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v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/07.2012-4, které nabylo právní moci dne 4. þervence 2012
a v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5, které nabylo právní moci dne 19. prosince 2012.
StejnČ jako v pĜípadČ úþastníka Ĝízení správní orgán stanovil poslední zmČnou
povinnosti související s regulací cen spoleþnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (rozhodnutí
o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6) a spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s. (rozhodnutí o cenČ
þ. CEN/7/12.2012-7) povinnost sjednat a uplatĖovat stanovenou max. výši regulované ceny
za terminaci ve výši 0,41 Kþ/min bez DPH nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce
následujícího po mČsíci, v nČmž došlo k nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.
V dĤsledku pochybení správního orgánu pĜi doruþování rozhodnutí spoleþnosti
Vodafone Czech Republic a.s. však právní moc nastala až dne 25. ledna 2013, zatímco
v pĜípadČ úþastníka Ĝízení tomu tak bylo dne 19. prosince 2012.
Výše zmínČným opoždČným nabytím právní moci rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.20127, vydaným spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s., došlo k faktickému posunutí
úþinnosti v uplatĖování maximální ceny za terminaci ve výši 0,41 Kþ/min bez DPH
u stávajících smluvních vztahĤ této spoleþnosti, a to až do 1. dubna 2013 (tj. v souladu
s odst. 2 þásti II. výroku rozhodnutí o cenČ CEN/7/12.2012-7 od prvního dne tĜetího mČsíce
následujícího po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci rozhodnutí).
Pro úþastníka Ĝízení však povinnost uplatĖovat maximální cenu za terminaci 0,41
Kþ/min bez DPH pro stávající smluvní vztahy platí podle pĤvodního rozhodnutí
þ. CEN/7/12.2012-5 a obdobnČ pro spoleþnost T-Mobile Czech Republic a.s. podle
pĤvodního rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6 již od 1. bĜezna 2013.
Ponecháním pĤvodnČ stanoveného poþátku doby úþinnosti maximální ceny za
terminaci 0,41 Kþ/min bez DPH pro úþastníka Ĝízení by tak po dobu 1 mČsíce (od 1. bĜezna
2013 do 1. dubna 2013) došlo k asymetrickému uplatĖování cen mezi úþastníkem Ĝízení na
jedné stranČ a spoleþností Vodafone Czech Republic a.s. na stranČ druhé. Spoleþnost
Vodafone Czech Republic a.s. by mohla za poskytování fakticky stejné služby (terminace
volání v mobilní síti) úþtovat úþastníku Ĝízení vyšší cenu (0,55 Kþ/min bez DPH), než kterou
by úþastník Ĝízení mohl za tuto službu úþtovat spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s.
(0,41 Kþ/min bez DPH).
Tím by došlo k znevýhodnČní úþastníka Ĝízení a poskytnutí neoprávnČné konkurenþní
výhody spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s.
Nad to správní orgán pĜipomíná, že princip symetrické regulace je uplatĖován rovnČž
Evropskou komisí v Doporuþení Komise ze dne 7. kvČtna 2009 o regulaci sazeb za ukonþení
volání v pevných a mobilních sítích v EU1, ze kterého správní orgán musí podle § 108 odst. 3
Zákona vycházet pĜi výkonu své pĤsobnosti.
Na základČ výše uvedeného rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí a posunul úþinnost pro uplatĖování maximální ceny za terminaci 0,41
Kþ/min bez DPH úþastníkem Ĝízení pro jeho stávající smluvní vztahy na 1. duben 2013.
Tímto rozhodnutím není dotþena úþinnost maximální ceny za terminaci ve výši 0,27
Kþ/min bez DPH, kterou je úþastník Ĝízení v souladu s rozhodnutím o cenČ
þ. CEN/7/12.2012-5 povinen uplatĖovat od 1. þervence 2013.
***
Dne 14. února 2013 bylo s úþastníkem Ĝízení zahájeno správní Ĝízení ve vČci zmČny
povinnosti uložené v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5. Úþastník Ĝízení byl správním
orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení
dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 10 dnĤ ode dne, který následoval po dni doruþení
oznámení.
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V rámci desetidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl úþastník
Ĝízení do spisu dne 15. února 2013 a neuplatnil žádné pĜipomínky.
***
Na základČ § 130 Zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ správní orgán zveĜejnil návrh rozhodnutí vþetnČ výzvy
k uplatnČní pĜipomínek na diskusním místČ dne 18. února 2013. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 25. února 2013. V této lhĤtČ uplatnily pĜipomínky dva
dotþené subjekty, a to úþastník Ĝízení a spoleþnost GTS Czech s.r.o.
Úþastník Ĝízení souhlasil s navrženým zámČrem správního orgánu, ale navrhoval
pĜeformulovat výrok tak, aby nedocházelo k nejasnostem a rozhodnutí nebylo v rozporu
s úþelem jeho vydání. Úþastník Ĝízení mČl za to, že navrhovaná verze výroku nestanoví
jednoznaþnČ povinnost sjednávat a uplatĖovat cenu za terminaci ve výši 0,41 Kþ/min bez
DPH od 1. dubna 2013.
Správní orgán pĜipomínce úþastníka Ĝízení nevyhovČl, neboĢ považuje znČní výroku
rozhodnutí za jednoznaþné. Výrok dle správního orgánu nezakládá dĤvod k pochybnostem
vzneseným pĜipomínkujícím subjektem. Konzultovaným rozhodnutím správní orgán zamýšlí
zmČnit povinnost, dĜíve uloženou rozhodnutím o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5, sjednávat
a uplatĖovat cenu 0,41 Kþ/min bez DPH pro stávající smluvní vztahy úþastníka Ĝízení od
1. bĜezna 2013 tak, aby úþastník Ĝízení byl povinen tuto cenu sjednávat a uplatĖovat až od
1. dubna 2013.
Další pĜipomínkující subjekt vznesl v rámci veĜejné konzultace požadavek, aby
správní orgán zvážil všechny možnosti tak, aby nedošlo k poškození tĜetích stran, vþetnČ
možnosti jednat se spoleþností Vodafone Czech Republic a.s. o dobrovolné implementaci
ceny dle rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-7 ke dni 1. bĜezna 2013. Tuto žádost
pĜipomínkující subjekt odĤvodnil tím, že vydáním rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5,
vznikla úþastníku Ĝízení povinnost uplatĖovat ceny podle þásti I. písm. a) výroku rozhodnutí
CEN/7/12.2012-5 nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce následujícím po mČsíci, ve
kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. PĜipomínkující subjekt dále uvedl, že
tímto souþasnČ nabyl v dobré víĜe právo odpovídající splnČní této povinnosti a v pĜípadČ
vydání opravného rozhodnutí hradit ceny za ukonþení volání do sítČ úþastníka Ĝízení ve
vyšší výši, než by mČl právo požadovat dle platného rozhodnutí CEN/7/12.2012-5.
V dĤsledku toho by pĜipomínkujícímu subjektu byla zpĤsobena škoda ve výši rozdílu úhrad
za ukonþení volání.
Správní orgán k této pĜipomínce uvádí, že si je vČdom dopadĤ na všechny úþastníky
trhu. NicménČ vychází ze skuteþnosti, že povinnost spoleþnosti Telefónica Czech Republic,
a.s. uplatĖovat pro stávající smluvní vztahy cenu 0,41 Kþ/min bez DPH dle rozhodnutí
þ. CEN/7/12.2012-5 (i pĜes to, že je platné), do doby úþinnosti této ceny (tj. do 1. bĜezna
2013) dosud nevznikla. Proto ani pĜipomínkujícímu subjektu doposud objektivnČ nevzniklo
žádné právo požadovat cenu v této výši. Faktická újma pĜipomínkujícího subjektu tedy
spoþívá v „nenaplnČní oþekávání“, které však nemĤže pĜevážit zájem správního orgánu
(i s ohledem na požadavky Doporuþení) na symetrickou regulaci cen za terminaci
v mobilních sítích.
K návrhu pĜipomínkujícího subjektu, že mČl správní orgán v zájmu symetrie
terminaþních cen mezi mobilními operátory pĜesvČdþit spoleþnost Vodafone Czech Republic
a.s. k dobrovolné implementaci ceny 0,41 Kþ/min bez DPH v dĜívČjším datu, správní orgán
konstatuje, že postup pro zajištČní symetrie mobilních terminaþních cen volil také s ohledem
na žalobu proti rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-7 uplatnČnou spoleþností Vodafone
Czech Republic a.s. a požadavek pĜiznání odkladného úþinku tohoto rozhodnutí.
***
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Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/02.2013-2 ve vìci zmìny povinnosti uložené spoleènosti T-Mobile
Czech Republic a.s. v rozhodnutí o cenì è. CEN/7/12.2012-6, vydaném pod èj. ÈTÚ-136 201/2012611 ze dne 17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2012
(reprodukce pøílohy na str. 16–19)
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Telekomunikaèní vìstník

v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/07.2012-3, které nabylo právní moci dne 3. þervence 2012
a v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2012.
StejnČ jako v pĜípadČ úþastníka Ĝízení správní orgán stanovil poslední zmČnou
povinnosti související s regulací cen spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (rozhodnutí
o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5) a spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s. (rozhodnutí o cenČ
þ. CEN/7/12.2012-7) povinnost sjednat a uplatĖovat stanovenou max. výši regulované ceny
za terminaci ve výši 0,41 Kþ/min bez DPH nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce
následujícího po mČsíci, v nČmž došlo k nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.
V dĤsledku pochybení správního orgánu pĜi doruþování rozhodnutí spoleþnosti
Vodafone Czech Republic a.s. však právní moc nastala až dne 25. ledna 2013, zatímco
v pĜípadČ úþastníka Ĝízení tomu tak bylo dne 18. prosince 2012.
Výše zmínČným opoždČným nabytím právní moci rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.20127, vydaným spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s., došlo k faktickému posunutí
úþinnosti v uplatĖování maximální ceny za terminaci ve výši 0,41 Kþ/min bez DPH
u stávajících smluvních vztahĤ této spoleþnosti, a to až do 1. dubna 2013 (tj. v souladu
s odst. 2 þásti II. výroku rozhodnutí o cenČ CEN/7/12.2012-7 od prvního dne tĜetího mČsíce
následujícího po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci rozhodnutí).
Pro úþastníka Ĝízení však povinnost uplatĖovat maximální cenu za terminaci 0,41
Kþ/min bez DPH pro stávající smluvní vztahy platí podle pĤvodního rozhodnutí
þ. CEN/7/12.2012-6 a obdobnČ pro spoleþnost Telefónica Czech Republic, a.s. podle
pĤvodního rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-5 již od 1. bĜezna 2013.
Ponecháním pĤvodnČ stanoveného poþátku doby úþinnosti maximální ceny za
terminaci 0,41 Kþ/min bez DPH pro úþastníka Ĝízení by tak po dobu 1 mČsíce (od 1. bĜezna
2013 do 1. dubna 2013) došlo k asymetrickému uplatĖování cen mezi úþastníkem Ĝízení na
jedné stranČ a spoleþností Vodafone Czech Republic a.s. na stranČ druhé. Spoleþnost
Vodafone Czech Republic a.s. by mohla za poskytování fakticky stejné služby (terminace
volání v mobilní síti) úþtovat úþastníku Ĝízení vyšší cenu (0,55 Kþ/min bez DPH), než kterou
by úþastník Ĝízení mohl za tuto službu úþtovat spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s.
(0,41 Kþ/min bez DPH).
Tím by došlo k znevýhodnČní úþastníka Ĝízení a poskytnutí neoprávnČné konkurenþní
výhody spoleþnosti Vodafone Czech Republic a.s.
Nad to správní orgán pĜipomíná, že princip symetrické regulace je uplatĖován rovnČž
Evropskou komisí v Doporuþení Komise ze dne 7. kvČtna 2009 o regulaci sazeb za ukonþení
volání v pevných a mobilních sítích v EU1, ze kterého správní orgán musí podle § 108 odst. 3
Zákona vycházet pĜi výkonu své pĤsobnosti.
Na základČ výše uvedeného rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí a posunul úþinnost pro uplatĖování maximální ceny za terminaci 0,41
Kþ/min bez DPH úþastníkem Ĝízení pro jeho stávající smluvní vztahy na 1. duben 2013.
Tímto rozhodnutím není dotþena úþinnost maximální ceny za terminaci ve výši 0,27
Kþ/min bez DPH, kterou je úþastník Ĝízení v souladu s rozhodnutím o cenČ
þ. CEN/7/12.2012-6 povinen uplatĖovat od 1. þervence 2013.
***
Dne 13. února 2013 bylo s úþastníkem Ĝízení zahájeno správní Ĝízení ve vČci zmČny
povinnosti uložené v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6. Úþastník Ĝízení byl správním
orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení
dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 10 dnĤ ode dne, který následoval po dni doruþení
oznámení.
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V rámci desetidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl úþastník
Ĝízení do spisu dne 15. února 2013 a vyjádĜil pĜesvČdþení, že þasování navržené zmČny
v rozhodnutí o cenČ poskytne dostateþný prostor na implementaci povinností do existujících
smluvních vztahĤ.
***
Na základČ § 130 Zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ správní orgán zveĜejnil návrh rozhodnutí vþetnČ výzvy
k uplatnČní pĜipomínek na diskusním místČ dne 18. února 2013. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 25. února 2013. V této lhĤtČ uplatnil pĜipomínky jeden
dotþený subjekt, a to spoleþnost GTS Czech s.r.o.
PĜipomínkující subjekt vznesl v rámci veĜejné konzultace požadavek, aby správní
orgán zvážil všechny možnosti tak, aby nedošlo k poškození tĜetích stran, vþetnČ možnosti
jednat se spoleþností Vodafone Czech Republic a.s. o dobrovolné implementaci ceny dle
rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-7 ke dni 1. bĜezna 2013. Tuto žádost pĜipomínkující
subjekt odĤvodnil tím, že vydáním rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6, vznikla úþastníku
Ĝízení povinnost uplatĖovat ceny podle þásti I. písm. a) výroku rozhodnutí CEN/7/12.2012-6
nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce následujícím po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. PĜipomínkující subjekt dále uvedl, že tímto souþasnČ nabyl
v dobré víĜe právo odpovídající splnČní této povinnosti a v pĜípadČ vydání opravného
rozhodnutí hradit ceny za ukonþení volání do sítČ úþastníka Ĝízení ve vyšší výši, než by mČl
právo požadovat dle platného rozhodnutí CEN/7/12.2012-6. V dĤsledku toho by
pĜipomínkujícímu subjektu byla zpĤsobena škoda ve výši rozdílu úhrad za ukonþení volání.
Správní orgán k této pĜipomínce uvádí, že si je vČdom dopadĤ na všechny úþastníky
trhu. NicménČ vychází ze skuteþnosti, že povinnost spoleþnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. uplatĖovat pro stávající smluvní vztahy cenu 0,41 Kþ/min bez DPH dle rozhodnutí
þ. CEN/7/12.2012-6 (i pĜes to, že je platné), do doby úþinnosti této ceny (tj. do 1. bĜezna
2013) dosud nevznikla. Proto ani pĜipomínkujícímu subjektu doposud objektivnČ nevzniklo
žádné právo požadovat cenu v této výši. Faktická újma pĜipomínkujícího subjektu tedy
spoþívá v „nenaplnČní oþekávání“, které však nemĤže pĜevážit zájem správního orgánu
(i s ohledem na požadavky Doporuþení) na symetrickou regulaci cen za terminaci
v mobilních sítích.
K návrhu pĜipomínkujícího subjektu, že mČl správní orgán v zájmu symetrie
terminaþních cen mezi mobilními operátory pĜesvČdþit spoleþnost Vodafone Czech Republic
a.s. k dobrovolné implementaci ceny 0,41 Kþ/min bez DPH v dĜívČjším datu, správní orgán
konstatuje, že postup pro zajištČní symetrie mobilních terminaþních cen volil s ohledem na
žalobu proti rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-7 uplatnČnou spoleþností Vodafone Czech
Republic a.s. a požadavek pĜiznání odkladného úþinku tohoto rozhodnutí.
***
Podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval správní orgán navrhované rozhodnutí rovnČž
s ÚĜadem pro ochranu hospodáĜské soutČže. ÚĜad pro ochranu hospodáĜské soutČže
neuplatnil ve svém vyjádĜení ze dne 27. února 2013 k návrhu rozhodnutí žádné pĜipomínky.
***
Správní orgán již notifikoval Evropské komisi v souladu s § 131 Zákona pĜedchozí
rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/12.2012-6 a Evropská komise v rámci procesu notifikace
pĜipustila možnost aplikovat finální cenu stanovenou prostĜednictvím modelu „pure“ BU-LRIC
až od 1. þervence 2013. Výše ani termín pro uplatnČní mezikroku nebyly pĜedmČtem
pĜipomínek ze strany Evropské komise. Správní orgán oznámí Evropské komisi vydání
tohoto rozhodnutí o cenČ, které však fakticky nemČní aplikaci finální ceny 0,27 Kþ/min bez
DPH od 1. þervence 2013.
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