
  

Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: 
Návrh rozhodnutí o ceně pro společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
– Michle, IČ 60193336, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na 
relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“ 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a p říjmení:  
O2 Czech Republic a.s. 
 
IČ (bylo-li p řiděleno): 
60193336 
 
Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Ing. Pavel Zajíc, +420 271 463 420; pavel.zajic@o2.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 
Český telekomunikační úřad 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. 
 
Datum: 19.8.2016 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby: 
 
Ing. Pavel Zajíc 
specialista regulace 
 
(podepsáno elektronicky) 
 
 
Podpis oprávněné osoby *)     
 
 
 
____________________________ 
 

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým 

podpisem 

 



 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
 
 
 
K návrhu rozhodnutí zveřejněného v rámci veřejné konzultace zahájené Českým 
telekomunikačním úřadem dne 22.7.2016 sděluje O2: 
 
Společnost O2 je přesvědčena, že rozhodnutí o ceně určuje nepřiměřeně nízké ceny za propojení 
a je tedy nezákonné. Rozhodnutí tak zasahuje zásadním způsobem do práv O2. 
 
Použití modelu „pure LRIC“ pro výpočet ceny za propojení považuje O2 za nepřípustné. 
 
Podle § 56 odst. 4 ZoEK je ČTÚ povinen při uplatňování cenové regulace brát do úvahy ochranu 
zájmů subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí byla přinejmenším 
nákladová. Cena má zároveň zohlednit investice, příslušná rizika a umožnit návratnost investic. 
 
O2 je přesvědčena, že navrhovaná cena je v rozporu s výše uvedeným odstavcem a ČTÚ tedy 
jedná v rozporu se zákonem uloženou povinností. 
  
 
Odůvodnění použití metodiky „pure LRIC“ je založeno od počátku na účelových předpokladech a 
definicích. Na absurdním předpokladu o efektivním operátorovi, který neposkytuje velkoobchodní 
službu terminace (viz ř.86-88), nelze dle názoru O2 stavět metodiku určující skutečné ceny 
účtované mezi operátory. 
 
Navrhovaná cena za terminaci navíc negativně ovlivní finanční pozici O2 na trhu roamingu a to 
tím, že stanovuje povinnost snížit cenu za terminaci příchozího provozu od operátorů ze zemí 
EHP, avšak proti tomu nedává možnost snížit náklady za terminaci v jejich síti. Zásadní disbalance 
se projevuje zejména u zemí, kde bylo při stanovení hodnoty MTR užito metodiky respektující 
skutečné síťové náklady, jako např. Nizozemí, Finsko či Německo. 
 
Z výše uvedených důvodů O2 nesouhlasí s navrhovaným výrokem v bodu I. (1), tj. s výší 
navrhované ceny získané užitím metodiky „pure LRIC“. 
 
 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
(Český telekomunika ční úřad k uplatn ěným stanovisk ům a názor ům přihlédne p ři kone čném 
znění opat ření, avšak nevypo řádává je) 
 
Již proti minulému rozhodnutí ČTÚ o ceně CEN/7/12.2012-5 vydané pod č.j. ČTÚ-136 195/2012-
611 dne 17.12.2012 založeném na stejných principech společnost O2 Czech Republic a.s. podala 
správní žalobu proti rozhodnutí, přičemž o žalobě a tedy o oprávněnosti úřadu tuto metodiku použít 
nebylo doposud pravomocně rozhodnuto. 
 
Mimo PŘIPOMÍNEK K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ (viz 
výše) O2 odkazuje na argumentaci použitou ve správní žalobě. 
 
 


