
Váš dopis / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 
- / 1. srpna 2017 čj. ČTÚ-48 267/2017-613 Hanuš / 224 004 686 15. srpna 2017

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ve věci žádosti doručené Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) dne 
2. srpna 2017, ve které žádáte poskytnutí informací týkajících se referenční nabídky pro přístup
k síti 4G společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „společnost T-Mobile“), poskytuje 
Úřad následující informace: 

1) Poslední výzva Úřadu k odstranění zjištěných nedostatků, kterou Úřad zaslal společnosti
T-Mobile na základě zjištění, že tato porušuje povinnost definovanou v bodě 9 písm. b.
části i. přídělu rádiových kmitočtů čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XL.vyř. byla společnosti
T-Mobile doručena dne 8. června 2017.

2) Lhůta k odstranění nedostatků byla výzvou stanovena na 1 měsíc ode dne doručení.
Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu, byl podle § 40 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, konec lhůty stanoven na nejbližší pracovní den, tedy na
10. července 2017.

3) Text výzvy poskytuje Úřad v příloze k tomuto dopisu.
4) Zveřejněná referenční nabídka společnosti T-Mobile ze dne 10. července 2017 plně

vyhovuje výzvě Úřadu k odstranění zjištěných nedostatků. Společnost T-Mobile sice
navýšila oproti předchozí verzi referenční nabídky a oproti předpokladům v kalkulaci
Úřadu, která tvořila podklad pro ověření předmětného závazku společnosti T-Mobile
a následnou výzvu, jednorázovou cenu z 15 000 000 Kč na 24 800 000 Kč, nicméně však
současně snížila jednotkovou cenu za MB více, než Úřad požadoval ve výzvě, a to na
cenu 0,196 Kč/MB.

Ing. Jiří Duchač v.r. 
ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 
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Praha, 5. června 2017 
čj. ČTÚ-32 623/2017-613 

Výzva k odstranění zjištěných nedostatků 

Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle kapitoly 5.7.2 Vyhlášení 
výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné 
komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) převzala 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Chodov, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, 
IČO: 64949681 (dále jen „povinná osoba“) závazek učinit a příslušným způsobem uveřejnit 
závaznou referenční nabídku na přístup k síti ve formě, rozsahu a s náležitostmi stanovenými pro 
referenční nabídku opatřením obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, ve znění po změnách 
provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. OOP/7/07.2011-10, které vydal 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na základě ustanovení § 82 odst. 4 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Povinná osoba na sebe dle bodu 9 písm. b. části i. rozhodnutí Úřadu o udělení přídělu 
rádiových kmitočtů čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XL. vyř. (dále jen „Příděl“) převzala závazek stanovit 
ceny v povinné referenční nabídce tak, aby umožnily ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo 
trzích, tedy tak, aby s jejich využitím mohl stejně efektivní operátor (full MVNO) ziskově replikovat 
maloobchodní služby povinné osoby. 

Úřad u povinné osoby provedl v souladu s § 108 odst. 1 písm. m) a § 113 odst. 1 a odst. 2 
Zákona a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
kontrolu elektronických komunikací, vedenou pod čj. ČTÚ-94 969/2016-611, za účelem zjištění, zda 
povinná osoba výše zmíněnou povinnost dle bodu 9 písm. b. části i. Přídělu plní či nikoliv. Závěrem 
této kontroly bylo zjištění, že povinná osoba nenabízí v povinné referenční nabídce cenu za 1 MB 
dat tak, aby její vlastní maloobchodní služby byly na základě její referenční nabídky replikovatelné, 
resp. umožňovaly ziskové podnikání stejně efektivním operátorům na podřazeném trhu, resp. trzích. 
Tím povinná osoba porušuje povinnost (závazek) definovanou v bodu 9 písm. b. části i. Přídělu. 
S tímto kontrolním zjištěním pak Úřad povinnou osobu seznámil v protokole o kontrole zaslaném 
povinné osobě dne 30. března 2017 pod čj. ČTÚ-94 969/2016-611/III. vyř., upraveném na základě 
námitek povinné osoby dodatkem zaslaným Úřadem povinné osobě dne 18. května 2017 pod 
čj. ČTÚ-28 619/2017-20. Ve zmíněném protokolu o kontrole je rovněž popsán postup Úřadu, kterým 
plnění povinnosti (závazku) povinné osoby kontroloval. 

Úřad maloobchodní služby povinné osoby rozčlenil do dvou kategorií v závislosti na tom, na 
který maloobchodní trh každá individuální služba patří a následně pak agregovaně za skupiny služeb 
náležejících na stejný maloobchodní trh vyčíslil (maximální) ceny za 1 MB dat, které by byly 
v souladu s výše odkazovaným závazkem povinné osoby. 

Na základě výše uvedeného má Úřad za to, že při zachování jednorázových a měsíčních cen 
z referenční nabídky by cena za 1 MB dat tak, aby splňovala výše odkazovaný závazek povinné 
osoby, měla být pro zájemce o služby z povinné referenční nabídky, bez ohledu na jejich stávající či 
očekávaný počet SIM karet, stanovena: 

• maximálně ve výši 0,0095 Kč pro takové maloobchodní služby zájemců o služby z povinné
referenční nabídky, které budou svými charakteristikami obdobné maloobchodním službám
povinné osoby pod názvem „Internet bez drátu“ a budou tedy patřit na stejný maloobchodní
trh jako tato služba,

• maximálně ve výši 0,198 Kč pro ostatní maloobchodní služby zájemců o služby z povinné
referenční nabídky, které nejsou uvedeny výše pod první odrážkou.

příloha
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Protože dle Úřadu povinná osoba neplní závazek, který na sebe převzala v rámci aukce, 
vyzývá Úřad podle § 114 Zákona povinnou osobu ke sjednání nápravy, a to do jednoho měsíce od 
obdržení této výzvy. 

*** 

Úřad vyzývá povinnou osobu, aby o splnění povinnosti podala bezodkladně písemnou zprávu 
na adresu Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo do datové 
schránky Českého telekomunikačního úřadu, případně elektronicky, pokud účastník disponuje 
uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: podatelna@ctu.cz 

Neodstraní-li povinná osoba výše uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě, zahájí Úřad 
správní řízení ve věci odnětí Přídělu v souladu s § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. 

Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 


