanoví prostřednictvím 
Nákladového modelu a uvedou se v Návrhu rozhodnutí o ceně. 

Neakceptováno 

K rozsahu ukládané regulace viz vyjádření 
k připomínkám č. 1 a 3. K uplatnění cenové regulace 
formou maximálních cen na službu přístupu 
k nenasvícenému vláknu viz vyjádření k připomínce 
č. 4.  

Dále Úřad uvádí, že uplatňování cenové regulace 
formou stanovování maximálních cen, byť by se to 
jevilo z pohledu některých subjektů jako potřebné 
nebo výhodné, je velmi invazivním zásahem do 
fungování trhu uplatňovaným, pokud jiné méně 
agresivní formy regulace selhaly. Úřad v souladu se 
záměry programu Digitální Česko a národního plánu 
rozvoje sítí nové generace podporuje všechny formy 
rozvoje sítí a ukládá nápravná opatření přiměřená 
identifikovaným soutěžním problémům 
v provedených analýzách příslušných relevantních 
trhů. 

Výrok část 
I. bod (2) 

 České 
Radiokomunikace 
a.s.  
(17) 

V části I. bodu 3 písm. a) návrhu rozhodnutí 
č. REM/3a/XX.2017-Y je navrhována povinnost nediskriminace 
při poskytování zpřístupnění účastnických vedení a pro přístup 
k přiřazeným prostředkům podle § 81 Zákona pouze při 
poskytování přístupu podle části I. bodu 1. výroku rozhodnutí 
a stanovuje, aby společnost CETIN uplatňovala rovnocenné 
podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele 
poskytující rovnocenné služby. Taková to forma z hlediska 
přístupu k nenasvícenému optickému vláknu však sama o sobě 
nezaručuje odstranění rizika uplatňování nepřiměřených 
excesivních cen. Další navrhované povinnosti nediskriminace 
při poskytování služby zpřístupnění účastnických vedení a pro 
přístup k přiřazeným prostředkům podle § 81 Zákona, uvedené 

Neakceptováno 

K uplatnění cenové regulace formou maximálních 
cen na službu přístupu k nenasvícenému vláknu viz 
vyjádření Úřadu k připomínce č. 4. 

Úřad nesdílí obavu připomínkujícího subjektu, že by 
u služby přístupu k nenasvícenému vláknu mohlo 
docházet k uplatňování nepřiměřeně vysokých 
(excesivních) cen právě proto, že podnik 
s významnou tržní silou bude povinen cenu této 
služby stanovit jako nákladově orientovanou. 
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návrhu rozhodnutí č. REM/3a/XX.2017-Y ve výroku I. bodu 3 
písm. b) a c) v podobě povinnosti uplatňování takových cen za 
služby, které umožní stejně efektivním podnikatelům ziskovou 
replikovatelnost služeb na souvisejícím relevantním trhu č. 3b, 
se týkají služeb zpřístupnění účastnického kovového 
a optického vedení a služby virtuálního zpřístupnění 
účastnického vedení (VULA). Povinnost nediskriminace při 
poskytování služby přístupu k nenasvíceným optickým vláknům 
a uplatňování cen za služby, která umožní stejně efektivním 
podnikatelům ziskovou replikovatelnost služeb na podřadném 
trhu, není Úřadem společnosti CETIN navržena. Společnost 
ČRA je tedy přesvědčena, že podmínka uplatňování 
maximálních regulovaných cen, které budou každoročně 
aktualizovány po schválení Úřadem, představuje 
nejtransparentnější způsob stanovení cen za přístup 
k nenasvícenému vláknu než právě Úřadem navržený způsob 
cenotvorby, založený pouze na podmínce nákladové orientace. 
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