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Cj. CTU-17 607/2013-611

1

Rada Ceskeho telekomunikacnfho
uradu jako prfslusny spravnf organ podle § 10
zakona c. 500/2004 Sb., spravnf rad, ve znenf pozdejsfch predpisu, a podle § 107 odst.
pfsm. b bodu 3 zakona c. 127/2005 Sb., 0 elektronickych komunikacfch a 0 zmeme
nekterych souvisejfcfch zakonu (zakon 0 elektronickych komunikacfch , ve znenf pozdejsich
predpisu, (dale jen Zakon
vydava v rfzenf se spolecnosti Telef6nica Czech Republic,
a.5., se sidlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - ichie, IC 601 3336, (dale jen
ucastnfk i izeni
zahajenem z mod uredni dne 15. unora 2013 ve veci zmeny povinnosti
ulozene na zaklade § 51 odst. 3 Zakona (ve znenf ucinnem v dobe vydani rozhodnuti
rozhodnutim c. CEN/4/1 0.201 0-78, a zmenene rozhodnutim 0 cene c. CEN/4/06.2012-1,
podle § 51 odst. 8 Zakona, toto
U

,

U

,

Povinnost souvisejfcf s regulacf cen ulozena ucastniku rizeni rozhodnutim Rady
Ceskeho telekomunikacniho
uradu c. CEN/4/10.2010-78,
ktere nabylo pravni moci dne
18. rfjna 2010, a zmenena rozhodnutim C. CEN/4/06.2012-1,
ktere nabylo pravni moci dne
26. cervna 2012, se podle § 51 odst. 8 Zakona a s ohledem na § 51 odst. 5 Zakona menf
takto
I.
Podle § 51 odst. 5 pismo f a § 5 Zakona a podle vysledku analyzy relevantnfho trhu
Velkoobchodni
(fyzicky
pristup k infrastrukture sfte (vcetne sdfleneho nebo plneho
zprfstupneni ucastnickeho vedeni
v pevnem miste vydane opatrenfm obecne povahy
Ceskeho telekomunikacniho
uradu c A/4/05.2010-6
se ucastnfku i fzeni uklada povinnost
sjednavat ceny sluzeb zpristupneni ucastnickeho vedenf a prostredku a sluzeb nezbytnych
k poskytovani sluzeb prostrednictvim ucastnickeho vedenf (dale jen kolokace
tak, aby
nebyly prekroceny tyto maximalni ceny
U

U

1. ceny za poskytnuti sluzeb zprfstupneni
useku uplatnovane jednorazove

ucastnickeho

aximalni cena v c bez dane
z pridane hodnoty

Nazev sluzby
Zi izeni sluzby pine zpristupneni
kovoveho vedeni
1.1 a

ucastnickeho

(Poskytnuti PPV na zaklade PROVIDE vcetne migrace
z xDSL sluiby ucastnika rizeni (v soucasnosti nazvane
Carrier Broadband a Carrier IP Stream»

Zi fzenf sluzby sdileny
SPV na zaklade

1 120,-

pristup k ucastnickemu

1.1 b kovovemu vedenf
(Poskytnuti

kovoveho vedeni nebo jeho

1 222,PROVIDE

vcetne miqrace
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z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.2

ZmČna tĜídy služby plný pĜístup k úþastnickému
kovovému vedení bez zmČny pozice na
pĜedávacím rozvodu

189,--

(ZmČna tĜídy služby PPV na základČ CHANGE (COS) bez
zmČny pozice na PR)

1.3

ZmČna
tĜídy
služby
plný
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení se zmČnou
pozice na pĜedávacím rozvodu

602,-

(ZmČna tĜídy služby PPV na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.4 a

ZmČna poskytovatele služby využívajícího plné
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení
bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER PPV
využívající PPV)

na

službu

jiného

ZmČna poskytovatele služby využívajícího
sdílený pĜístup k úþastnickému kovovému
1.4 b vedení bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER SPV
využívající SPV)

1.5 a

na

službu

jiného

743,-

poskytovatele

886,-

poskytovatele

Storno objednávky pĜed zavedením služby plné
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení

448,-

(Storno objednávky PPV – zpráva ABORT)

Storno objednávky pĜed zavedením služby
1.5 b sdílený pĜístup k úþastnickému kovovému
vedení

532,-

(Storno objednávky SPV – zpráva ABORT)

1.6

ZmČna
tĜídy
služby
sdílený
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení bez zmČny
pozice na pĜedávacím rozvodu

166,-

(ZmČna tĜídy služby SPV na základČ CHANGE (COS) bez
zmČny pozice na PR)

1.7

ZmČna
tĜídy
služby
sdílený
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení se zmČnou
pozice na pĜedávacím rozvodu

690,-

(ZmČna tĜídy služby SPV na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.8

ZmČna služby sdílený pĜístup k úþastnickému
kovovému vedení na plné zpĜístupnČní
úþastnického kovového vedení

690,-

(ZmČna služby z SPV na PPV na základČ CONVERT)

1.9 a

ZĜízení
služby
plný
úþastnického vedení

pĜístup

k úseku

(Poskytnutí PPÚ na základČ PROVIDE vþetnČ migrace
z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

ZĜízení služby sdílený pĜístup
úþastnického kovového vedení

1 292,-

k úseku

1.9 b (Poskytnutí SPÚ na základČ PROVIDE vþetnČ migrace

1 168,-

z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.10

ZmČna tĜídy služby plné zpĜístupnČní úseku
úþastnického kovového vedení bez zmČny
pozice na pĜedávacím rozvodu

189,-

(ZmČna tĜídy služby PPÚ na základČ CHANGE (COS)
beze zmČny pozice na PR)

1.11

ZmČna tĜídy služby plné zpĜístupnČní úseku

2/11

602,-
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úþastnického kovového vedení se zmČnou
pozice na pĜedávacím rozvodu
(ZmČna tĜídy služby PPÚ na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.12 a

ZmČna poskytovatele služby využívajícího plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení bez
zmČny tĜídy služby
(TRANSFER PPÚ
využívající PPÚ)

na

službu

jiného

ZmČna poskytovatele služby využívajícího
sdílený pĜístup k úseku úþastnického kovového
1.12 b vedení bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER SPÚ
využívající SPÚ)

1.13 a

na

službu

jiného

1 177,-

poskytovatele

1 155,-

poskytovatele

Storno objednávky pĜed zavedením služby plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického kovového
vedení

832,-

(Storno objednávky PPÚ – zpráva ABORT)

Storno objednávky pĜed zavedením služby
1.13 b sdílený pĜístup k úseku úþastnického kovového
vedení

823,-

(Storno objednávky SPÚ – zpráva ABORT)

1.14

ZmČna služby sdílený pĜístup k úseku
úþastnického kovového vedení na plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení bez
zmČny tĜídy služby a pozice na pĜedávacím
rozvodu

166,-

(ZmČna služby z SPÚ na PPÚ na základČ CONVERT bez
zmČny tĜídy služby a pozice na PR)

1.15

ZmČna služby sdílený pĜístup k úseku
úþastnického kovového vedení na plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení se
zmČnou tĜídy služby a pozice na pĜedávacím
rozvodu

690,-

(ZmČna služby z SPÚ na PPÚ na základČ CONVERT se
zmČnou tĜídy služby a pozice na PR)

1.16
1.17

ýinnosti v dĤsledku nesprávného hlášení
poruchy
ZjištČní identifikace konkrétního úþastnického
kovového vedení – manuální zpracování

1 003,329,-

(MDF QUERY)

1.18

OvČĜení možnosti zĜízení požadované tĜídy
služby

1 570,-

(LQI)

1.19

OvČĜení výsledkĤ odmítnuté objednávky zĜízení
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení

645,-

(LQM)

1.20

ZĜízení a zpĜístupnČní kovového úþastnického
MaximálnČ ve výši aktuálnČ
vedení na základČ PROVIDE B (neaktivní úþtované maloobchodní ceny za
vedení)
zĜízení úþastnické stanice +
cenová položka zpĜístupnČní
1.1a

2. ceny za poskytnutí služeb zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení nebo jeho
úseku uplatĖované mČsíþnČ:

3/11
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2.2

2.3

2.4

2.5
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MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu plné zpĜístupnČní
úþastnického kovovému vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu sdílený pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového
vedení
pro
službu
plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu sdílený pĜístup
k úseku úþastnického vedení

179,-

30,-

176,-

30,-

ZjištČní identifikace konkrétního úþastnického
kovového vedení

18,-

(Paušální mČsíþní cena za využívání systému MDF
QUERY on Line)

3. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatĖované jednorázovČ:
Maximální cena v Kþ bez danČ
z pĜidané hodnoty

Název služby
PĜedbČžné místní šetĜení
– 1 zpráva pĜedbČžného místního šetĜení
Podrobné místní šetĜení
3.2 a – 1 zpráva podrobného místního šetĜení pro
kolokaþní místnost
Podrobné místní šetĜení
3.2 b – další zpráva podrobného místního šetĜení pro
kolokaþní místnost
Poskytnutí kolokaþního prostoru
3.3
– skĜíĖ
Poskytnutí nebo rozšíĜení technologického
3.4
napájení 48V nebo 230V (nezálohované)
StínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
3.5
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
3.6
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
StínČný vnitĜní spojovací kabel, metalický
2Mbit/s, vþetnČ digitálního rozvadČþe – pár –
poskytnutí nebo rozšíĜení/Kabel sbČrného
3.7
okruhu metalický – vþetnČ pásku na
pĜedávacím rozvodu – pár – poskytnutí nebo
rozšíĜení
3.8
Optický vnitĜní spojovací kabel vþetnČ
3.1

4/11

1 963,12 111,-

8 269,35 193,2 895,-

1 935,-

1 935,-

5 103,-

5 201,-
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optického rozvadČþe – pár vláken – poskytnutí
nebo rozšíĜení/Kabel sbČrného okruhu –
optický, vþetnČ optického rozvadČþe – pár –
poskytnutí nebo rozšíĜení
Zdroj nepĜetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnitĜní
nebo vnČjší prostĜedí, vþetnČ pásku na hlavním
rozvodu i pásku na pĜedávacím rozvodu
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický –
pro vnitĜní nebo vnČjší prostĜedí, vþetnČ pásku
na hlavním rozvodu i pásku na pĜedávacím
rozvodu – spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
– poskytnutí nebo rozšíĜení
Výdej þipové karty a realizace požadavku na
jeden pĜístup do kolokaþního prostoru
– za jednoho zamČstnance Nájemce a
kolokaþní
Realizace požadavku na jeden další pĜístup do
kolokaþního prostoru
– za jednoho zamČstnance Nájemce a
kolokaþní místnost
Vstup s doprovodem – paušální poplatek
- jedna návštČva libovolného poþtu pracovníkĤ
Nájemce v jednom kolokaþním prostoru
Vstup s doprovodem – využití
– jedna zapoþatá hodina pĜístupu s
doprovodem v jednom kolokaþním prostoru
libovolného poþtu pracovníkĤ Nájemce
Deinstalace zaĜízení technologického napájení
48V nebo 230V (nezálohované)
Deinstalace nestínČného vnitĜního spojovacího
kabelu a pásku na HR pĜidČleného
Poskytovateli
Deinstalace stínČného vnitĜního spojovacího
kabelu a pásku na HR pĜidČleného
Poskytovateli
Deinstalace stínČného vnitĜního spojovacího
kabelu, metalický 2 Mbit/s, vþetnČ digitálního
rozvadČþe/Kabelu sbČrného okruhu – metalický
Deinstalace optického vnitĜního spojovacího
kabelu vþetnČ optického rozvadČþe/Kabelu
sbČrného okruhu – optický
Deinstalace vnČjšího spojovacího kabelu –
metalický – pro vnitĜní a vnČjší prostĜedí
Deinstalace vnČjšího spojovacího kabelu
stínČného – metalický – pro vnitĜní a vnČjší
prostĜedí
Deinstalace zdroje nepĜetržitého napájení
(UPS)
Uvedení kolokaþního prostoru do pĤvodního
stavu

5/11
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3 903,-

2 360,-

2 360,-

1 227,-

750,-

2 016,-

623,-

1 965,1 965,-

1 965,-

4 046,-

4 046,1 965,1 965,4 046,7 884,-
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Práce na projekþním prĤzkumu a schvalování
projektové dokumentace
– jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno
stanovisko

14 319,-

4. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatĖované mČsíþnČ:
Maximální cena v Kþ bez danČ
z pĜidané hodnoty

Název služby

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16
4.17
4.18

StínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
StínČný vnitĜní spojovací kabel, metalický
2 Mbit/s, vþetnČ digitálního rozvadČþe
– pár
Optický vnitĜní spojovací kabel vþetnČ
optického rozvadČþe
– pár vláken
SpotĜeba energie
– kW pĜíkonu instalovaného zaĜízení
Poskytování napájení 48V nebo 230V– skĜíĖ
(nezálohované)
Pronájem kolokaþního prostoru
– umístČní jedné skĜínČ
Zdroj nepĜetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
Kabel sbČrného okruhu – optický
– pár vláken
Pásek na hlavním rozvodu pro službu jiné
technické Ĝešení
Kabel sbČrného okruhu – metalický – pár
VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnitĜní
nebo vnČjší prostĜedí – spojovací kabely v
kapacitČ 96 párĤ
VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický –
pro vnitĜní nebo vnČjší prostĜedí – spojovací
kabely v kapacitČ 96 párĤ
Nájem prostoru pro umístČní roštu Nájemce
v budovČ
– bČžný metr kabelového roštu
Nájem prostoru pro umístČní lišty Nájemce
v budovČ
– bČžný metr lišty
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo lištČ
úþastníka Ĝízení v budovČ
– bČžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo lištČ
Nájem prostoru pro umístČní antény na stĜeše
Nájem prostupu do budovy

6/11

611,-

460,-

33,-

72,2 761,201,5 895,565,60,284,32,583,-

735,-

77,-

41,-

9,1 924,9,-

èástka 7/2013

Telekomunikaèní vìstník

4.19

4.20

– bČžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo lištČ
Nájem prostoru pro vybudování prostupu do
budovy z pozemku úþastníka Ĝízení mimo
budovu do kabelovny v budovČ
– bČžný metr kabelové trasy
Nájem prostoru pro umístČní kabelu nájemce
na pozemku, v kabelovodu nebo kolektoru
úþastníka Ĝízení mimo budovu
– bČžný metr kabelové trasy
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77,-

9,-

II.
1. Pro novČ uzavírané smluvní vztahy je po dobu úþinnosti þásti I. výroku tohoto
rozhodnutí úþastník Ĝízení povinen sjednávat ceny podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. V ostatních pĜípadech je po dobu úþinnosti þásti I. výroku tohoto rozhodnutí
úþastník Ĝízení povinen sjednat a uplatĖovat ceny podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí
nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce následujícího po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
OdĤvodnČní:
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu þ. 4 – velkoobchodní (fyzický) pĜístup k infrastruktuĜe sítČ (vþetnČ
sdíleného nebo plného zpĜístupnČní úþastnického vedení) v pevném místČ (dále jen „trh
þ. 4“), kterou vydal dne 12. kvČtna 2010 jako opatĜení obecné povahy þ. A/4/05.2010-6. Toto
opatĜení bylo dne 21. kvČtna 2010 uveĜejnČno v þástce 9/2010 Telekomunikaþního vČstníku.
Výsledky analýzy prokázaly, že trh þ. 4 není efektivnČ konkurenþním trhem, neboĢ na nČm
pĤsobí podnik s významnou tržní silou. Rozhodnutím správního orgánu þ. SMP/4/09.2010-76
ze dne 1. záĜí 2010, které bylo vydáno pod þj. 69 910/2010-609/VI. vyĜ., a které nabylo
právní moci dne 3. záĜí 2010, byl úþastník Ĝízení stanoven jako podnik s významnou tržní
silou.
V pĜípadČ úþastníka Ĝízení analýza prokázala, že jsou naplnČny podmínky pro uložení
cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti související
s regulací cen, které následnČ uložil rozhodnutím þ. CEN/4/10.2010-78, a které nabylo
právní moci dne 18. Ĝíjna 2010. PozdČji tyto povinnosti správní orgán pozmČnil rozhodnutím
þ. CEN/4/06.2012-1, které nabylo právní moci dne 26. þervna 2012.
PĜedmČtná rozhodnutí uložila úþastníku Ĝízení povinnost sjednávat ceny služeb
zpĜístupnČní úþastnického vedení a prostĜedkĤ a služeb nezbytných k poskytování služeb
prostĜednictvím úþastnického vedení (kolokace) tak, aby nebyly pĜekroþeny maximální ceny
stanovené správním orgánem.
K þásti I. výroku
ÚĜad je povinen prĤbČžnČ sledovat a vyhodnocovat úþinky uložených nápravných
opatĜení na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami. Podle § 56 odst. 3 Zákona
ÚĜad sleduje a vyhodnocuje úroveĖ cen, jež jsou (nebo mohou být) pĜedmČtem regulace cen
v oblasti elektronických komunikací. V pĜípadČ, kdy ÚĜad dospČje k názoru, že je tĜeba
úroveĖ stanovených cen upravit, postupuje podle § 51 odst. 8 Zákona, protože se nejedná
o uložení nové povinnosti, ale o zmČnu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje
a která byla pĜedpokládána v analýze.
ÚĜad je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen pĜi uplatĖování cenové regulace
brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí
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z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová. Z tohoto dĤvodu správní orgán provedl
ovČĜení, zda ceny stanovené v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/4/10.2010-78, ve znČní rozhodnutí
o cenČ þ. CEN/4/06.2012-1, pokrývají náklady za poslední uzavĜené úþetní období v souladu
s výše uvedeným ustanovením Zákona a zda jsou tedy pĜinejmenším nákladovČ orientovány.
ÚĜad v prĤbČhu roku 2012 vytvoĜil nový nákladový model, jenž umožĖuje stanovit ceny
služeb konzistentnČ podél celého „žebĜíku investic“, tedy poþínaje službami poskytovanými
na relevantním trhu þ. 4, na navazujícím velkoobchodním trhu þ. 5 a následnČ i na
maloobchodním trhu pĜístupu k síti Internet (za úþelem ovČĜení, zda nedochází ke stlaþování
marží). Tento pĜístup usnadní kontrolu a zajistí, že náklady vynakládané úþastníkem Ĝízení
na služby napĜíþ celým produktovým ĜetČzcem (od relevantního trhu þ. 4 až po trh
maloobchodní) budou správnČ alokovány a nebude docházet k vícenásobnému zahrnutí
vynaložených nákladĤ do cen poskytovaných služeb 1 . ÚĜad tento nový „broadbandový“
model“ využil k vyhodnocení úþinkĤ doposud uložených nápravných opatĜení v oblasti cen
na pĜíslušný relevantní trh v období mezi analýzami, neboĢ je povinen podle § 56 odst. 3
Zákona prĤbČžnČ sledovat a vyhodnocovat cenový vývoj na trhu elektronických komunikací
a zároveĖ je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen pĜi uplatĖování cenové regulace
brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí
z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová. Model je založen na metodice „Bottom-up“
pĜírĤstkových nákladĤ (LRAIC+), vychází z principĤ oceĖování majetku na bázi souþasných
cen vþetnČ moderní používané technologie (CCA/MEA), které umožĖují jak regulovanému
subjektu, tak zájemcĤm o velkoobchodní služby þinit efektivní investiþní rozhodnutí, a odráží
i existující topologii sítČ úþastníka Ĝízení. Model byl vytvoĜen ve spolupráci s poradenskou
spoleþností a v závČru roku 2012 byl prezentován operátorĤm a odborné veĜejnosti na
závČreþném workshopu 2 . Nákladový model byl zveĜejnČn na webové stránce ÚĜadu, a to
jako „Nákladový model velkoobchodního (fyzického) pĜístupu k infrastruktuĜe sítČ (vþetnČ
sdíleného nebo plného zpĜístupnČní úþastnického vedení) v pevném místČ, velkoobchodního
širokopásmového pĜístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího
maloobchodního trhu“. Tvorbu nového nákladového modelu a zámČr stanovit s jeho pomocí
ceny na poþátku roku 2013 avizoval ÚĜad již v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ
þ. CEN/4/04.2012-1 v þervnu 2012. S využitím tohoto modelu byly stanoveny mČsíþní ceny
zpĜístupnČní. Model zároveĖ stanovuje i jednorázové ceny zpĜístupnČní, a to obdobným
zpĤsobem, jako v pĜípadČ pĜedchozího nákladového modelu (tzn. prostĜednictvím metodiky
ABC).
Výpoþet jednorázových cen kolokace a výpoþet mČsíþních cen kolokace byl proveden
s využitím stávajícího nákladového modelu, zveĜejnČného na webové stránce ÚĜadu.
Stanovené ceny zohledĖují efektivní a úþelnČ vynaložené náklady, pĜíslušná rizika
a návratnost investic v pĜimČĜeném þasovém období v souladu s § 57 odst. 3 Zákona.
Procento návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC bylo použito ve výši 8,26 %,
tedy ve výši stanovené v opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, ve znČní pozdČjších
opatĜení.
ÚĜad provČĜil úroveĖ nákladĤ za rok 2011, tedy za poslední uzavĜené auditované
úþetní období, pĜedložené úþastníkem Ĝízení a upravil nČkteré ze vstupních hodnot do
nákladových modelĤ. ÚĜad upravil délku životnosti nČkterých dlouhodobých aktiv a upravil
i udávanou hodnotu rozlohy prĤmČrné kolokaþní místnosti, na základČ výsledkĤ zjištČných
bČhem státní kontroly kolokaþních místností (þj. 40 881/2007-620). V souladu s pĜedchozími
kalkulacemi cen tak byla životnost u kabelĤ, kabelovodĤ a výkopĤ prodloužena na 23 let
a prĤmČrná rozloha kolokaþní místnosti byla upravena na hodnotu 30,69 m2. ÚĜad rovnČž
upravil u výpoþtu cen Poskytnutí PPV a SPV na základČ PROVIDE (položky 1.1a a 1.1b)
1

Tento základní princip pĜi alokaci nákladĤ do cen jednotlivých služeb na jednotlivých trzích zmiĖuje i PĜíloha I v
Doporuþení Komise þ. 2010/572/EU ze dne 20. záĜí 2010 o regulovaném pĜístupu k pĜístupovým sítím nové
generace (NGA).
2
Workshop se konal v sídle ýTÚ dne 7. prosince 2012.
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a cen za Storno PPV a SPV (položky 1.5a a 1.5b) poþty objednávek bez rekonfigurace
a s rekonfigurací. Úþastník Ĝízení pĜi pĜedložení vstupných údajĤ zcela vylouþil proces
realizace objednávky bez rekonfigurace. ÚĜad vyzval úþastníka Ĝízení, aby upravil poþty
objednávek podle dat z minulých období a pĜípadnČ zohlednil trend vývoje poþtu objednávek
s a bez rekonfigurace. Tímto postupem byla kalkulace upravena tak, že reálnČ
odpovídala dlouhodobČ dosahovaným výsledkĤm a byla tak zachována i metodická
návaznost na pĜedchozí verzi nákladového modelu a souþasnČ platné ceny. Protože pĜi
zĜizování služeb (þi storna objednávek) dlouhodobČ roste podíl nákladnČjších procesĤ
spojených s rekonfigurací z dĤvodu intenzivnČjšího využívání frekvenþního spektra rychlými
datovými pĜenosy, rostou zároveĖ i ceny tČch služeb, do jejichž ceny procesy spojené
s rekonfigurací vstupují.
U novČ vyþíslených maximálních cen dochází ke zmČnám obČma smČry.
U základních jednorázových služeb zĜízení plného zpĜístupnČní úþastnického kovového
vedení se sníží cena o 13 %, zatímco cena za zĜízení sdíleného pĜístupu vzroste o 26,4 %.
MČsíþní ceny zpĜístupnČní poklesnou v prĤmČru o 10,1 %. Cena mČsíþního pronájmu
jednoho úþastnického kovového vedení pro plné zpĜístupnČní se sníží na 179 Kþ mČsíþnČ, tj.
o 9,2 % a u sdíleného pĜístupu poklesne cena mČsíþního pronájmu pĜibližnČ o 23 %.
V pĜípadČ cen kolokace dojde u mČsíþních cen ke zvýšení v prĤmČru o 1 %, i když u vČtšiny
služeb dojde spíše ke snížení cenové hladiny. Ke zvýšení ceny dochází u pronájmu
kolokaþního prostoru, který se zvýší o 0,7 % a u spotĜeby energie s rĤstem ceny o 5,2 %
v návaznosti na obecný vývoj cen energií. Naproti tomu ceny pronájmĤ vnitĜních i vnČjších
spojovacích kabelĤ poklesnou v prĤmČru o 14,4 %. Jednorázové ceny kolokace vzrostou
v prĤmČru o 4 %, a to v rozpČtí od 0,9 % až do 8,1 %. NárĤst cen je ovlivnČn jednak
zvýšením nákladĤ na zajišĢování jednotlivých procesĤ a jednak také rĤstem podílu
složitČjších a þasovČ nároþnČjších procesĤ v souvislosti se zvyšováním pĜenosových
rychlostí v síti.
ÚĜad úroveĖ maximálních cen opČtovnČ provČĜí po obdržení výsledkĤ oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ úþastníka Ĝízení za další rok 2012.
K þásti II. výroku
Povinnost uplatĖovat ceny v souladu s cenovou regulací nejpozdČji od prvního dne
tĜetího mČsíce následujícího po mČsíci, v nČmž došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
byla u stávajících smluvních vztahĤ stanovena s ohledem na lhĤty potĜebné ke sjednání
zmČny a k provedení administrativních procesĤ souvisejících se zmČnou smlouvy
o zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení. Tuto lhĤtu stanovil správní orgán rovnČž
s ohledem na snahu sjednocovat délku implementaþního období ve všech vydávaných
rozhodnutích o cenČ. Obdobný þasový prostor pro sjednání potĜebných dodatkĤ ke
smlouvám tak naposledy správní orgán poskytl rovnČž mobilním operátorĤm pĜi vydání
posledních rozhodnutí o cenČ na relevantním trhu þ. 7. Pro novČ uzavírané smluvní vztahy
se tato lhĤta neuplatní a nové ceny se sjednají ke dni úþinnosti smlouvy o zpĜístupnČní
úþastnického kovového vedení.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 15. února 2013 s úþastníkem Ĝízení zahájeno
správní Ĝízení ve vČci zmČny povinnosti uložené na základČ § 51 odst. 3 (ve znČní úþinném
v dobČ vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím þ. CEN/4/10.2010-78, a zmČnČné
rozhodnutím o cenČ þ. CEN/4/06.2012-1, podle § 51 odst. 8 Zákona. 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 doruþení oznámení.
Úþastník Ĝízení ve stanovené desetidenní lhĤtČ zaslal dne 25. února 2013 svoje
pĜipomínky. Úþastník Ĝízení nesouhlasí s prodloužením životnosti nČkterých aktiv z XX na XX
let, které správní orgán použil pĜi stanovení nové výše regulovaných cen. Úþastník Ĝízení

9/11

strana 64

èástka 7/2013

Telekomunikaèní vìstník

strana 65

uvádí, že jím kalkulovaná XX životnost odpovídá stanoveným odpisovým sazbám v úþetní
evidenci úþastníka Ĝízení.
Správní orgán neuznal pĜipomínku úþastníka Ĝízení a ponechal životnost daných aktiv
v modelu na XX let. Takto nastavenou hodnotu životnosti používá správní orgán
konzistentnČ s postupem pĜi výpoþtu regulovaných cen za terminaci a originaci volání ve
veĜejné telefonní síti úþastníka Ĝízení v pevném místČ, kde tuto hodnotu uplatĖuje již od roku
2003 a rovnČž tak pĜi výpoþtu regulovaných cen kolokace. Úþastník Ĝízení sám v roce 2003
uvedl životnost aktiv v této výši pĜi výpoþtu regulovaných cen služeb propojení sítí. Podle
názoru správního orgánu délka XX let odpovídá lépe ekonomické životnosti vybraných druhĤ
aktiv a úþastník Ĝízení nedoložil na podporu svého tvrzení žádné dĤkazy svČdþící ve
prospČch zkrácení životnosti pĜedmČtných aktiv.
***
Na základČ § 130 Zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací s dotþenými subjekty na diskusním místČ zveĜejnil návrh rozhodnutí vþetnČ
výzvy k uplatnČní pĜipomínek na diskusním místČ dne 5. bĜezna 2013. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 5. dubna 2013. V této lhĤtČ uplatnil pĜipomínku jeden
dotþený subjekt (spoleþnost T-Mobile Czech Republic a.s.) a jeden dotþený subjekt (úþastník
Ĝízení) zaslal k návrhu rozhodnutí své stanovisko.
Spoleþnost T-Mobile Czech Republic a.s. ve své pĜipomínce požadovala náležitČ
odĤvodnit nárĤst jednorázových cen za zpĜístupnČní úþastnického vedení, zejména u služeb
zĜízení sdíleného pĜístupu a storno objednávek plného a sdíleného zpĜístupnČní.
Správní orgán nejprve uvádí, že výpoþet cen jednotlivých mČsíþních i jednorázových
služeb vychází z pĜíslušných nákladových modelĤ zveĜejnČných na webové stránce ÚĜadu.
Vlastní kalkulaci cen pĜitom pĜedchází ovČĜování konkrétních nákladových vstupĤ s ohledem
na úþelnost a efektivnost jejich vynaložení. Vlastní zdĤvodnČní zmČny cen (kterých je
v pĜípadČ tohoto rozhodnutí o cenČ 76), vycházejících z jednotlivých dílþích nákladových
položek, které pĜedstavují obchodní tajemství úþastníka Ĝízení, však správní orgán do
odĤvodnČní rozhodnutí neuvádí. K pĜipomínce spoleþnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
však lze obecnČ uvést, že návrh cen je založen na novém nákladovém modelu LRAIC+.
V tomto modelu byla zpĜesnČna vnitĜní struktura nákladových objektĤ a zastoupení
pracovních procesĤ. NejvČtší vliv na zvýšení uvedených cen má rĤst podílu nákladnČjších
procesĤ realizace spojených s rekonfigurací, které mají stoupající trend z dĤvodu
intenzivnČjšího využívání frekvenþního spektra rychlými datovými pĜenosy. Tato skuteþnost
vyžaduje þastČjší zásahy do pĜístupové sítČ s cílem optimalizovat využití metalických kabelĤ
zejména v exponovaných lokalitách s velkou koncentrací zákazníkĤ, tedy v lokalitách, ve
kterých je služba zpĜístupnČní využívána primárnČ.
Nad rámec pĜipomínek ve veĜejné konzultaci uplatnil úþastník Ĝízení své stanovisko,
ve kterém poukázal na § 5 Zákona, podle nČjž je ÚĜad povinen prosazovat pĜedvídatelné
regulaþní prostĜedí, které se projevuje mj. v tom, že ceny služeb elektronických komunikací
dosahují v þase stabilního a pĜedvídatelného vývoje. V tomto kontextu hodnotí úþastník
Ĝízení pokles mČsíþních cen metalické infrastruktury jako pĜíliš výrazný, a to i s ohledem na
index spotĜebitelských cen v ýeské republice. Upozornil proto na skuteþnost, že dlouhodobé
udržování sestupného trendu u mČsíþních cen by se mohlo negativnČ projevit ve snížení
investiþní kapacity u regulovaného operátora. Dále úþastník Ĝízení poukazoval na zmČnu
trendu ve vývoji cen nČkterých aktiv, které se stabilizovaly, nebo došlo k jejich mírnému
rĤstu. Z této skuteþnosti úþastník Ĝízení dovozoval, že v dalším období by mohlo dojít k rĤstu
nákladĤ zahrnovaných do mČsíþních cen, a tím i k jejich rĤstu.
Správní orgán se s názorem úþastníka Ĝízení neztotožnil, naopak považuje
navrhované cenové zmČny za pĜimČĜené a odpovídající vývoji cen na souvisejícím
maloobchodním i velkoobchodním trhu (relevantním trhu þ. 5). Zejména u služeb
širokopásmového pĜístupu k síti Internetu je možné v poslední dobČ zaznamenat na trhu
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velmi intenzivní tlak na snižování cen, proto úprava cen zpĜístupnČní metalické infrastruktury
nevyboþuje z tohoto trendu a naopak pĜispívá ke snížení rizika vzniku negativního efektu ve
formČ stlaþování marží. PrávČ z dĤvodĤ posuzování relace cen za broadbandové služby
a zpĜístupnČní úþastnického vedení správní orgán implementoval nový nákladový model na
bázi pĜírĤstkových nákladĤ (LRAIC+), podle kterého dĤslednČ postupoval. V pĜípadČ, pokud
by objektivnČ docházelo k rĤstu nČkterých relevantních nákladových vstupĤ (napĜ. cen
nČkterých aktiv) tak, jak uvádí úþastník Ĝízení, správní orgán by tuto zmČnu cen vstupĤ
zohlednil pĜi dalším výpoþtu regulovaných cen.
VypoĜádání pĜipomínek zveĜejnil správní orgán na diskusním místČ na svých
internetových stránkách dne 25. dubna 2013.
***
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 8. dubna 2013 žádné pĜipomínky.
***
Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise dopisem ze dne 27. kvČtna 2013 vyzvala správní orgán, aby po vydání
pĜipravovaného doporuþení k uplatĖování zákazu diskriminace a k metodikám výpoþtu
nákladĤ pĜehodnotil svoji stávající metodiku pro stanovení nákladĤ (napĜ. v pĜípadČ metody
oceĖování aktiv stavebního charakteru).
Správní orgán v budoucnu pĜi návrhu nápravných opatĜeních na dotþených
relevantních trzích, i s ohledem na povinnost vyplývající z ustanovení § 108 odst. 3 Zákona,
zohlední rovnČž všechna relevantní a platná doporuþení Evropské komise, a to jak vzhledem
k jejich vČcné náplni, tak i ke stanoveným termínĤm pro implementaci.
***
Úþastníku Ĝízení byla dána možnost, aby se vyjádĜil k podkladĤm rozhodnutí a navrhl
pĜípadné doplnČní. Úþastník Ĝízení nahlédl do spisu dne 30. kvČtna 2013 a odkázal se na
své stanovisko uplatnČné v rámci veĜejné konzultace.
Správní orgán na stanovisko úþastníka Ĝízení reagoval již v rámci odĤvodnČní tohoto
rozhodnutí o cenČ (viz výše reakce správního orgánu na stanovisko úþastníka Ĝízení
uplatnČné ve veĜejné konzultaci) a na tomto místČ se tak již jen odvolává na své pĜedchozí
vyjádĜení.
Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí není pĜípustný opravný prostĜedek.
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B. Informativní èást
18.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 007

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že prùkaz zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 007 na jméno Jiøí Duda,
Ing. je neplatný.
Používání prùkazu è. 007 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
èj. ÈTÚ-60 818/2013-604
odbor krizového øízení

19.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. 221 441-606/VI. vyø. ze dne 9. 1. 2013 a ÈTÚ 190845/2013-603
ze dne 20. 5. 2013, o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnost

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 14. 1. 2013 pod èj. 221 441/2012-606/VI. vyø. a dne
20. 5. 2013 pod èj. ÈTÚ-19 845/2013-603 bylo vydáno rozhodnutí o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem sporného øízení
bylo rozhodnutí o uložení povinnosti odpùrci uhradit navrhovateli èástku ve výši 89 940 Kè + DPH s pøíslušenstvím z titulu uzavøené smlouvy o poskytování služby pøipojení do sítì Internet è. 90902037 ze dne 1. 8. 2009.
Uvedená rozhodnutí jsou podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném
znìní uveøejnìna na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-221 441/2012-606
odbor legislativní a právní

Oddíl právních subjektù
20.

Pøíloha – DWP s. r. o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování digitálních služeb TKR
a služeb IPTV spoleènosti DWP s. r. o.
(reprodukce pøílohy na str. 68–69)

Kontaktní osoba pro pøílohu: Radek Sedlaøík, DWP s. r. o., Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, tel. 573 394 316
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