
 

 
Commission européenne / Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIE – Tel.: +32 22991111 
 

 

EVROPSKÁ KOMISE 

Brusel 7.10.2020 

C(2020) 7015 final 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 

 

Sokolovská 219, P. O. Box 02 

225 02 Praha 025 

Česko 

 

K rukám 

paní Hany Továrkové 

předsedkyně Rady ČTÚ 

 

Fax: +420 224004811  

      Věc CZ/2020/2267: Trhy velkoobchodních služeb ukončení volání (terminace) 

v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě 
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nápravná opatření 

        Ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES: bez připomínek 

Vážená paní Továrková, 

1 POSTUP 

Dne 9. září 2020 Komise přijala oznámení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)
1
 o 

českých trzích služeb ukončení volání v pevných a v mobilních sítích
2
. 

                                                 
1
 Podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 

společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. 
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Vnitrostátní konzultace
3
 probíhala od 3. června 2020 do 3. července 2020. 

2 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Navrhovaná opatření se týkají těchto trhů: 

– Trhy velkoobchodních služeb ukončení volání (terminace) v jednotlivých 

veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice 

(trh č. 1), věc CZ/2020/2267, 

– Trhy velkoobchodních služeb ukončení hlasového volání (terminace) 

v jednotlivých mobilních sítích v České republice (trh č. 2), věc CZ/2020/2268. 

Navrhovaná regulační opatření se zakládají na výsledcích analýz trhu evidovaných 

pod čísly CZ/2020/2239 a CZ/2020/2240. 

2.1 Souvislosti 

2.1.1 Trh č. 1 

Výsledky analýzy trhu služeb ukončení volání v pevných sítích oznámil ČTÚ pod 

číslem věci CZ/2016/1842
4
. Nápravná opatření určená pro tyto trhy oznámil zvlášť 

pod číslem věci CZ/2016/1928
5
. K žádné z těchto věcí Komise neměla připomínky. 

Pátá analýza trhu byla Komisi oznámena a Komisí posouzena pod číslem věci 

CZ/2020/2239 v únoru 2020
6
. ČTÚ navrhl, aby byly všem operátorům s významnou 

tržní silou uloženy tyto povinnosti: přístup ke specifickým síťovým prvkům a 

přiřazeným prostředkům, průhlednost, nediskriminace a regulace cen. Kromě toho 

byla společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) uložena 

povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů. Povinnost používat sazbu BU-

LRIC (Bottom-up Long Run Incremental Cost) byla uložena pouze na volání 

započatá na území Evropského hospodářského prostoru (EHP), zatímco volání 

započatá v zemích mimo EHP nepodléhala povinnosti regulace cen. Komise ČTÚ 

doporučila, aby posoudil možnosti, jak sazby za ukončení volání aktualizovat. 

                                                                                                                                                 
věst. L 108, 24.4.2002, s. 33), v pozměněném znění. 

2
 Odpovídá trhu 1 a trhu 2 z doporučení Komise 2014/710/EU ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích 

produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante 

podle rámcové směrnice (doporučení o relevantních trzích z roku 2014) (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, 

s. 79).  

3
 V souladu s článkem 6 rámcové směrnice. 

4
 C(2016) 1721. 

5
 C(2016) 7787. 

6
 C(2020) 1965. 
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2.1.2 Trh č. 2 

Výsledky analýzy trhu služeb ukončení volání v mobilních sítích oznámil ČTÚ pod 

číslem věci CZ/2016/1843
7
. Nápravná opatření určená pro tyto trhy oznámil zvlášť 

pod číslem věci CZ/2016/1928
8
. K žádné z těchto věcí Komise neměla připomínky. 

Pátá analýza trhu byla Komisi oznámena a Komisí posouzena pod číslem věci 

CZ/2020/2240 v únoru 2020
9
. ČTÚ navrhl, aby byly všem operátorům s významnou 

tržní silou uloženy tyto povinnosti: přístup ke specifickým síťovým prvkům a 

přiřazeným prostředkům, průhlednost, nediskriminace a regulace cen. Kromě toho 

ČTÚ zamýšlel uložit společnostem O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech 

Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. povinnost vést oddělenou evidenci 

nákladů a výnosů. Cenovou regulaci bude uplatňovat pouze u ukončení volání ze 

zemí EHP. Komise ČTÚ doporučila, aby posoudil možnosti, jak aktualizovat sazby 

za ukončení volání. 

2.2 Nápravná regulační opatření  

2.2.1 Trh č. 1 

ČTÚ oznámil dvě navrhovaná opatření: jedno se týká cenové regulace a druhé 

dalších typů nápravných opatření, jež byla operátorům s významnou tržní silou 

uložena nebo byla ve vztahu k nim zachována, pozměněna nebo zrušena.  

Jak uvádí ve své předchozí analýze trhu (CZ/2020/2239), navrhuje ČTÚ uložit 

každému operátorovi s významnou tržní silou tyto povinnosti: i) průhlednost; ii) 

nediskriminaci; iii) přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným 

prostředkům a iv) regulaci cen.  

Kromě toho ČTÚ zamýšlí uložit povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů 

pouze zavedenému operátorovi, společnosti CETIN. Důvodem je výjimečné 

postavení společnosti CETIN na relevantním trhu dané množstvím ukončených 

volání a infrastrukturou, kterou nelze snadno duplikovat, takže uložení povinnosti 

vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů pouze společnosti CETIN je považováno 

za odůvodněné a přiměřené. 

Pokud jde o povinnost umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům a 

přiřazeným prostředkům, ČTÚ tentokrát na rozdíl od své předchozí analýzy tohoto 

relevantního trhu nenavrhuje uložit společnosti CETIN zvláštní povinnost umožnit 

přístup (propojení) na úrovni místní ústředny. Hlavními důvody jsou tyto 

skutečnosti: zaprvé tento přístup nebyl použit od zavedení této specifické povinnosti 

(od roku 2006) a zadruhé probíhá technologická modernizace sítě CETIN. Po jejím 

dokončení bude CETIN nabízet pouze přístup ke své infrastruktuře pevných sítí a 

přenos pevných hlasových služeb. Společnost uvedla, že její velkoobchodní partneři 

budou poskytovat služby ukončení volání přes platformu IMS. 

                                                 
7
 C(2016) 1721. 

8
 C(2016) 7787. 

9
 C(2020) 1965. 
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Kromě zrušení zvláštní povinnosti společnosti CETIN umožnit přístup na úrovni 

místní ústředny jsou ostatní navrhované regulační povinnosti stejné jako 

v předchozím kole analýzy trhu. 

Pokud jde o operátora SMART COMP. a.s., z výsledků analýzy vyplývá, že 

společnost už není aktivní, a tedy již nemá status významné tržní síly na daném trhu, 

a proto nepodléhá regulační kontrole. 

Pokud jde o povinnost regulace cen, ČTÚ navrhuje uložit všem operátorům 

s významnou tržní silou symetrickou povinnost regulace cen. Sazba za ukončení 

volání v pevných sítích, kterou ČTÚ navrhuje, je 0,033 Kč/min (přibližně 

0,1276 eurocentu/min) bez DPH. ČTÚ stanoví jedinou maximální cenu, která 

vychází z „čistého“ modelu BU-LRIC se specifikacemi a vstupními daty z roku 

2016. ČTÚ nepovažoval za vhodné nákladový model aktualizovat proto, že do 

vstupu ustanovení aktu Komise v přenesené pravomoci stanovujících celounijní 

sazby za ukončení hlasového volání v pevné a v mobilní síti (tzv. eurosazeb) v 

platnost už nezbývá mnoho času, a zejména proto, že zavedení nových sazeb na 

základě aktualizovaného čistého nákladového modelu BU-LRIC je zdlouhavý 

proces.  

V souladu s dříve oznámenou analýzou trhu, obsahující rovněž rámec nápravných 

opatření, se nápravné opatření v podobě regulace cen vztahuje pouze na ty 

velkoobchodní služby ukončení volání v pevných sítích, jež souvisejí s voláním 

započatým v zemích EHP.  

2.2.2 Trh č. 2 

Stejně jako v případě trhu č. 1 oznámil ČTÚ dvě navrhovaná opatření: jedno se týká 

cenové regulace a druhé dalších typů nápravných opatření ve vztahu k operátorům 

s významnou tržní silou. Jak uvádí ve své předchozí analýze trhu (CZ/2020/2240), 

navrhuje ČTÚ uložit všem čtyřem operátorům s významnou tržní silou tyto 

povinnosti: i) průhlednost; ii) nediskriminaci; iii) přístup ke specifickým síťovým 

prvkům a přiřazeným prostředkům a iv) regulaci cen.  

Kromě toho ČTÚ zamýšlí uložit povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů 

společnostem O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone 

Czech Republic, a.s.  

Cenovou regulaci bude uplatňovat pouze u ukončení volání ze zemí EHP. Volání ze 

zemí mimo EHP regulaci podléhat nebude (jako je tomu v současnosti), neboť 

umožňuje stanovit symetričtější ceny na trhu velkoobchodních služeb ukončení 

volání do zemí mimo EHP. 

Aby zachoval zásadu přiměřenosti regulačních nápravných opatření, a v souladu 

s výsledky předchozí oznámené analýzy relevantního trhu ČTÚ navrhuje, aby 

povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů nebyla uložena společnosti Nordic 

Telecom s.r.o., neboť má na celkovém počtu ukončených minut pouze zanedbatelný 

podíl. 

Pokud jde o povinnost regulace cen, ČTÚ navrhuje uložit všem operátorům 

s významnou tržní silou symetrickou povinnost regulace cen. Sazba za ukončení 

volání v mobilní síti, kterou ČTÚ navrhuje, je 0,248 Kč/min (přibližně 

0,9589 eurocentu/min) bez DPH. ČTÚ stanoví jedinou maximální cenu, která 
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vychází z „čistého“ modelu BU-LRIC se specifikacemi a vstupními daty z roku 

2016. ČTÚ nepovažoval za vhodné nákladový model aktualizovat proto, že do 

vstupu ustanovení aktu Komise v přenesené pravomoci stanovujících celounijní 

sazby za ukončení hlasového volání v pevné a v mobilní síti (tzv. eurosazeb) 

v platnost už nezbývá mnoho času, a zejména proto, že zavedení nových sazeb na 

základě aktualizovaného čistého nákladového modelu BU-LRIC je zdlouhavý 

proces.   

3 BEZ PŘIPOMÍNEK 

Komise oznámení posoudila a nemá k nim žádné připomínky
10

. 

Podle čl. 7 odst. 7 rámcové směrnice může ČTÚ přijmout návrh opatření a v takovém 

případě jej sdělí Komisi. 

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotčena stanoviska, která 

Komise může přijmout k jiným navrhovaným opatřením, jež jí byla oznámena. 

V souladu s bodem 15 doporučení 2008/850/ES
11

 zveřejní Komise tento dokument 

na svých internetových stránkách. Máte-li za to, že podle předpisů EU a vnitrostátních 

předpisů o obchodním tajemství tento dokument obsahuje důvěrné informace, které byste 

chtěli před zveřejněním odstranit, informujte o tom prosím Komisi
12

 do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto dopisu
13

. Svou žádost prosím odůvodněte. 

S pozdravem 

Za Komisi 

Roberto Viola 

generální ředitel 

                                                 
10 

V souladu s čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice. 

11
 Doporučení Komise 2008/850/ES ze dne 15. října 2008 o oznámeních, lhůtách a konzultacích 

stanovených v článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 23). 

12
 E-mail: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu . 

13
 Komise může informovat veřejnost o výsledku svého posouzení ještě před koncem uvedené třídenní 

lhůty. 
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