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Ustanovení čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES1: Žádné připomínky 

I. POSTUP 

Dne 26. srpna 2009 zaevidovala Komise oznámení vnitrostátního regulačního orgánu 
České republiky – Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“), které se týká 
druhého přezkumu velkoobchodního trhu původu volání (originace) ve veřejné telefonní 
síti v pevném místě v České republice. 

Vnitrostátní konzultace2 probíhala od 17. června 2009 do 17. července 2009. 

Dne 4. září 2009 byl ČTÚ požádán o informace3; odpověď jsme obdrželi dne 9. září 
2009. 

Na základě čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice mohou vnitrostátní regulační orgány a Komise 
dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu k oznámeným návrhům opatření vznášet 
připomínky. 

                                                 

1  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. věst. L 108, 
24.4.2002, s. 33. 

2 V souladu s článkem 6 rámcové směrnice. 
3  Podle čl. 5 odst. 2 rámcové směrnice. 
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II. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ 

II.1. Souvislosti 

ČTÚ oznámil trh služeb originace volání ve veřejné telefonní síti poskytovaných 
v pevném místě v České republice již dříve pod číslem případu CZ/2006/03514. V té 
době ČTÚ navrhoval, aby byl na příslušném trhu za operátora s významnou tržní silou 
označen Český Telecom. Z toho důvodu uložil ČTÚ tomuto operátorovi všechny 
regulační povinnosti, tj. i) transparentnost, ii) nediskriminace, iii) oddělené evidence 
nákladů a výnosů, iv) přístup k určitým síťovým zařízením a jejich využívání 
a v) regulace cen. V dopise s připomínkami Komise vyzvala ČTÚ, aby raději zvážil 
uložení rovnocenné regulace cen i ve vztahu k paušálně účtovaným službám, obdobně 
jako ve vztahu ke službám účtovaným na minutové bázi, spíše než aby spoléhal na 
mechanismus řešení individuálních sporů, který by mohl vést k vytvoření nejistoty na 
trhu. 

V roce 2008 ČTÚ navrhl změnu povinnosti kontroly cen tak, že stanovil nové ceny5. 

II.2. Definice trhu 

Oznámený návrh opatření se týká velkoobchodního trhu originace ve veřejné telefonní 
síti v pevném místě, což podle doporučení Komise o relevantních trzích6 odpovídá trhu 
č. 2. Podle definice ČTÚ zahrnuje trh všechna volání na geografická a negeografická 
čísla7.  

ČTÚ považuje zeměpisný rozsah relevantního trhu za trh národní. 

II.3. Zjištění významné tržní síly 

Na základě vlastní analýzy trhu hodlá ČTÚ označit dominantního operátora pevné sítě 
v České republice, společnost Telefónica O2 Czech Republic (dále jen „Telefónica O2“)8 
za operátora s významnou tržní silou. 

Mezi hlavní kritéria, která bral ČTÚ při svém rozhodování v úvahu, patří: vysoký tržní 
podíl, kontrola nad infrastrukturou, kterou není snadné duplikovat, neexistence 
potenciální konkurence a velké překážky vstupu na trh. Tržní podíl společnosti 
Telefónica O2 na konci roku 2008 dosáhl 78,99 % objemu minut volání. Její tržní podíl 
co do celkového počtu aktivních připojení dosáhl 84,04 %. 

                                                 

4  GS-spisovna (2006) D/201232. 
5  ČTÚ posoudil stávající cenové limity, a to s použitím aktualizované hodnoty váženého průměru 

nákladů na kapitál (WACC) ve výši 11,5 %. Výsledkem posouzení aktualizovaných nákladových 
modelů je, že ČTÚ navrhuje stanovit nové, nižší cenové limity pro velkoobchodní originaci (případ 
CZ/2008/0808). Komise neměla připomínky (SG-Greffe (2008) D/206870). 

6  Doporučení Komise 2007/879/ES ze dne 11. prosince 2007 o relevantních trzích produktů a služeb 
v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle rámcové 
směrnice (dále jen „doporučení“), Úř. věst. L 344, 28.12.2007. 

7
  S výjimkou případů, kdy je připojení k síti poskytováno prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě 

(zejména jsou-li takovým způsobem připojeny soukromé přípojky k ústředně (PBX) k firemním 
zákazníkům). Služby využívající tento druh čísel se už nenabízí a neměly by fungovat déle, než do 
září tohoto roku. 

8  Dříve Český Telecom a.s. 
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II.4. Nápravná regulační opatření 

ČTÚ hodlá uložit společnosti Telefónica O2 tyto regulační povinnosti: i) průhlednost, 
ii) nediskriminace, iii) oddělené evidence nákladů a výnosů, iv) přístup k určitým 
síťovým zařízením a jejich využívání a v) regulace cen.  

Pokud jde o regulaci cen, ČTÚ hodlá stanovit maximální cenu, kterou si může Telefónica 
O2 účtovat za minutu9, pokud jde o propojení za účelem poskytování služby originace.  

 

originace a propojení provoz 
maximální cena za originaci [CZK/min]10 včetně 

DPH 

 
a) místní ústředna špička 0,30 CZK (0,0117 EUR) 

 mimo 
špičku 0,15 CZK (0,0058 EUR) 

b) první tranzitní ústředna špička 0,36 CZK (0,0141 EUR) 

 mimo 
špičku 0,18 CZK (0,0070 EUR) 

 

Maximální ceny, které ČTÚ navrhuje, byly vypočteny na základě nákladového modelu 
LRIC. 

III. ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY 

Na základě tohoto oznámení a dodatečných informací poskytnutých ze strany ČTÚ nemá 
Komise žádné připomínky11. 

Podle čl. 7 odst. 5 rámcové směrnice může ČTÚ přijmout konečný návrh opatření 
a v takovém případě jej sdělí Komisi.  

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotčena žádná stanoviska, 
která Komise může přijmout k jiným oznámeným návrhům opatření. 

V souladu s bodem 15 doporučení 2008/850/ES12 Komise tento dokument zveřejní 
na svých internetových stránkách. Komise nepovažuje informace zde obsažené za 
důvěrné. Informujte prosím Komisi13 do tří pracovních dnů od doručení tohoto dopisu, 
                                                 

9  Ve své odpovědi na žádost o informace ČTÚ vysvětlil, že dominantní operátor neposkytuje na služby 
originace paušální sazbu a alternativní operátoři o tuto službu nemají zájem. Pro tento produkt tedy 
není třeba stanovit zvláštní regulaci cen. 

10  1 CZK ≈ 0,0392 EUR. 
11  V souladu s čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice. 
12 Doporučení Komise 2008/850/ES ze dne 15. října 2008 o oznámeních, lhůtách a konzultacích podle 

článku 7 rámcové směrnice, Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 23. 
13 Žádost zašlete e-mailem na adresu: INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu nebo faxem na číslo:  

+32 22988782. 
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máte-li za to, že tento dokument podle pravidel Společenství a vnitrostátních pravidel 
o obchodním tajemství obsahuje důvěrné informace, které byste chtěli před zveřejněním 
odstranit14. Ve své případné žádosti uveďte důvody. 

S úctou 
za Komisi 
Fabio Colasanti 
generální ředitel 

                                                 

14  Komise může informovat veřejnost o výsledku svého posouzení ještě před koncem uvedené třídenní 
lhůty. 


