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Praha 3. þervence 2012
ýj. ýTÚ-74 158/2012-605
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle § 130
zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2
zákona vydává opatĜením obecné povahy

þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/7/07.2012-10
pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
PĜedmČtem úpravy této þásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických
parametrĤ a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 2700 MHz do 4200 MHz
radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu využití rádiového spektra navazuje na
spoleþnou þást plánu využití rádiového spektra1).
Oddíl 1
Obecné informace o kmitoþtovém pásmu
ýlánek 2
RozdČlení kmitoþtového pásma
Kmit. pásmo
(MHz)
2700–2900

2900–3100

Harmonizaþní zámČr2)

Souþasný stav
PĜidČlení službám

Využití

PĜidČlení službám

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
Radiolokaþní
3
)
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ

MO
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
Radarové a navigaþní
systémy
Radiolokaþní
Meteorologické radary 3)
MO
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ

1

Využití
MO
Radarové a navigaþní
systémy
Meteorologické radary
MO

) Spoleþná þást plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35 uveĜejnČná v þástce 14/2005 Telekomunikaþního
vČstníku, ve znČní pozdČjších zmČn.
2
) Zpráva ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení kmitoþtĤ a aplikací v kmitoþtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille,
2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to
3000 GHz, rev.Lille, 2011].
3
) V souladu s poznámkou 5.423 Radiokomunikaþního Ĝádu mohou pásmo 2700–2900 MHz využívat radiolokátory
umístČné na zemi pro potĜeby meteorologie rovnoprávnČ se stanicemi letecké radionavigaþní služby.

IýO: 70106975
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3100–3300

3300–3400
3400–3600

3600–3800

3800–4200
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RADIOLOKAýNÍ
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)
4
)
RADIOLOKAýNÍ
4
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
Radiolokaþní
5 6
) )
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pevná
(sestupný smČr)

MO
Aktivní senzory

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)

Pevné spoje (P-P)
Koordinované
pozemské stanice

MO
PĜístupové sítČ
ENG/OB
MO
Amatérské aplikace

Doþasné využití
aplikacemi v pevné
službČ
Koordinované
pozemské stanice
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RADIOLOKAýNÍ
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)
4
)
RADIOLOKAýNÍ
4
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
Radiolokaþní
5 6
) )
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pevná
(sestupný smČr)

MO
Aktivní senzory

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)

Pevné spoje (P-P)
Koordinované
pozemské stanice

MO
PĜístupové sítČ
IMT-A
ENG/OB
MO
Amatérské aplikace
PĜístupové sítČ
IMT-A

ýlánek 3
Charakteristika pásma
(1) Na základČ Rozhodnutí Evropské komise7) (dále jen „Rozhodnutí EK“) je pásmo
3400–3800 MHz harmonizováno pro pĜístupové sítČ k poskytování služeb elektronických
komunikací s využitím pevných, nomádických8) a pohyblivých terminálĤ. Dochází zde tak ke
konvergenci pevné a pohyblivé radiokomunikaþní služby. Z tohoto dĤvodu jsou podmínky
využívání kmitoþtĤ v rámci pohyblivé radiokomunikaþní služby shodné s podmínkami platnými
pro službu pevnou9). Pásmo 3400–3600 MHz je využíváno pĜedevším lokálními pĜístupovými
sítČmi.
(2) Kmitoþtové pásmo 2700–3400 MHz je
a radionavigaþní službou pĜevážnČ pro necivilní úþely.

využíváno

radiolokaþní

službou

(3) V kmitoþtovém pásmu 3800–4200 MHz pĜevažuje využívání pevnou službou.

4

) V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikaþního Ĝádu musí uživatelé pásem 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz
a 3345,8–3352,5 MHz podnikat veškerá uskuteþnitelná opatĜení k ochranČ radioastronomické služby.
) Poznámka 5.430A Radiokomunikaþního Ĝádu.
6
) Poznámka CZ7 Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní kmitoþtová tabulka).
7
) Rozhodnutí Komise þ. 2008/411/ES, o harmonizaci kmitoþtového pásma 3400–3800 MHz pro zemské systémy
k poskytování služeb elektronických komunikací ve Spoleþenství.
8
) Za nomádickou aplikaci je podle doporuþení ITU k terminologii pro bezdrátový pĜístup (Recommendation ITU-R F.1399)
považován terminál v pohyblivé službČ, který mĤže být využíván na rĤzných místech, ale bČhem provozu je nehybný.
9
) Netýká se stanovení výše a zpĤsobu výpoþtu poplatkĤ za využívání rádiových kmitoþtĤ.
5
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ýlánek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu10) (dále jen
11
„ěád“) a ustanovení Dohody HCM ).

Oddíl 2
Pevná služba
ýlánek 5
Souþasný stav v pevné službČ
(1) V pásmu 3400–3600 MHz lze udČlovat krátkodobá oprávnČní pro doþasné zemské
digitální spoje ENG/OB12), a to pouze v lokalitách, které nejsou využívány podle odstavcĤ
2 až 4.
(2) Pásmo 3400–3600 MHz je urþeno k využívání sítČmi elektronických komunikací
v souladu s Rozhodnutím EK, tj. není dotþena ochrana a nepĜerušený provoz jiného
stávajícího využívání tohoto pásma. Podmínky využití kmitoþtĤ jsou urþeny pĜílohou
Rozhodnutí EK, která stanovuje technické parametry zvané spektrální masky hran bloku,
zahrnující mezní hodnoty vyzaĜování uvnitĜ a vnČ bloku a podmínky dodržení tČchto
parametrĤ.
(3) Úseky 3400–3410/3500–3510 MHz jsou úseky ochrannými. O pĜípadném využití
bude rozhodnuto po dokonþení probíhající revize technických podmínek využití pásma13).
(4) Párové
úseky
3410–3500/3510–3600 MHz
lze
využívat
k poskytování
vysokorychlostních služeb elektronických komunikací geograficky vymezenými sítČmi
s využitím pevných, nomádických nebo pohyblivých terminálĤ, pĜiþemž:
a) kmitoþtové uspoĜádání v tČchto úsecích je v souladu s pĜílohou 2 rozhodnutí
CEPT14) s kanálovou rozteþí 5 MHz nebo jejími násobky;
b) kmitoþtové uspoĜádání v úsecích 3410–3480/3510–3580 MHz s kanálovou rozteþí
3,5 MHz15) nebo jejími násobky je možné využívat s omezením podle písmena c);
c) využívání kmitoþtĤ stanicemi využívajícími jiné kanálové šíĜky, než je uvedena
v písmenu a), je možné nejdéle do 30. þervna 2020;
d) duplexní odstup vysílacího a pĜijímacího kmitoþtu je 100 MHz;
10

) Radiokomunikaþní Ĝád, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2008].
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, ýeské republiky, NČmecka, Francie, Maćarska, Nizozemí,
Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska
o koordinaci kmitoþtĤ mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, ZáhĜeb, 2010 [HCM
Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France,
Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic,
Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and
the land mobile service, Zagreb, 2010].
12
) Zkratka ENG/OB oznaþuje elektronické pĜedávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo
rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering/Outside Broadcasting.
13
) Na základČ Mandátu EK z 29. bĜezna 2012 probíhá na úrovni CEPT studium k úpravČ technických podmínek využívání
pásma 3400–3800 MHz.
14
) Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(11)06 z 9. prosince 2011 o harmonizovaném kmitoþtovém uspoĜádání pro mobilní
a pevné komunikaþní sítČ využívající pásma 3400–3600 MHz a 3600–3800 MHz [ECC Decision (11)06 – Harmonised
frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz
and 3600-3800 MHz].
15
) Doporuþení CEPT ERC/REC 14–03 – Harmonizované kmitoþtové rastry a bloková pĜidČlení pro systémy s malou
a stĜední kapacitou, pracující v pásmu 3400–3600 MHz [Harmonised radio frequency channel arrangements and block
allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz].
11
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e) maximální spektrální hustota e.i.r.p. základnové stanice16) je 53 dBm/MHz,
maximální e.i.r.p. úþastnického terminálu je urþen podle charakteru stanice
z hlediska nomadicity pĜílohou Rozhodnutí EK;
f)

využívání kmitoþtĤ základnovými stanicemi je možné na základČ individuálního
oprávnČní, využívání kmitoþtĤ úþastnickými terminály je možné na základČ
všeobecného oprávnČní17).

(5) Pásmo 3600–3800 MHz je urþeno k poskytování vysokorychlostních služeb
elektronických komunikací držiteli pĜídČlĤ rádiových kmitoþtĤ s pĤsobností na celém území
ýeské republiky za podmínek uvedených v þlánku 6 odst. 3. Do doby udČlení pĜídČlĤ
rádiových kmitoþtĤ lze pásmo využívat pouze na základČ krátkodobého oprávnČní k využívání
rádiových kmitoþtĤ nebo na základČ individuálního oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ
pro experimentální úþely.
(6) Pásmo 3800–4200 MHz je urþeno pro duplexní pevné spoje bod-bod. Kanálová
rozteþ je 29 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálĤ jsou
vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 4003,5 MHz dány vztahy
fn = f0 – 208 + 29n v dolním úseku a
fn’ = f0 + 5 + 29n v horním úseku,
kde n = 1, 2 až 6.
UspoĜádání odpovídá doporuþení ITU-R18).
(7) Mezinárodní kmitoþtovou koordinaci a vnitrostátní koordinaci, mimo úsekĤ
popsaných v odst. 5, provádí ÚĜad.
ýlánek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službČ
(1) Pásmo 3,4–3,8 GHz je perspektivním pro budoucí zavádČní vysokorychlostních sítí
k poskytování služeb elektronických komunikací s využitím kanálových šíĜek výraznČ vČtších,
než je základní kanálová šíĜka. Zejména pásmo 3,6–3,8 GHz, v nČmž nedojde ke kolizi
s jinými uživateli pásma, je kandidátským pásmem pro zĜizování ultravysokorychostních
pĜístupových sítí.
(2) Na základČ mandátu Evropské komise z bĜezna 2012 pĜipravuje výbor CEPT ECC
studie smČĜující k úpravČ technických podmínek využití pásma 3,4–3,8 GHz s cílem umožnČní
zavádČní vysokorychlostních sítí, pro které nejsou dosavadní harmonizované technické
podmínky optimální19) a limitují þi zcela vyluþují využití širokých kanálĤ20). Podmínky zohlední
zpČtnou kompatibilitu i koexistenci se stávajícími systémy. Mandát Komise pĜedpokládá
ukonþení studií k uvedeným pásmĤm na konci roku 2013.
(3) Podmínky využívání pásma 3,6–3,8 GHz budou odpovídat podmínkám uvedeným
v odstavci 2 þl. 5 a po dokonþení revize podmínek13) využití kmitoþtĤ z pásma 3,4–3,8 GHz
budou upĜesnČny, pĜiþemž:
a) podmínky využívání kmitoþtĤ stanoví ÚĜad na základČ analýzy perspektivního
využití pásma a situace na trhu a po pĜijetí revidovaných harmonizovaných
technických podmínek;
16

) Centrální stanice.
) Všeobecné oprávnČní VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálĤ v pevných bezdrátových pĜístupových sítích
v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz.
18
) Doporuþení ITU-R F.382-8 – UspoĜádání rádiových kanálĤ pro radioreléové systémy provozované v pásmech
2 a 4 GHz [Radio/frequency channel arrangement for radio/relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands].
19
) Zejm. z hlediska parametrĤ masky hran bloku (BEM).
20
) Bloky o ucelených šíĜkách 20 MHz až 40 MHz.
17

4/10

èástka 11/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 327

b) kanálové uspoĜádání bude odpovídat pĜíloze 3 rozhodnutí CEPT14);
c) podmínky uvedené v písm. a) ÚĜad upĜesní také s pĜihlédnutím k optimalizaci
využití kmitoþtĤ z hlediska využití ucelenými bloky o násobcích 5 MHz;
d) pásmo bude urþeno pro vysílání s þasovČ dČleným duplexem TDD nebo v jiném
provozním režimu, který odpovídá parametrĤm spektrálních masek hran bloku;
e) držitelé pĜídČlĤ budou sami koordinovat využívání pĜidČlených rádiových kmitoþtĤ
s jinými držiteli pĜídČlĤ, jejichž sítČ budou využívat rádiové kmitoþty sousedící
s pĜidČlenými rádiovými kmitoþty21).

Oddíl 3
Pohyblivá služba
ýlánek 7
Souþasný stav v pohyblivé službČ
Podmínky využívání pásma 3400–3800 MHz aplikacemi pohyblivé služby,
provozovaných v rámci sítí elektronických komunikací na základČ Rozhodnutí EK, jsou
vzhledem k uplatnČní konvergence služeb podle þlánku 3 odst. 1 popsány v þlánku 5.
ýlánek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službČ
Informace o budoucím využívání kmitoþtĤ touto službou jsou shodné s informacemi
v þlánku 6, který se týká služby pevné.
Oddíl 4
Družicová pevná služba
ýlánek 9
Souþasný stav v družicové pevné službČ
(1) SlužbČ je pĜidČleno pásmo 3400–4200 MHz pro sestupný smČr a lze jej využívat
pro spojení z telekomunikaþních družic ke koordinovaným pozemským stanicím.
(2) Vzhledem k implementaci Rozhodnutí EK nelze zĜizovat nové pozemské stanice
v pásmu 3600–3800 MHz.
ýlánek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službČ
PĜedpokládá se zmČna pĜidČlení družicové pevné služby na podružnou v pásmu
3600–3800 MHz.

21

) Souþástí povinnosti mĤže být také napĜ. vzájemná þasová synchronizace kmitoþtovČ pĜiléhajících sítí.
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Oddíl 5
Letecká radionavigaþní služba
ýlánek 11
Souþasný stav v letecké radionavigaþní službČ
Využívání pásma 2700–2900 MHz leteckou radionavigaþní službou je v souladu
s poznámkou ěádu22) omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové
transpondéry, které vysílají pouze, jsou-li aktivovány radiolokátory využívajícími kmitoþty
v témže pásmu.
ýlánek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigaþní službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 6
Radionavigaþní služba
ýlánek 13
Souþasný stav v radionavigaþní službČ
SlužbČ je pĜidČleno pásmo 2900–3100 MHz a v ýR nemá civilní využití.
ýlánek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radionavigaþní službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 7
Radiolokaþní služba
ýlánek 15
Souþasný stav v radiolokaþní službČ
(1) Pásmo 2700–2900 MHz lze využívat radiolokaþní službou.
(2) V pásmu 2900–3100 MHz nesmí stanice v radiolokaþní službČ v souladu
s poznámkou ěádu23) pĤsobit škodlivé rušení radarovým systémĤm v radionavigaþní službČ
ani pĜed nimi požadovat ochranu.
ýlánek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokaþní službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

22

) Poznámka ěádu 5.337.
) Poznámka 5.424A ěádu.

23
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Oddíl 8
Radioastronomická služba
ýlánek 17
Souþasný stav v radioastronomické službČ
Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikaþní služba založená na pĜíjmu
rádiových vln kosmického pĤvodu. Vzhledem k nízkým úrovním pĜijímaných signálĤ je provoz
této služby závislý na ochranČ pĜed rušením od ostatních radiokomunikaþních služeb.
V souladu s poznámkou ěádu4) musí uživatelé pásem 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz
a 3345,8–3352,5 MHz podnikat veškerá uskuteþnitelná opatĜení k ochranČ radioastronomické
služby.
ýlánek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 9
Služby družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
ýlánek 19
Souþasný stav ve službách družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
Pásmo 3100–3300 MHz je v tČchto službách využíváno radary se syntetickou
aperturou a aktivními senzory urþenými k mČĜení fyzikálních vlastností povrchu ZemČ, oceánĤ
a atmosféry24).

ýlánek 20
Informace týkající se budoucího vývoje ve službách družicového prĤzkumu ZemČ
a kosmického výzkumu
ZmČny ve využívání pásma tČmito radiokomunikaþními službami nejsou na
mezinárodní ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 10
Amatérská služba
ýlánek 21
Souþasný stav v amatérské službČ
(1) Poznámkou Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem je amatérské službČ doplĖkovČ
v kategorii podružné služby pĜidČleno v ýeské republice pásmo 3400–3410 MHz.
(2) Využívání kmitoþtĤ stanicemi amatérské služby se Ĝídí zvláštním právním
pĜedpisem25).

24

) Charakteristiky uvedeny v Doporuþení ITU-R RS 1166-4 – Performance and interference criteria for active spaceborne
sensors.
) Vyhláška þ. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaþní služby.

25
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ýlánek 22
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.
Oddíl 11
ZávČreþná ustanovení
ýlánek 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy þást plánu
þ. PV-P-7/11.2008-15 pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz.

využití

rádiového

spektra

ýlánek 24
Úþinnost
Tato þást plánu využití rádiového spektra nabývá úþinnosti dnem 1. záĜí 2012.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatĜením obecné povahy þást plánu
využití rádiového spektra þ. PV-P/7/07.2012-10 (dále jen „þást plánu“), kterou se stanoví
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 2700 MHz
do 4200 MHz radiokomunikaþními službami.
ýást plánu vychází z principĤ zakotvených v zákonČ a evropské legislativČ, zejména
ve smČrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém rámci pro
sítČ a služby elektronických komunikací ve znČní smČrnice 2009/140/ES26), a v rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady þ. 676/2002/EC o regulaþním rámci pro politiku rádiového
spektra v Evropském spoleþenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve
spoleþné þásti plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35, ve znČní pozdČjších zmČn.
Úþelem této þásti plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového
spektra a pĜedvídatelnost rozhodnutí ÚĜadu.
Tato þást plánu nahrazuje opatĜení obecné povahy – þást plánu využití rádiového
spektra þ. PV-P/7/11.2008-15 pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz. DĤvodem nového
vydání þásti plánu využití rádiového spektra je jednak promítnutí závČrĤ pĜezkumĤ, zda
v kmitoþtových úsecích 3459–3480/3559–3580 MHz a 3480–3500/3580–3600 MHz stále
trvají dĤvody pro omezení poþtu práv k využívání rádiových kmitoþtĤ, dále pak postupný
pĜechod na harmonizované perspektivní využití pásem 3400–3800 MHz aplikacemi
využívajícími kmitoþtový rastr s kanály o násobcích 5 MHz. Cílem je umožnit další rozvoj
vysokorychlostních a perspektivnČ ultravysokorychlostních sítí pro pĜístup k internetu.
V þlánku 2 jsou uvedeny informace z plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní
kmitoþtová tabulka), doplnČné o souþasné využití aplikacemi. ZároveĖ je uveden
harmonizaþní zámČr, tj. pĜidČlení radiokomunikaþním službám a využití aplikacemi dle Zprávy
26

) SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mČní smČrnice 2002/21/ES o spoleþném
pĜedpisovém rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací, smČrnice 2002/19/ES o pĜístupu k sítím elektronických
komunikací a pĜiĜazeným zaĜízením a o jejich vzájemném propojení a smČrnice 2002/20/ES o oprávnČní pro sítČ
a služby elektronických komunikací.
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ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení a využití kmitoþtĤ. Z využití jsou uvedeny hlavní
aplikace a další detaily jsou v oddílech vČnovaných jednotlivým radiokomunikaþním službám.
ýlánek 3 s charakteristikou pásma informuje mimo jiné o harmonizovaném využívání
kmitoþtĤ z pásem 3400–3800 MHz, která jsou urþena k poskytování služeb elektronických
komunikací na základČ Rozhodnutí Komise þ. 2008/411/ES.
V þlánku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v pĜípadČ pĜedmČtného pásma
znamená Radiokomunikaþní Ĝád Mezinárodní telekomunikaþní unie a Dohodu HCM.
ýlánek 5 uvádí podmínky využití kmitoþtĤ v pevné službČ, která má pĜidČlení
v pásmech 3400–4200 MHz. UmístČní ochranných úsekĤ v pásmech 3400–3410/3500–
3510 MHz odpovídá novČ vydanému rozhodnutí CEPT14) a také potĜebČ zajištČní ochranného
úseku 3400–3410 MHz vĤþi radiolokaþní službČ. Z hlediska pĜístupových sítí urþených
k poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s Rozhodnutím Komise jsou
významné úseky 3400–3800 MHz, v nichž je pĜedpokládán rozvoj vysokorychlostních sítí
využívajících slouþené kanálové úseky o násobcích 5 MHz. V úsecích 3459–3480/3559–
3580 MHz a 3480–3500/3580–3600 MHz bylo zrušeno omezení poþtu práv k využívání
rádiových kmitoþtĤ. ZmČna je promítnuta do této þásti plánu na základČ zveĜejnČných
výsledkĤ pĜezkumĤ (ýTÚ-76 532/2011-613/II. vyĜ. a ýTÚ-76 259/2011-613/II. vyĜ.), zda trvají
dĤvody pro omezení poþtu práv k využívání uvedených rádiových kmitoþtĤ. Úpravou
technických podmínek, vþetnČ postupného pĜechodu na kanálový rastr 5 MHz v pásmu 3400–
3600 MHz, ÚĜad sleduje pĜedpokládaný trend zavádČní perspektivních systémĤ využívajících
kmitoþtové úseky vČtší, než je 5 MHz27), a umožĖujících ultravysokorychlostní pĜipojení
odpovídající cílĤm definovaným ve strategii evropské28) a národní29). Dalším dĤvodem
pĜechodu na harmonizované využívání rádiového spektra je mimo jiné rozvoj jednotného
evropského trhu z hlediska dostupnosti terminálĤ a interoperability na národní a mezinárodní
úrovni. Probíhající revize technických podmínek v pásmu 3600–3800 GHz zohledĖuje potĜebu
zavádČní systémĤ s velkými kanálovými šíĜkami. PĜíslušné studie pĜipravuje výbor ECC na
základČ mandátu, který udČlila v bĜeznu 2012 Evropská komise konferenci CEPT. Využití
pásma 3600–3800 MHz na základČ krátkodobého oprávnČní nebo pro experimentální úþely je
možné pouze do doby autorizace držitelĤm pĜídČlĤ.
ýlánek 6 s informacemi o budoucím vývoji v pevné službČ naznaþuje pĜedpoklad
využívání pásem 3400–3800 MHz generaþnČ pokroþilejšími systémy umožĖujícími
vysokorychlostní pĜístup ke službám elektronických komunikací. Rámcové podmínky
budoucího využívání kmitoþtĤ z pásma 3600–3800 MHz uvádí odst. 3 s tím, že upĜesnČní
technických podmínek bude stanoveno po pĜijetí aktualizovaných harmonizovaných podmínek
a na základČ analýzy perspektivního využití pásma a situace na trhu.
Oddíl 3 s podmínkami využívání kmitoþtĤ pohyblivou službou odkazuje na technické
podmínky definované ve službČ pevné (oddíl 2) z dĤvodu uplatnČní principu konvergence
služeb, popsaného v þlánku 3.
Oddíl 4 informuje o podmínkách využívání kmitoþtĤ pevnou družicovou službou.
PĜedpoklad zmČny pĜidČlení v pásmu 3600–3800 MHz reflektuje pĜednostní využití pásma pro
služby elektronických komunikací ve službČ pevné a pohyblivé. V ýR nejsou v pásmu 3,6–
3,8 GHz autorizovány žádné stanice v družicové službČ.
Oddíl 5 se týká letecké radionavigaþní služby a podmínky využití jsou stanoveny
v souladu s ěádem.
V oddílu 6 je zaĜazena informace o pĜidČlení pásem radionavigaþní službČ. Bližší
podmínky využívání nejsou uvedeny z dĤvodu necivilního využití kmitoþtĤ.

27

) NapĜ. systémy IMT-Advanced.
) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoĜení prvního programu politiky rádiového spektra.
) Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální ýesko.

28
29
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Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/07.2012-2 ve vìci zmìny povinnosti uložené na základì § 51 odst. 3
zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní úèinném v dobì vydání rozhodnutí,
rozhodnutím è. CEN/7/04.2010-69, podle § 51 odst. 8 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, podniku s významnou tržní silou na trhu è. 7 – ukonèení
hlasových volání (terminace) v jednotlivých veøejných mobilních telefonních sítích, spoleènosti
Vodafone Czech Republic a.s.
(reprodukce dokumentu na str. 333–342)
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OdĤvodnČní:
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona (ve znČní platném v dobČ vydání analýzy) analýzu trhu þ. 7 – ukonþení hlasových
volání (terminace) v jednotlivých veĜejných mobilních telefonních sítích (dále jen „trh þ. 7“),
kterou zveĜejnil na úĜední desce dne 2. Ĝíjna 2009 pod þj. 81 425/2009-609 a po oznámení
Evropské komisi ji vydal jako opatĜení obecné povahy þ. A/7/09.2009-11 ze dne 22. záĜí
2009. Toto opatĜení bylo dne 2. Ĝíjna 2009 uveĜejnČno v þástce 17/2009 Telekomunikaþního
vČstníku. Výsledky analýzy prokázaly, že trh þ. 7 není efektivnČ konkurenþním trhem, neboĢ
na nČm pĤsobí podniky s významnou tržní silou. Z povahy trhu þ. 7 vyplývá, že každý
poskytovatel této služby je podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu, neboĢ má 100%
tržní podíl ve své síti. Rozhodnutím správního orgánu þ. SMP/7/03.2010-23 ze dne
23. bĜezna 2010, které bylo vydáno pod þj. 93 001/2009-609 a nabylo právní moci dne
24. bĜezna 2010, byl úþastník Ĝízení stanoven jako podnik s významnou tržní silou.
V pĜípadČ úþastníka Ĝízení analýza dále prokázala, že jsou naplnČny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které hodlá uložit podle § 51 odst. 5 písm. f) Zákona.
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 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 z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová.
Správní orgán provČĜil úroveĖ nákladĤ za poslední uzavĜené auditované úþetní
období na základČ výsledkĤ oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 všech tĜí
mobilních operátorĤ, kteĜí byli stanoveni jako podniky s významnou tržní silou. Správní orgán
vycházel z nákladĤ pĜedložených mobilními operátory, vykazovaných dvČma operátory jako
souþást oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 a jedním mobilním operátorem za
období hospodáĜského roku konþícího 31. bĜezna 2011, vynaložených na ukonþení volání
v jejich sítích s využitím metody plnČ alokovaných historických nákladĤ. Z nich byly v souladu
s opatĜením obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika úþelového
þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací,
ve znČní pozdČjších opatĜení (dále jen „OOP þ. 4“) a v souladu s Doporuþením o regulaci
sazeb za ukonþení volání v pevných a mobilních sítích EU (2009/396/ES, dále jen
„Doporuþení“) vylouþeny nČkteré neoprávnČné náklady. Dále správní orgán použil procento
návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC ve výši 8,26 % stanovené v OOP þ. 4.
Na základČ operátory pĜedložených nákladĤ správní orgán upravil výši nákladĤ
vstupujících do kalkulace ceny za terminaci a vylouþil náklady vynaložené na SIM karty,
režijní náklady, náklady na využívání radiových kmitoþtĤ a náklady spojené s poskytováním
maloobchodních služeb (napĜ. péþe o zákazníka, marketing) a náklady, které se podle
OOP þ. 4 nepĜiĜazují. Postup úpravy nákladĤ na službu terminace byl stejný jako
v pĜedchozím rozhodnutí þ. CEN/7/04.2010-69.
S použitím takto upravených nákladĤ vyþíslil správní orgán jednotkové náklady
vþetnČ WACC za minutu terminovaného provozu jednotlivČ u tĜí mobilních operátorĤ, kterým
byla na základČ analýzy relevantního trhu þ. 7 uložena cenová regulace, a stanovil
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maximální cenu za terminaci ve výši jednotkových nákladĤ, vþetnČ WACC 8,26 %, operátora
vykazujícího nejnižší jednotkové náklady, tj. cenu 0,55 Kþ/min. Tuto maximální cenu
považuje správní orgán za cenu zahrnující efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní
orgán posoudil jednorázový pokles maximální ceny o 49 % (z poslední stanovené maximální
ceny v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/04.2010-69 z 1,08 Kþ/min) a s pĜihlédnutím
k jednorázovému vysokému dopadu na hospodaĜení a investiþní zámČry jednotlivých
mobilních operátorĤ (rozvoje NGN/NGA) navrhl uplatnit regulaci cen postupnČ ve dvou
krocích tak, aby v období od 1. þervence 2012 do 31. prosince 2012 nebyla pĜekroþena cena
0,72 Kþ/min a v období od 1. ledna 2013 nebyla pĜekroþena cena 0,55 Kþ/min. Celkové
snížení maximální ceny o 49 % tak bylo navrženo rozložit do dvou þasových intervalĤ (glide
path), v nichž se maximální cena snížila nejprve o 0,36 Kþ/min (od 1. þervence 2012) a poté
o 0,17 Kþ/min (od 1. ledna 2013).
S ohledem na výsledky notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí byl výrok
následnČ upraven tak, že úþinnost nákladovČ orientované ceny ve výši 0,55 Kþ/min byla
posunuta k 15. þervenci 2012 pro nové smluvní vztahy (resp. nejpozdČji k 15. záĜí 2012 pro
stávající smluvní vztahy).
S ohledem na proces ovČĜování nákladĤ pĜedložených operátory v rámci oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ a s ohledem na délku správního Ĝízení a notifikaci návrhu
rozhodnutí Evropskou komisí bylo možné pĜistoupit ke snížení cen za terminaci až od
15. þervence 2012, a nikoliv již k 1. lednu 2012, jak by odpovídalo dosud ÚĜadem aplikované
pĤlroþní dobČ pro platnost jednotlivých cenových stropĤ. Úþastník Ĝízení tak mČl možnost
úþtovat maximální cenu za terminaci, stanovenou pĜedchozím rozhodnutím o cenČ
(þ. CEN/7/04.2010-69), po dobu více než 12 mČsícĤ. I s ohledem na tuto skuteþnost proto
ÚĜad stanoví pro období od 15. þervence 2012 vČtší pokles maximální výše regulované ceny
(viz dále).
Pro tĜi mobilní operátory s postavením podniku s významnou tržní silou na trhu
terminace volání v mobilních sítích, u kterých je uplatnČna cenová regulace, je zachován
princip symetrické ceny, a to bez rozlišení silného a slabého provozu. Tento postup je
v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 a 3 a § 56 odst. 4 Zákona, neboĢ ceny stanovené
v bodech a), b) a c) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí odrážejí úþelnČ a efektivnČ vynaložené
náklady efektivního operátora.
ÚĜad bude nadále sledovat a provČĜovat vývoj nákladĤ na terminaci v následujícím
období u jednotlivých mobilních operátorĤ.
Správní orgán pĜedpokládá, že koncem roku 2012 rozhodne o nové výši maximální
ceny za terminaci volání vytvoĜené na základČ modelu pure BU-LRIC v souladu
s Doporuþením tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013.
K þásti II. výroku
Povinnost uplatĖovat ceny v souladu s bodem b) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí od
15. þervence 2012 se vztahuje pouze na novČ uzavírané smluvní vztahy. Pro stávající
smluvní vztahy poskytuje správní orgán úþastníku Ĝízení dostateþnou dobu 2 mČsícĤ na
implementaci tohoto rozhodnutí tak, aby mohl sjednat dodatky ke smlouvám o propojení
v souladu s tímto rozhodnutím.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 23. února 2012 s úþastníkem Ĝízení zahájeno
správní Ĝízení ve vČci zmČny povinnosti uložené na základČ § 51 odst. 3 (ve znČní platném
v dobČ vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím þ. CEN/7/04.2010-69 podle § 51 odst. 8
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Zákona. Úþastník Ĝízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 14 dnĤ ode dne
doruþení oznámení.
V rámci þtrnáctidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl
úþastník Ĝízení do spisu dne 28. února 2012. Po seznámení se spisem úþastník Ĝízení zaslal
k zahájenému správnímu Ĝízení pĜipomínky dne 8. bĜezna 2012.
Úþastník Ĝízení namítal, že zatímco Evropská komise spoleþnČ s Doporuþením
zveĜejnila i doprovodný dokument obsahující analýzu dopadĤ regulace, kde jsou posuzovány
obecnČ otázky ohlednČ dopadu na i) mobilní prĤmysl obecnČ, ii) skupiny operátorĤ a iii)
spotĜebitele, správní orgán se obdobného rozboru pĜi analýze trhu a zejména pĜi ukládání
nápravných opatĜení nedopustil. Není proto zĜejmé, jaké jsou dĤvody pro cenovou regulaci
MTR, co se oþekává jako výsledek této regulace a jaké jsou její širší souvislosti a dopady.
Správní orgán nepovažuje pĜipomínku úþastníka Ĝízení za relevantní, neboĢ
vyhodnocování podmínek pro uložení cenové regulace je souþástí analýzy relevantního trhu
þ. 7 (A/7/09.2009-11), nikoliv samotného rozhodnutí o cenČ. Rozhodnutí o cenČ je ukládáno
v souladu s výsledky analýzy relevantního trhu a správní orgán nevidí dĤvod znovu
vyhodnocovat splnČní podmínek pro uložení regulace. Správní orgán rekapituluje v úvodu
odĤvodnČní tohoto rozhodnutí, že analýza relevantního trhu (þ. A/7/09.2009-11) prokázala
naplnČní podmínek pro uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. OdĤvodnČní tedy
neobsahuje dĤvody pro uložení samotné regulace, ale pouze odĤvodnČní zpĤsobu tvorby
regulované ceny. Úvahy obsažené v odkazovaném doprovodném dokumentu k Doporuþení
mají obecnou platnost a nevztahují se k urþité zemi. V obecné rovinČ tvoĜí souþást
regulaþního rámce a není nutné je v odĤvodnČní opakovat (nad rámec odkazu na samotné
Doporuþení).
Úþastník Ĝízení nesouhlasí s nastavením regulované ceny ve výši nejnižších nákladĤ
mezi tĜemi operátory, neboĢ tento postup po vČcné stránce ignoruje þi bagatelizuje reálné
nákladové okolnosti podnikání v mobilním sektoru, jako jsou doba vstupu daného operátora
na trh (úþastník Ĝízení vstoupil na trh až po 4 letech po konkurenci), použité kmitoþty
a získané lokality (úþastník Ĝízení získal kmitoþty v pásmu GSM1800, které jsou z hlediska
budování sítČ ménČ nákladovČ výhodné než pásmo GSM900, které využívá konkurence,
navíc díky pozdnímu vstupu pĜišel o možnost instalovat své zaĜízení na výhodné lokality, což
dále prodražilo budování jeho sítČ) a úspory z rozsahu.
Dle názoru správního orgánu poukaz úþastníka Ĝízení na vČcnČ odlišnou úroveĖ jeho
nákladĤ je pro daný pĜípad nerelevantní. ÚĜad (resp. pozdČji správní orgán) již od roku 2001
reguloval ceny za terminaci v mobilní síti symetricky, tedy jednou cenou pro všechny mobilní
operátory, a to bez ohledu na rozdílnou úroveĖ nákladĤ tČchto operátorĤ. RovnČž
Doporuþení, na které se správní orgán odvolává, v souvislosti s výpoþtem regulované ceny
a vylouþením nČkterých nákladĤ sice pĜipouští nastavení odlišné úrovnČ cen pro nové
operátory, ale maximálnČ po dobu 4 let od jejich vstupu na trh (viz þl. 10 Doporuþení).
DĤvodem je poskytnutí þasového prostoru na odstranČní asymetrie v cenách, odpovídajícího
odhadu doby na dosažení minimálnČ efektivního tržního podílu 15 až 20 % na trhu volání
z mobilních sítí. Úþastník Ĝízení vstoupil na trh již v roce 2000 a dle údajĤ z analýzy
relevantního trhu þ. 7 dosahoval jeho tržní podíl vyjádĜený v poþtu úþastníkĤ již v roce 2005
takĜka 20 %.
Úþastník Ĝízení nesouhlasí s postupem správního
na Doporuþení vylouþil nČkteré náklady bez opory v OOP þ. 4.

orgánu,

který

s ohledem

Správní orgán se již pĜi vydání pĜedchozího rozhodnutí o cenČ rozhodl aplikovat
nČkteré postupy obsažené v Doporuþení a vylouþit v souladu s ním výše zmínČné náklady
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nesouvisející se službou terminace. Plného souladu s Doporuþením pak správní orgán
dosáhne po stanovení ceny v souladu s aktuálnČ pĜipravovaným nákladovým modelem
pure BU-LRIC tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013. Správní orgán si je
vČdom možnosti odchýlit se od postupu obsaženého v Doporuþení, pokud pro takový odklon
najde náležité zdĤvodnČní. Správní orgán však nenachází dostatek argumentĤ pro odklonČní
se od postupu obsaženého v Doporuþení. Správní orgán dále dodává, že u rozhodnutí
o cenČ došlo pouze k aktualizaci nákladových vstupĤ pro výpoþet ceny, pĜiþemž metodika
zpĤsobu výpoþtu vycházející z Doporuþení zĤstala zachována v souladu s pĜedchozím
rozhodnutím o cenČ þ. CEN/7/04.2010-69.
Zákon v § 56 odst. 4 ukládá správnímu orgánu povinnost regulovat ceny tak, aby byly
pĜinejmenším nákladové. Definice nákladovČ orientované ceny je pak uvedena v § 55 odst.
2, který stanoví, že nákladovČ orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivnČ
a úþelnČ vynaložené náklady a pĜimČĜený zisk. Zákon tedy správnímu orgánu nestanoví,
jaká metoda pro výpoþet cen má být použita, jinými slovy je to správní orgán, který na
základČ svého uvážení, s pĜihlédnutím k platné legislativČ (tedy napĜ. i Doporuþení),
rozhodne o metodČ pro výpoþet pĜedmČtné ceny. Správní orgán, jak je již uvedeno výše,
pĜihlédl pĜi vytvoĜení ceny k Doporuþení, na jehož základČ výše uvedené náklady (náklady
na SIM karty, na využívání rádiových kmitoþtĤ, náklady spojené s péþí o zákazníka) vylouþil.
Úþastník Ĝízení nesouhlasil s pĤvodnČ navrženým poklesem ceny o 49 % ve dvou
krocích s odkazem na dĜíve nastavené poklesy ceny za terminaci. Dále se úþastník Ĝízení
odvolává na vyjádĜení správního orgánu v rámci pĜedchozího rozhodnutí o cenČ
þ. CEN/7/04.2010-69, ve kterém uvedl, že: „postupné snižování maximální ceny o 15 % - 21
% za terminaci vytvoĜí pĜedvídatelné regulaþní prostĜedí, které zajistí na dané období
stabilitu trhu a prostor pro adaptaci operátorĤ“. Navrhované poklesy však byly výraznČ vyšší,
a sice 33,3 % a 23,6 %, což znamená, že stabilita trhu nebude zajištČna a nebude dán
prostor pro adaptaci operátorĤ.
Správní orgán v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ pouze konstatoval, k jak velkému
procentnímu poklesu ceny pro jednotlivá období dojde, aniž by tím mČl zámČr jakkoliv
naznaþit, jak úþastník Ĝízení nesprávnČ pochopil, že právČ tento pokles je jediný správný.
Jinými slovy, nelze z pĜedchozího rozhodnutí o cenČ (þ. CEN/7/04.2010-69) pĜedjímat, že
v každém budoucím rozhodnutí bude správní úĜad aplikovat snižování cen právČ v tomto
procentním intervalu, bez ohledu na další skuteþnosti, jako je pĜedevším vývoj nákladĤ,
pĜedchozí délka þasového intervalu, po nČjž ceny platily, nebo zmČna pravidel, k nimž je
správní orgán povinen pĜi své þinnosti pĜihlížet (napĜ. Doporuþení).
Správní orgán dále konstatuje, že samotnému úþastníkovi Ĝízení klesly jednotkové
náklady upravené správním orgánem v rámci tohoto správního Ĝízení vĤþi jednotkovým
nákladĤm upraveným správním orgánem v rámci pĜedchozího rozhodnutí o cenČ
(þ. CEN/7/04.2010-69) o 40 %. Z tohoto pohledu tak mČl správní orgán za to, že nebylo tĜeba
nastavovat delší þasový prostor pro adaptaci úþastníka Ĝízení na nové ceny. Bezprecedentní
pokles cen, o nČmž se úþastník Ĝízení zmiĖuje, totiž vychází z poklesu nákladĤ pĜedložených
operátory na základČ platné metodiky.
Úþastník Ĝízení požadoval vyĜešení právní nejistoty, kterou zpĤsob regulace ze strany
správního orgánu zpĤsobuje a která se týká možnosti uplatnit vyšší cenu poté, kdy by
v budoucnu došlo ke zvýšení nákladĤ a tím i ke zvýšení maximální regulované ceny þi ke
zrušení rozhodnutí o cenČ. Za tČchto podmínek se úþastník Ĝízení obává, že málokterý
velkoobchodní partner by byl ochoten pĜistoupit ke zmČnČ propojovacích smluv a akceptovat
vyšší (maximální) cenu.
Správní orgán uznává argumentaci úþastníka Ĝízení a pĜipouští, že tato situace mĤže
nastat v pĜípadČ zvýšení maximální regulované ceny (þi zrušení rozhodnutí o cenČ). K tomu
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však v navrhovaném rozhodnutí o cenČ nedochází, a proto se správní orgán touto otázkou
v rámci tohoto rozhodnutí nezabývá.
***
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 30. bĜezna 2012. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možné uplatnit do 30. dubna 2012. V této lhĤtČ uplatnil pĜipomínky jeden
dotþený subjekt, a to úþastník Ĝízení.
Úþastník Ĝízení považuje cenu za nesprávnČ stanovenou, a to zejména z dĤvodu
nesprávného použití modelu efektivního operátora. Ceny by podle úþastníka Ĝízení mČly
vycházet z jiného modelu postaveného výhradnČ na plnČ alokovaných historických
nákladech podle opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, nemČly by být vyluþovány
další náklady nad jeho rámec a pĜi kalkulaci výsledné ceny by mČl být zohlednČn vážený
prĤmČr skuteþných nákladĤ stávajících operátorĤ. Úþastník Ĝízení poukazuje na to, že
postup správního orgánu je v rozporu s ustanoveními § 55 odst. 2, který definuje nákladovČ
orientovanou cenu a § 56 odst. 4, který stanoví, že cena plynoucí z rozhodnutí byla
pĜinejmenším nákladová.
Správní orgán pĜipomínku neakceptoval s tím, že opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/03.2006-3 stanoví pro úþely oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ metodiku
úþelového þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování, aniž však stanoví metodiku pro
ukládání cenové regulace, resp. náklady, které správní orgán musí pĜi ukládání cenové
regulace vzít do úvahy (zahrnout do ceny).
Metodika, již správní orgán využil, vychází z plnČ alokovaných nákladĤ, pĜiþemž do
ceny nebyly zahrnuty položky, které s velkoobchodní službou terminace vČcnČ nesouvisí
(napĜ. marketingové a režijní náklady). Zákon nestanoví, jakou nákladovou metodou má dojít
k výpoþtu ceny za regulované služby a tato volba zĤstává v kompetenci regulátora
(s pĜihlédnutím k evropskému regulaþnímu rámci). Tento postup není v rozporu s § 55 odst.
2 a § 56 odst. 4 Zákona, neboĢ cena stanovená v rozhodnutí pokrývá efektivnČ a úþelnČ
vynaložené náklady na službu terminace a pĜimČĜený zisk.
VysvČtlení, proþ správní orgán pĜi stanovení ceny za terminaci volání již nevychází
z váženého prĤmČru jednotkových nákladĤ všech tĜí operátorĤ, je uvedeno v rozhodnutích
o cenČ vydaných v roce 2009, kdy správní orgán poprvé od metody váženého prĤmČru
odstoupil (viz CEN/16/01.2009-3 pro spoleþnost Vodafone). V tomto rozhodnutí správní
orgán mimo jiné konstatoval odklon od stanovení cen prostĜednictvím váženého prĤmČru
jednotkových nákladĤ jednotlivých mobilních operátorĤ, a naopak pĜíklon k metodČ stanovení
cen ze srovnatelných trhĤ (v souladu s § 58 odst. 2 Zákona), pĜiþemž srovnatelnými trhy jsou
myšleny „terminaþní“ trhy jednotlivých mobilních operátorĤ.
Úþastník Ĝízení nesouhlasí s vypoĜádáním pĜipomínek uplatnČných pĜi zahájení
správního Ĝízení a nepovažuje za dostateþné odĤvodnČní uplatnČní regulace cen
a posouzení možného dopadu na maloobchodní trh.
Správní orgán pĜipomínku neakceptoval, protože úþastník Ĝízení vyjadĜuje svĤj
nesouhlas se zpĤsobem vypoĜádání svých pĜipomínek v rámci zahájení správního Ĝízení,
aniž však vČcnČ uvádí konkrétní dĤvod nesouhlasu a v této pĜipomínce jen opakuje pĤvodní
argumenty, na nČž správní orgán již reagoval. Správní orgán pĜipomíná, že oþekávané
dopady navrhované regulace, vþetnČ dĤvodĤ pro jejich uložení, jsou pĜedmČtem analýzy
relevantního trhu, nikoliv již samotného nápravného opatĜení.
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Podle úþastníka Ĝízení, v pĜípadČ pĜijetí uvažované zmČny v podobČ pĜedloženého
návrhu, nebude dostatek þasu pro jeho implementaci. Proto úþastník Ĝízení navrhuje, aby byl
první pokles posunut alespoĖ o dva mČsíce, tedy od 1. záĜí 2012.
Správní orgán uvádí, že obdobným zpĤsobem, tzn. nastavením cen za terminaci
volání od pĜesného data, pĜiþemž období mezi nabytím právní moci rozhodnutí o cenČ
a datem pro uplatnČní prvního kroku v rámci „glide path“ bylo kratší než jeden mČsíc,
postupoval i v minulosti (viz CEN/16/01.2009-3). Správní orgán se však po zvážení všech
okolností, zejména zákonem (§ 80 odst. 4 Zákona) urþené lhĤty pro uzavĜení písemné
smlouvy o propojení sítí do dvou mČsícĤ ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy,
rozhodl pĜipomínce úþastníka Ĝízení vyhovČt a lhĤtu pro implementaci ceny stanovené
v bodu b) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí stanovil v þásti II. výroku tohoto rozhodnutí na
maximálnČ 2 mČsíce ode dne 15. þervence 2012 (tzn. nejpozdČji od 15. záĜí 2012).
Úþastník Ĝízení považuje za nevhodný a nesprávný postup pĜi stanovení nákladĤ
„efektivního operátora“, kde tato metoda ignoruje reálné nákladové okolnosti podnikání
v mobilním sektoru (dobu vstupu daného operátora na trh dobu odepisování, použité
kmitoþty, získané lokality a úspory z rozsahu). Na základČ tČchto skuteþností je úþastník
Ĝízení znevýhodnČn a takovým postupem mu není umožnČno pokrýt jeho efektivnČ
vynaložené náklady na službu terminace v porovnání s ostatními operátory.
Správní orgán, již v reakci na pĜipomínky úþastníka Ĝízení vznesené po zahájení
správního Ĝízení, pĜipustil rozlišnou úroveĖ jednotkových nákladĤ jednotlivých operátorĤ,
zároveĖ však tento argument nepovažuje v této vČci za relevantní, neboĢ správní orgán za
náklady pĜibližující se nákladĤm efektivního operátora považuje nejnižší jednotkové náklady
u jednoho ze tĜí mobilních operátorĤ.
Úþastník Ĝízení se nespokojil s nastavenou mírou a rychlostí poklesu regulované ceny.
Správní orgán opČtovnČ uvádí, že pĜi stanovení výše postupného poklesu regulované
ceny nebere a nemĤže mechanicky brát do úvahy jen procentní interval poklesu
regulovaných cen v minulosti, ale i jiné skuteþnosti, jako jsou vývoj nákladĤ, pĜedchozí délka
þasového intervalu, po nČjž ceny platily, nebo zmČna pravidel, k nimž je správní orgán
povinen pĜi své þinnosti pĜihlížet (napĜ. Doporuþení).
Správní orgán v této souvislosti rovnČž podotýká, že žádná zmČna ve výši
regulovaných cen nemĤže být ve všech ohledech stejná, jako zmČna pĜedchozí, už jen
z toho dĤvodu, že existuje více pohledĤ, podle kterých lze zmČnu hodnotit (absolutní pokles
ceny vs. relativní pokles ceny). Úþastník Ĝízení si z textu pĜedchozího rozhodnutí o cenČ
vybral pouze konstatování o procentním poklesu cen, k nČmuž v jednotlivých krocích
docházelo, aniž se však zmínil, že uvedenému je v rozhodnutí pĜedĜazena rovnČž informace
o absolutním poklesu ceny, k nČmuž docházelo.
Vzhledem k prĤbČhu procesu notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí došlo ke
zpoždČní vydání rozhodnutí oproti pĤvodnímu pĜedpokladu, s nímž bylo správní Ĝízení
zahájeno. Správní orgán proto upravil termíny pro úþinnost nových cen, a to z 1. þervence
2012 na 15. þervence 2012 pro nové smluvní vztahy a z 1. þervence 2012 na (nejpozdČji)
15. záĜí 2012 pro stávající smluvní vztahy. Tím byla prodloužena lhĤta, po níž mohou mobilní
operátoĜi úþtovat cenu 1,08 Kþ/min, jež pĜevyšuje správním orgánem vypoþtenou cenu
pokrývající efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní orgán se proto rozhodl
neaplikovat pĤvodnČ navrženou cenu v prvním kroku „glide path“ (0,72 Kþ/min), ale posunout
úþinnost nákladovČ orientované ceny (0,55 Kþ/min) z 1. ledna 2013 na termíny stanovené ve
výroku tohoto rozhodnutí. Dle správního orgánu období, v nČmž bude moci úþastník Ĝízení
úþtovat cenu 1,08 Kþ/min namísto pĤvodnČ navržené ceny 0,72 Kþ/min, vytvoĜí úþastníku
Ĝízení podmínky, jež mu pomohou zmírnit dopad na hospodaĜení a investiþní zámČry
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(rozvoje NGN/NGA) a pomĤže mu kompenzovat dĜívČjší uplatĖování ceny 0,55 Kþ/min
i v období, na které byla pĤvodnČ navržena cena 0,72 Kþ/min.
DĤvody poklesu regulovaných cen pĜitom nespoþívají na stranČ správního orgánu, ale
na stranČ operátorĤ, jimž konstantnČ klesají vykazované náklady na službu velkoobchodní
terminace. Náklady pĜitom neklesají jen u operátora s aktuálnČ nejnižšími jednotkovými
náklady (efektivního operátora), ale výraznČ i samotnému úþastníku Ĝízení. Za této situace je
pak pĜirozené, že se pokles nákladĤ promítne rovnČž do poklesu regulované ceny.
Úþastník Ĝízení upozorĖuje na budoucí pĜípadné zvýšení ceny za terminaci v souvislosti
se zvýšením nákladĤ a následnému zrušení rozhodnutí o cenČ. Za tČchto podmínek
se úþastník Ĝízení obává, že málokterý velkoobchodní partner by byl ochoten pĜistoupit
ke zmČnČ propojovacích smluv a akceptovat vyšší (maximální) cenu. Úþastník Ĝízení uvádí,
že pĜipomínka smČĜuje pro úplnost i k situaci, kdy by bylo rozhodnutí o cenČ zrušeno
soudem.
Správní orgán se s pĜipomínkou již v návrhu rozhodnutí vypoĜádal, když konstatoval,
že daná situace mĤže nastat v pĜípadČ zvýšení maximální regulované ceny. NicménČ
úþastník Ĝízení nepĜedložil v této vČci nyní žádné nové skuteþnosti, které by správní orgán
vedly ke zmČnČ postoje. Správní orgán rovnČž dodává, že pokud by v budoucnu došlo ke
zrušení rozhodnutí o cenČ na základČ soudního rozhodnutí, zĤstalo by v platnosti pĜedchozí
rozhodnutí o cenČ CEN/7/04.2010-69, podle nČjž by správní orgán rozhodoval pĜípadné
spory o stanovení ceny.
VypoĜádání pĜipomínek k pĤvodnímu návrhu rozhodnutí zveĜejnil správní orgán na
diskusním místČ na svých internetových stránkách dne 18. kvČtna 2012.
***
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 3. kvČtna 2012 žádné pĜipomínky.
***
Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval pĤvodní návrh rozhodnutí
s Evropskou komisí. Evropská komise ve svém vyjádĜení ze dne 18. þervna 2012 vznesla ve
vztahu k pĜedmČtu tohoto rozhodnutí požadavek, aby správní orgán aplikoval od 1. ledna
2013 ceny podle pĜipravovaného modelu pure LRIC v souladu s Doporuþením a aby uspíšil
práce na modelu pro výpoþet ceny za terminaci. V pĜípadČ, že správní orgán nestanoví k 1.
lednu 2013 cenu podle pĜipravovaného modelu, vyzvala Evropská komise správní orgán
k uplatnČní ceny podle „benchmarku“ cen za terminaci tČch zemí, které již Evropské komisi
oznámily ceny za terminaci v souladu s Doporuþením. Evropská komise nesouhlasí s tím,
aby od 1. ledna 2013 byla aplikována cena stanovená na základČ historických nákladĤ tak,
jak ji správní orgán navrhl v rozhodnutí, které zaslal k notifikaci.
Správní orgán se pĜipomínce Evropské komise rozhodl vyhovČt a uspíšit práce na
stanovení ceny podle pure LRIC tak, aby tato cena mohla být stanovena v rámci nového
rozhodnutí o cenČ již koncem roku 2012 s úþinností od poþátku roku 2013. Cenu 0,55 Kþ/min
vypoþtenou na základČ historických nákladĤ s pĤvodnČ navrženou úþinností od 1. ledna
2013 pak správní orgán uplatní pro nové smluvní vztahy podle bodu 1 þásti II. výroku tohoto
rozhodnutí (od 15. þervence 2012) a pro stávající smluvní vztahy podle bodu 2 þásti II.
výroku tohoto rozhodnutí (nejpozdČji od 15. záĜí 2012). Stanovení nižší (0,55 Kþ/min) než
pĤvodnČ navrhované (0,72 Kþ/min) ceny ještČ v prĤbČhu roku 2012 bude mobilním
operátorĤm kompenzováno možností úþtovat cenu 1,08 Kþ/min pro stávající smluvní vztahy
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až do nabytí úþinnosti nové ceny podle þásti II. výroku tohoto rozhodnutí. K výraznČjšímu
snížení ceny již bČhem roku 2012 tak správní orgán pĜistoupil i s ohledem na to, že období,
po nČjž budou mobilní operátoĜi moci úþtovat cenu 1,08 Kþ/min, bude pro stávající smluvní
vztahy delší, než pĤvodnČ navrhované.
Správní orgán rovnČž zvažoval, zda k upravenému návrhu rozhodnutí uspoĜádat
novou veĜejnou konzultaci s dotþenými subjekty podle § 130 Zákona. Nakonec se však pro
tuto možnost nerozhodl. DĤvodem byla skuteþnost, že samotný úþastník Ĝízení dostal pĜed
vydáním rozhodnutí pĜíležitost seznámit se se správním spisem i samotným návrhem
rozhodnutí a vyjádĜit se k nČmu. Navíc, jak je již uvedeno výše, správní orgán
nepĜedpokládá, že by upravený návrh rozhodnutí v porovnání s pĤvodním návrhem pĜinášel
úþastníku Ĝízení negativní dopady, na které by chtČl správní orgán bČhem veĜejné konzultace
upozornit (nad rámec možnosti úþastníka Ĝízení vyjádĜit se pĜi nahlížení do spisu pĜed
vydáním rozhodnutí). Správní orgán v novém návrhu rozhodnutí nemČní zpĤsob výpoþtu
ceny, ke kterému se již jak v rámci reakce na pĜipomínky úþastníka Ĝízení po zahájení
správního Ĝízení tak v rámci veĜejné konzultace jednou vyjadĜoval. ZmČny doznal pouze
termín pro uplatnČní nákladovČ orientované ceny. KoneþnČ dle správního orgánu není ani
v zájmu ostatních dotþených subjektĤ (tedy povČtšinou plátcĤ ceny za terminaci) protahovat
nadále správní Ĝízení vedením další veĜejné konzultace a odkládat tak termín, od nČjž by
správním orgánem nastavená cena mČla platit. Z tČchto dĤvodĤ se správní orgán rozhodl
k upravenému návrhu rozhodnutí nezahajovat novou veĜejnou konzultaci podle § 130
Zákona.
***
Úþastníku Ĝízení byla dána možnost, aby se vyjádĜil k podkladĤm rozhodnutí a navrhl
pĜípadné doplnČní. Úþastník Ĝízení nahlédl do spisu dne 27. þervna 2012 a své pĜipomínky
k návrhu rozhodnutí zaslal správnímu orgánu dne 29. þervna 2012
V první pĜipomínce úþastník Ĝízení nesouhlasí s odĤvodnČním úpravy návrhu
rozhodnutí, které (údajnČ) uvádí, že zrušení mezikroku 0,72 Kþ/min pĜi snižování ceny z 1,08
Kþ/min na 0,55 Kþ/min je odĤvodnČno požadavky Evropské komise, které vznesla v rámci
procesu notifikace návrhu rozhodnutí. Úþastník Ĝízení má za to, že uvedené zrušení
mezikroku z podkladĤ spisu, tj. z požadavkĤ Evropské komise nevyplývá. Naopak, na stranČ
4 ve tĜetím odstavci vyjádĜení Evropské komise je uvedeno, že nemá docházet k excesivnČ
prudkým poklesĤm v regulované cenČ. TémČĜ 50% pokles ceny je podle pĜesvČdþení
úþastníka Ĝízení bezprecedentní. Není tedy zĜejmé, z jakého dĤvodu byl uvedený mezikrok
vypuštČn.
Správní orgán souhlasí s úþastníkem Ĝízení v tom smyslu, že požadavek na zrušení
mezikroku z pĜipomínek Evropské komise pĜímo nevyplývá. Správní orgán také svĤj postup
(zrušení mezikroku a posunutí úþinnosti ceny 0,55 Kþ/min již do roku 2012) nevysvČtluje
primárnČ jako dĤsledek pĜipomínek Evropské komise, ale jako dĤsledek zpoždČní vydání
rozhodnutí oproti pĤvodnímu pĜedpokladu, s nímž bylo správní Ĝízení zahájeno, a to
z 1. þervence 2012 na 15. þervence 2012 pro nové smluvní vztahy a z 1. þervence 2012 na
(nejpozdČji) 15. záĜí 2012 pro stávající smluvní vztahy. Správní orgán ve výše uvedeném
odĤvodnČní konstatoval, že tím byla prodloužena lhĤta, po níž mohou mobilní operátoĜi
úþtovat cenu stanovenou pĜedchozím rozhodnutím, jež pĜevyšuje správním orgánem nyní
vypoþtenou cenu pokrývající efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní orgán se proto
rozhodl neaplikovat pĤvodnČ navrženou cenu v prvním kroku „glide path“ (0,72 Kþ/min), ale
posunout úþinnost nákladovČ orientované ceny (0,55 Kþ/min) z 1. ledna 2013 na termíny
stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí. PĜipomínky Evropské komise využil správní orgán
pĜi zmČnČ svého postupu jen jako podpĤrný argument v tom smyslu, že se rozhodl uspíšit
práce pĜi kalkulaci ceny na základČ þistého LRIC modelu tak, aby tato cena mohla vstoupit
v úþinnost již od poþátku roku 2013.
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Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/07.2012-3 ve vìci zmìny povinnosti uložené na základì § 51 odst. 3
zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní úèinném v dobì vydání rozhodnutí,
rozhodnutím è. CEN/7/04.2010-70, podle § 51 odst. 8 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, podniku s významnou tržní silou na trhu è. 7 – ukonèení
hlasových volání (terminace) v jednotlivých veøejných mobilních telefonních sítích, spoleènosti
T-Mobile Czech Republic a.s.
(reprodukce dokumentu na str. 343–351)
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OdĤvodnČní:
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona (ve znČní platném v dobČ vydání analýzy) analýzu trhu þ. 7 – ukonþení hlasových
volání (terminace) v jednotlivých veĜejných mobilních telefonních sítích (dále jen „trh þ. 7“),
kterou zveĜejnil na úĜední desce dne 2. Ĝíjna 2009 pod þj. 81 425/2009-609 a po oznámení
Evropské komisi ji vydal jako opatĜení obecné povahy þ. A/7/09.2009-11 ze dne
22. záĜí 2009. Toto opatĜení bylo dne 2. Ĝíjna 2009 uveĜejnČno v þástce 17/2009
Telekomunikaþního vČstníku. Výsledky analýzy prokázaly, že trh þ. 7 není efektivnČ
konkurenþním trhem, neboĢ na nČm pĤsobí podniky s významnou tržní silou. Z povahy trhu
þ. 7 vyplývá, že každý poskytovatel této služby je podnikem s významnou tržní silou na tomto
trhu, neboĢ má 100% tržní podíl ve své síti. Rozhodnutím správního orgánu
þ. SMP/7/03.2010-22 ze dne 23. bĜezna 2010, které bylo vydáno pod þj. 93 000/2009-609
a nabylo právní moci dne 24. bĜezna 2010, byl úþastník Ĝízení stanoven jako podnik
s významnou tržní silou.
V pĜípadČ úþastníka Ĝízení analýza dále prokázala, že jsou naplnČny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které hodlá uložit podle § 51 odst. 5 písm. f) Zákona.
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 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 z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová.
Správní orgán provČĜil úroveĖ nákladĤ za poslední uzavĜené auditované úþetní
období na základČ výsledkĤ oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 všech tĜí
mobilních operátorĤ, kteĜí byli stanoveni jako podniky s významnou tržní silou. Správní orgán
vycházel z nákladĤ pĜedložených mobilními operátory, vykazovaných dvČma operátory jako
souþást oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 a jedním mobilním operátorem za
období hospodáĜského roku konþícího 31. bĜezna 2011, vynaložených na ukonþení volání
v jejich sítích s využitím metody plnČ alokovaných historických nákladĤ. Z nich byly v souladu
s opatĜením obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika úþelového
þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací,
ve znČní pozdČjších opatĜení (dále jen „OOP þ. 4“) a v souladu s Doporuþením o regulaci
sazeb za ukonþení volání v pevných a mobilních sítích EU (2009/396/ES, dále jen
„Doporuþení“) vylouþeny nČkteré neoprávnČné náklady. Dále správní orgán použil procento
návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC ve výši 8,26 % stanovené v OOP þ. 4.
Na základČ operátory pĜedložených nákladĤ správní orgán upravil výši nákladĤ
vstupujících do kalkulace ceny za terminaci a vylouþil náklady vynaložené na SIM karty,
režijní náklady, náklady na využívání radiových kmitoþtĤ a náklady spojené s poskytováním
maloobchodních služeb (napĜ. péþe o zákazníka, marketing) a náklady, které se podle OOP
þ. 4 nepĜiĜazují. Postup úpravy nákladĤ na službu terminace byl stejný jako v pĜedchozím
rozhodnutí þ. CEN/7/04.2010-70.
S použitím takto upravených nákladĤ vyþíslil správní orgán jednotkové náklady
vþetnČ WACC za minutu terminovaného provozu jednotlivČ u tĜí mobilních operátorĤ, kterým
byla na základČ analýzy relevantního trhu þ. 7 uložena cenová regulace, a stanovil
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maximální cenu za terminaci ve výši jednotkových nákladĤ, vþetnČ WACC 8,26 %, operátora
vykazujícího nejnižší jednotkové náklady, tj. cenu 0,55 Kþ/min. Tuto maximální cenu
považuje správní orgán za cenu zahrnující efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní
orgán posoudil jednorázový pokles maximální ceny o 49 % (z poslední stanovené maximální
ceny v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/04.2010-70 z 1,08 Kþ/min) a s pĜihlédnutím
k jednorázovému vysokému dopadu na hospodaĜení a investiþní zámČry jednotlivých
mobilních operátorĤ (rozvoje NGN/NGA) navrhl uplatnit regulaci cen postupnČ ve dvou
krocích tak, aby v období od 1. þervence 2012 do 31. prosince 2012 nebyla pĜekroþena cena
0,72 Kþ/min a v období od 1. ledna 2013 nebyla pĜekroþena cena 0,55 Kþ/min. Celkové
snížení maximální ceny o 49 % tak bylo navrženo rozložit do dvou þasových intervalĤ (glide
path), v nichž se maximální cena snížila nejprve o 0,36 Kþ/min (od 1. þervence 2012) a poté
o 0,17 Kþ/min (od 1. ledna 2013).
S ohledem na výsledky notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí byl výrok
následnČ upraven tak, že úþinnost nákladovČ orientované ceny ve výši 0,55 Kþ/min byla
posunuta k 15. þervenci 2012 pro nové smluvní vztahy (resp. nejpozdČji k 15. záĜí 2012 pro
stávající smluvní vztahy).
S ohledem na proces ovČĜování nákladĤ pĜedložených operátory v rámci oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ a s ohledem na délku správního Ĝízení a notifikaci návrhu
rozhodnutí Evropskou komisí bylo možné pĜistoupit ke snížení cen za terminaci až od 15.
þervence 2012, a nikoliv již k 1. lednu 2012, jak by odpovídalo dosud ÚĜadem aplikované
pĤlroþní dobČ pro platnost jednotlivých cenových stropĤ. Úþastník Ĝízení tak mČl možnost
úþtovat maximální cenu za terminaci, stanovenou pĜedchozím rozhodnutím o cenČ
(þ. CEN/7/04.2010-70), po dobu více než 12 mČsícĤ. I s ohledem na tuto skuteþnost proto
ÚĜad stanoví pro období od 15. þervence 2012 vČtší pokles maximální výše regulované ceny
(viz dále).
Pro tĜi mobilní operátory s postavením podniku s významnou tržní silou na trhu
terminace volání v mobilních sítích, u kterých je uplatnČna cenová regulace, je zachován
princip symetrické ceny, a to bez rozlišení silného a slabého provozu. Tento postup je
v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 a 3 a § 56 odst. 4 Zákona, neboĢ ceny stanovené
v bodech a), b) a c) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí odrážejí úþelnČ a efektivnČ vynaložené
náklady efektivního operátora.
ÚĜad bude nadále sledovat a provČĜovat vývoj nákladĤ na terminaci v následujícím
období u jednotlivých mobilních operátorĤ.
Správní orgán pĜedpokládá, že koncem roku 2012 rozhodne o nové výši maximální
ceny za terminaci volání vytvoĜené na základČ modelu pure BU-LRIC v souladu
s Doporuþením tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013.
K þásti II. výroku
Povinnost uplatĖovat ceny v souladu s bodem b) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí od
15. þervence 2012 se vztahuje pouze na novČ uzavírané smluvní vztahy. Pro stávající
smluvní vztahy poskytuje správní orgán úþastníku Ĝízení dostateþnou dobu 2 mČsícĤ na
implementaci tohoto rozhodnutí tak, aby mohl sjednat dodatky ke smlouvám o propojení
v souladu s tímto rozhodnutím.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 22. února 2012 s úþastníkem Ĝízení zahájeno
správní Ĝízení ve vČci zmČny povinnosti uložené na základČ § 51 odst. 3 (ve znČní platném
v dobČ vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím þ. CEN/7/04.2010-70 podle § 51 odst. 8
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Zákona. Úþastník Ĝízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 14 dnĤ ode dne
doruþení oznámení.
V rámci þtrnáctidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl
úþastník Ĝízení do spisu dne 27. února 2012. Po seznámení se spisem úþastník Ĝízení zaslal
k zahájenému správnímu Ĝízení pĜipomínky dne 9. bĜezna 2012. Úþastník Ĝízení oznaþil
pĜipomínky v celém rozsahu za obchodní tajemství. Správní orgán vČcnČ neshledal
v pĜipomínkách úþastníka Ĝízení, kromČ dvou tabulek s údaji o výši nákladĤ úþastníka Ĝízení,
žádné skuteþnosti, které by bylo možné považovat za obchodní tajemství. Z toho dĤvodu
správní orgán vypoĜádá pĜipomínky úþastníka Ĝízení standardním zpĤsobem.
Ve své první pĜipomínce úþastník Ĝízení namítá, že návrh rozhodnutí o cenČ je
v rozporu s § 56 odst. 4 Zákona, který stanoví, že: „ÚĜad je povinen pĜi uplatĖování cenové
regulace brát do úvahy ochranu zájmĤ subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena
plynoucí z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová…“. DĤvodem je skuteþnost, že
správní orgán pĜi výpoþtu cen vylouþil urþitou þást nákladĤ, které úþastníku Ĝízení
prokazatelnČ vznikají v souvislosti s poskytováním velkoobchodní služby ukonþení volání ve
veĜejné mobilní komunikaþní síti. Tímto postupem se dle úþastníka Ĝízení dostal správní
orgán do rozporu s citovaným ustanovením Zákona, a dále i s platným opatĜením obecné
povahy þ. OOP/4/03.2006-3, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a s Doporuþením. Úþastník Ĝízení
nesouhlasí s vylouþením nákladĤ uvedených v odĤvodnČní, neboĢ správní orgán pĜi svém
postupu vychází z Doporuþení, které je však urþeno pro pĜírĤstkovou metodu dlouhodobých
nákladĤ (LRIC), zatímco metodika oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ vychází z metodiky
plnČ alokovaných historických nákladĤ (FAHC). Správní orgán tedy podle úþastníka Ĝízení
zcela nesystémovČ kombinuje dvČ nákladové metody, které již ze své podstaty nejsou
kombinovatelé, a tudíž dochází ke zkreslení výsledkĤ vynaložených nákladĤ. Úþastník Ĝízení
nesouhlasí s aplikací od ledna 2012 novČ stanovené hodnoty WACC a má za to, že jejím
použitím na náklady roku 2010, na jejichž základČ byla cena vypoþtena, dochází
k nepĜípustné retroaktivní aplikaci, která nedává podnikatelĤm v elektronických
komunikacích možnost kvalifikovanČ plánovat podnikatelské aktivity.
Správní orgán se již pĜi vydání pĜedchozího rozhodnutí o cenČ rozhodl aplikovat
nČkteré postupy obsažené v Doporuþení a vylouþit v souladu s ním výše zmínČné náklady
nesouvisející se službou terminace. Plného souladu s Doporuþením pak správní orgán
dosáhne po stanovení ceny v souladu s aktuálnČ pĜipravovaným nákladovým modelem
pure BU-LRIC tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013. Správní orgán si je
vČdom možnosti odchýlit se od postupu obsaženého v Doporuþení pokud pro takový odklon
najde náležité zdĤvodnČní. Správní orgán nenachází dostatek argumentĤ pro odklonČní se
od postupu obsaženého v Doporuþení. Správní orgán dále dodává, že rozhodnutím o cenČ
došlo pouze k aktualizaci nákladových vstupĤ pro výpoþet ceny, pĜiþemž metodika zpĤsobu
výpoþtu vycházející z Doporuþení zĤstala zachována v souladu s pĜedchozím rozhodnutím
o cenČ þ. CEN/7/04.2010-70.
Zákon v § 56 odst. 4 ukládá správnímu orgánu povinnost regulovat ceny tak, aby byly
pĜinejmenším nákladové. Definice nákladovČ orientované ceny je pak uvedena v § 55 odst.
2, který stanoví, že nákladovČ orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivnČ
a úþelnČ vynaložené náklady a pĜimČĜený zisk. Zákon tedy správnímu orgánu nestanoví,
jaká metoda pro výpoþet cen má být použita, jinými slovy je to správní orgán, který na
základČ svého uvážení, s pĜihlédnutím k platné legislativČ (tedy napĜ. i Doporuþení),
rozhodne o metodČ pro výpoþet pĜedmČtné ceny. Správní orgán, jak je již uvedeno výše,
pĜihlédl pĜi stanovení ceny k Doporuþení, na jehož základČ výše uvedené náklady (náklady
na SIM karty, na využívání rádiových kmitoþtĤ, náklady spojené s péþí o zákazníka) vylouþil.
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ÚĜad v opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/12.2011-19, kterým se mČní opatĜení
obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika úþelového þlenČní nákladĤ
a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací, ve znČní opatĜení
obecné povahy þ. OOP/4/02.2008-1 stanovil novou hodnotu WACC ve výši 8,26 %. Nová
hodnota WACC je úþinná od 1. ledna 2012. Správní orgán tak pĜirozenČ pro nové rozhodnutí
o cenČ, které mČní souþasnČ úþinnou cenu až od 15. þervence 2012, využívá novČ stanovou
hodnotu WACC, neboĢ nevidí žádný dĤvod, proþ tuto hodnotu v novČ vydávaném rozhodnutí
neuplatĖovat. Správní orgán pro stanovení výše pĜimČĜeného zisku využil hodnotu WACC,
která v sobČ zohledĖuje i všechna kvantifikovatelná rizika spojená s podnikáním v sektoru
elektronických komunikací v dobČ vydání tohoto rozhodnutí. V této souvislosti je námitka
úþastníka Ĝízení o období, z nČjž pocházejí náklady, na jejichž základČ byly ceny vypoþteny
(tedy o roku 2010), nerelevantní. Správní orgán nenastavuje cenu zpČtnČ (retroaktivnČ, jak
namítá úþastník Ĝízení), ale naopak do budoucna, a to se zohlednČním posledních
dostupných dat – tedy posledních nákladových vstupĤ (aktuálnČ za rok 2010) a aktuální
hodnoty WACC (ve výši 8,26 %).
Dále úþastník Ĝízení namítá, že nebyly naplnČny podmínky pro uložení cenové
regulace, tedy ustanovení § 57 odst. 1 Zákona, podle kterého je pĜed uložením cenové
regulace nutné nejprve prokázat, že relevantní trh není efektivnČ konkurenþní zejména tím,
že na nČm dochází k uplatĖování nepĜimČĜenČ vysoké nebo nepĜimČĜené nízké ceny
v neprospČch koncových uživatelĤ, a jestliže by opatĜení podle § 51 odst. 3 písm. a) až f)
Zákona nevedla k nápravČ. Podle úþastníka Ĝízení nebyla prokázána ani jedna z tČchto
podmínek. Úþastník Ĝízení dále zpochybĖuje závislost velkoobchodních a maloobchodních
cen (což dokládá i odkazem na odbornou studii).
Správní orgán nepovažuje pĜipomínku úþastníka Ĝízení za relevantní, neboĢ
vyhodnocování podmínek pro uložení cenové regulace je souþástí analýzy relevantního trhu
þ. 7 (A/7/09.2009-11) a nikoliv samotného rozhodnutí o cenČ. Správní orgán rekapituluje
v úvodu odĤvodnČní tohoto rozhodnutí, že analýza relevantního trhu (þ. A/7/09.2009-11)
prokázala naplnČní podmínek pro uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona.
Úþastník Ĝízení uvádí, že navrhovaná výše regulované ceny za ukonþení volání
nepokrývá náklady na její poskytování a je toho názoru, že právČ díky regulované
nepĜimČĜenČ nízké cenČ za ukonþení volání dojde k tomu, že její uplatĖování bude mít
nepĜíznivý dopad na koncové uživatele s nízkou spotĜebou.
Správní orgán poukazuje na zjevnČ nekonzistentní vyjádĜení úþastníka Ĝízení, který
v rámci jedné pĜipomínky zároveĖ dokladuje neexistenci závislosti mezi velkoobchodní
cenou za terminaci a maloobchodní cenou za volání, a na stranČ druhé prokazuje negativní
dopad poklesu velkoobchodní ceny na ceny maloobchodní. Nadto správní orgán nepovažuje
navrhovanou cenu za terminaci za nepĜimČĜenČ nízkou, ale za cenu, která pokrývá efektivnČ
a úþelnČ vynaložené náklady (vþetnČ pĜimČĜeného zisku).
Úþastník Ĝízení dále tvrdil, že správní orgán vydává ve skutkovČ shodných vČcech
dvČ odlišná rozhodnutí, neboĢ zatímco v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ (þ. CEN/7/04.201070) uvedl, že: „postupné snižování maximální ceny o 15 % - 21 % za terminaci vytvoĜí
pĜedvídatelné regulaþní prostĜedí, které zajistí na dané období stabilitu trhu a prostor pro
adaptaci operátorĤ“, v pĤvodním návrhu rozhodnutí (se kterým bylo zahájeno správní Ĝízení)
se poþítalo s poklesem cen za terminaci o 49 %, který byl rozložen pouze do jednoho
pololetí, pĜiþemž první pokles pĜedstavoval snížení ceny o 33,3 % (tj. na 0,72 Kþ/min)
a odporoval tak pĜedchozímu vyjádĜení správního orgánu. Správní orgán tak dle úþastníka
Ĝízení nebyl v souladu s ustanoveními § 2 – 8 správního Ĝádu, z nichž mimo jiné vyplývá
požadavek na rozhodování správních orgánĤ tak, aby nedocházelo k neodĤvodnČným
rozdílĤm v rozhodování skutkovČ podobných pĜípadĤ. Jedná se o vyjádĜení principu
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spravedlivého oþekávání a pĜedvídatelnosti rozhodování správního orgánu, vyjádĜené v § 2
odst. 4 správního Ĝádu.
Správní orgán v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ pouze konstatoval, k jak velkému
procentnímu poklesu ceny pro jednotlivá období dojde, aniž by tím mČl zámČr jakkoliv
naznaþit, jak úþastník Ĝízení nesprávnČ pochopil, že právČ tento pokles je jediný správný.
Jinými slovy, nelze z pĜedchozího rozhodnutí o cenČ (þ. CEN/7/04.2010-70) pĜedjímat, že
v každém budoucím rozhodnutí bude správní úĜad aplikovat snižování cen právČ v tomto
procentním intervalu, bez ohledu na další skuteþnosti, jako je pĜedevším vývoj nákladĤ,
pĜedchozí délka þasového intervalu, po nČjž ceny platily, nebo zmČna pravidel, k nimž je
správní orgán povinen pĜi své þinnosti pĜihlížet (napĜ. Doporuþení).
Úþastník Ĝízení požaduje, aby po dobu prvních tĜí mČsícĤ (od 1. þervence 2012 do
30. záĜí 2012) platila cena ve výši 0,86 Kþ/min, od 1. Ĝíjna 2012 do 31. prosince 2012 cena
0,72 Kþ/min a od 1. ledna 2012 do 30. þervna 2013 cena 0,55 Kþ/min. Cena vypoþtená podle
pure BU-LRIC modelu by pak mČla platit až od 1. þervence 2013.
Správní orgán, obdobnČ jako ve všech pĜedchozích rozhodnutích o cenČ, nevymezil
délku pro platnost poslední stanovené ceny. Tento interval je vymezen až stanovením
úþinnosti cen podle nového rozhodnutí o cenČ. ObdobnČ hodlá postupovat správní orgán
i pĜi vydání tohoto rozhodnutí o cenČ. Úþastník Ĝízení bude mít možnost se seznámit
s pĜedpokládaným ukonþením platnosti ceny stanovené v písm. b) þásti I. výroku tohoto
rozhodnutí v okamžiku zahájení následného správního Ĝízení ve vČci zmČny tohoto
rozhodnutí o cenČ. Navíc správní orgán respektuje þasový termín stanovený Doporuþením
pro regulaci ceny na základČ pure BU-LRIC modelu.
Podle úþastníka Ĝízení by postup správního orgánu pĜi stanovení výše regulované
ceny za ukonþení volání v mobilní síti úþastníka Ĝízení mohl být v rozporu se základními
principy regulaþního rámce, kterými jsou mimo jiné podpora efektivních investic do
infrastruktury a vytváĜení stabilního a pĜedvídatelného regulaþního prostĜedí.
Správní orgán zohlednil potĜebu podporovat efektivní investice do infrastruktury,
v souladu s § 5 odst. 4 písm. c) Zákona, tak, že pĜi výpoþtu hodnoty WACC, kterou využil pĜi
stanovení pĜimČĜené míry zisku, zohlednil rovnČž všechna rizika, která nese investující
podnikatel v sektoru elektronických komunikací. Stabilní a pĜedvídatelné prostĜedí jsou
zajištČna transparentním postupem ÚĜadu, který již dlouho dopĜedu deklaroval zámČr
stanovit ceny za terminaci volání v mobilních sítích na základČ modelu pure BU-LRIC
v souladu s Doporuþením tak, aby tyto ceny nabyly úþinnosti poþátkem roku 2013.
***
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 30. bĜezna 2012. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možné uplatnit do 30. dubna 2012. V této lhĤtČ uplatnil pĜipomínky jeden
dotþený subjekt, a to úþastník Ĝízení.
Úþastník Ĝízení ve svých pĜipomínkách uvedl, že v souladu s požadavky Zákona na
pĜedvídatelnou regulaci v § 5 odst. 4 písm. a) a dále potom se zásadou transparence
þinnosti ýTÚ vyjádĜenou v § 6 odst. 4 písm. a) Zákona v kontextu obecného principu
materiální „equity“ a spravedlivého oþekávání, vyjádĜení v § 2 odst. 4 správního Ĝádu,
nemĤže správní orgán ve skutkovČ shodné vČci rozhodnout jinak než v dĜíve vydaném
rozhodnutí þ. CEN/7/04.2010-70, kterým správní orgán stanovil rovnČž regulovanou cenu
terminace. Úþastník Ĝízení požaduje, aby maximální pokles ceny v návrhu tohoto rozhodnutí
pĜedstavoval stejný pokles jako v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ vydaném v roce 2010, tedy
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15 % - 21 %. Tím by podle úþastníka Ĝízení byl naplnČn požadavek pĜedvídatelnosti
rozhodování. Dále úþastník Ĝízení navrhuje pro zlepšení pĜedvídatelnosti regulaþního
prostĜedí následující rozložení vývoje poklesu regulované ceny terminace, a to pro období
7/2012-9/2012 cenu ve výši 0,86 Kþ/min., pro období 10/2012-12/2012 cenu 0,72 Kþ/min.
a pro období 1/2013-6/2013 cenu 0,55 Kþ/min.
Správní orgán trvá na svém pĜedchozím vyjádĜení, že pĜi stanovení výše postupného
poklesu regulované ceny nebere a nemĤže mechanicky brát do úvahy jen procentní interval
poklesu regulovaných cen v minulosti, ale i jiné skuteþnosti, jako jsou vývoj nákladĤ,
pĜedchozí délka þasového intervalu, po nČjž ceny platily, nebo zmČna pravidel, k nimž je
správní orgán povinen pĜi své þinnosti pĜihlížet (napĜ. Doporuþení). Z textu pĜedchozího
rozhodnutí o cenČ proto nelze v žádném pĜípadČ nabýt dojmu, že správní orgán bude bez
ohledu na výše uvedené skuteþnosti pĜihlížet pouze k procentnímu poklesu cen, k nČmuž
došlo v minulosti.
Správní orgán v této souvislosti rovnČž podotýká, že žádná zmČna ve výši
regulovaných cen nemĤže být ve všech ohledech stejná, jako zmČna pĜedchozí, už jen
z toho dĤvodu, že existuje více pohledĤ, podle kterých lze zmČnu hodnotit (absolutní pokles
ceny vs. relativní pokles ceny). Úþastník Ĝízení si z textu pĜedchozího rozhodnutí o cenČ
vybral pouze konstatování o procentním poklesu cen, k nČmuž v jednotlivých krocích
docházelo, aniž se však zmínil, že uvedenému je v rozhodnutí pĜedĜazena rovnČž informace
o absolutním poklesu ceny, k nČmuž docházelo.
Vzhledem k prĤbČhu procesu notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí došlo ke
zpoždČní vydání rozhodnutí oproti pĤvodnímu pĜedpokladu, s nímž bylo správní Ĝízení
zahájeno. Správní orgán proto upravil termíny pro úþinnost nových cen a to z 1. þervence
2012 na 15. þervence 2012 pro nové smluvní vztahy a z 1. þervence 2012 na (nejpozdČji)
15. záĜí 2012 pro stávající smluvní vztahy. Tím byla prodloužena lhĤta, po níž mohou mobilní
operátoĜi úþtovat cenu 1,08 Kþ/min, jež pĜevyšuje správním orgánem vypoþtenou cenu
pokrývající efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní orgán se proto rozhodl
neaplikovat pĤvodnČ navrženou cenu v prvním kroku „glide path“ (0,72 Kþ/min), ale posunout
úþinnost nákladovČ orientované ceny (0,55 Kþ/min) z 1. ledna 2013 na termíny stanovené ve
výroku tohoto rozhodnutí. Dle správního orgánu období, v nČmž bude moci úþastník Ĝízení
úþtovat cenu 1,08 Kþ/min namísto pĤvodnČ navržené ceny 0,72 Kþ/min, vytvoĜí úþastníku
Ĝízení podmínky, jež mu pomohou zmírnit dopad na hospodaĜení a investiþní zámČry
(rozvoje NGN/NGA) a pomĤže mu kompenzovat dĜívČjší uplatĖování ceny 0,55 Kþ/min
i období, na které byla pĤvodnČ navržena cena 0,72 Kþ/min.
V další pĜipomínce úþastník Ĝízení nesouhlasí s vysvČtlením použití dvou zcela
odlišných metodik pro stanovení regulované ceny, a to FAHC a pĜírĤstkových nákladĤ.
PĜiþemž podotýká, že doposud vždy pĜed zvolením metodiky urþené pro výpoþet regulované
ceny za terminaci inicioval a vedl v souladu s požadavkem § 130 Zákona veĜejnou diskuzi
v rámci celého odvČtví tak, aby zvolená metodika splĖovala již zmínČný požadavek
pĜedvídatelnosti regulace a zajišĢovala mimo jiné i stabilitu podnikatelského prostĜedí.
Správní orgán tuto pĜipomínku neakceptoval, protože u rozhodnutí o cenČ došlo
pouze k aktualizaci nákladových vstupĤ pro výpoþet ceny, pĜiþemž metodika zpĤsobu
výpoþtu vycházející z Doporuþení zĤstala zachována v souladu s pĜedchozím rozhodnutím
o cenČ þ. CEN/7/04.2010-70. PĜipomínka požadující konzultaci ke zmČnČ metodiky pro
výpoþet ceny za terminaci není relevantní, neboĢ správní orgán postupuje v souladu
s metodikou, kterou využil již v pĜedchozím rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/04.2010-70.
Úþastník Ĝízení ovšem nepožadoval v dobČ vydání tohoto rozhodnutí konzultaci ke zmČnČ
pĜíslušné metodiky. Metodika, již správní orgán využil, vychází z plnČ alokovaných nákladĤ,
pĜiþemž do ceny nebyly zahrnuty položky, jež s velkoobchodní službou terminace nesouvisí
(napĜ. marketingové a režijní náklady). Správní orgán proto nemá za to, že by docházelo ke
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kombinaci dvou nákladových metod. Zákon nadto nestanoví, jakou nákladovou metodou má
dojít k výpoþtu ceny za regulované služby a tato volba zĤstává v kompetenci regulátora
(s pĜihlédnutím k evropskému regulaþnímu rámci).
Úþastník Ĝízení se domnívá, že jediným metodicky správným postupem by bylo
použití sazby WACC ve výši 11,5 %, která byla úþinná v období, za které byly vymezeny
náklady pro výpoþet regulované ceny relevantní (tj. rok 2010). Použití sazby ve výši 8,26 %
stanovené správním orgánem ke konci roku 2011 pro období následující po 1. lednu 2012
zkreslí výši nákladĤ investovaného kapitálu a ovlivní tak zároveĖ i výši regulované ceny za
terminaci.
Správní orgán tuto pĜipomínku neakceptoval, protože vycházet pĜi ex-ante cenové
regulaci z odhadované hodnoty pĜimČĜeného zisku platné do ledna 2012 (tj. z pĤvodní výše
WACC 11,5 %) by znamenalo pĜiznávat regulovaným operátorĤm odmČnu za rizika, jimž by
na trhu (pravdČpodobnČ) v daném období neþelili a tedy pĜiznávat zisk, jenž by byl vyšší, než
pĜimČĜený. Správní orgán znovu opakuje, že sama skuteþnost, že náklady z nichž vycházel
pĜi stanovení cen, pocházejí z roku 2010, tedy z roku, pro nČjž byla odhadovaná hodnota
pĜimČĜeného zisku vyšší, není pĜi uplatnČní ex-ante regulace cen relevantní.
Úþastník Ĝízení navrhuje pozmČnit pĤvodní znČní þásti II. výroku tak, aby byl povinen
pro stávající smluvní vztahy sjednat ceny podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí nejpozdČji
od prvního dne tĜetího kalendáĜního mČsíce následujícího po mČsíci, ve kterém došlo
k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Navrhované snížení maximální ceny od 1. þervence
2012 nesplĖuje ani dvoumČsíþní lhĤtu na implementaci (þasová nároþnost zmČn spoþívající
v úpravČ smluvních závazkĤ, popĜípadČ interních systémĤ spoleþnosti).
S ohledem na úpravy výroku rozhodnutí provedené na základČ výsledkĤ notifikace
s Evropskou komisí se správní orgán po zvážení všech okolností, zejména zákonem (§ 80
odst. 4 Zákona) urþené lhĤty pro uzavĜení písemné smlouvy o propojení sítí do dvou mČsícĤ
ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, rozhodl pĜipomínce úþastníka Ĝízení þásteþnČ
vyhovČt a lhĤtu pro implementaci ceny stanovené v bodu b) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí
stanovil v þásti II. výroku tohoto rozhodnutí na maximálnČ 2 mČsíce ode dne 15. þervence
2012 (tzn. nejpozdČji od 15. záĜí 2012).
VypoĜádání pĜipomínek k pĤvodnímu návrhu rozhodnutí zveĜejnil správní orgán na
diskusním místČ na svých internetových stránkách dne 18. kvČtna 2012.
***
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 3. kvČtna 2012 žádné pĜipomínky.
***
Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise ve svém vyjádĜení ze dne 18. þervna 2012 vznesla ve vztahu k pĜedmČtu
tohoto rozhodnutí požadavek, aby správní orgán aplikoval od 1. ledna 2013 ceny podle
pĜipravovaného modelu pure LRIC v souladu s Doporuþením a aby uspíšil práce na modelu
pro výpoþet ceny za terminaci. V pĜípadČ, že správní orgán nestanoví k 1. lednu 2013 cenu
podle pĜipravovaného modelu, vyzvala Evropská komise správní orgán k uplatnČní ceny
podle „benchmarku“ cen za terminaci tČch zemí, které již Evropské komisi oznámily ceny za
terminaci v souladu s Doporuþením. Evropská komise nesouhlasí s tím, aby od 1. ledna
2013 byla aplikována cena stanovená na základČ historických nákladĤ tak, jak ji správní
orgán navrhl v rozhodnutí, které zaslal k notifikaci.
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Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/07.2012-4 ve vìci zmìny povinnosti uložené na základì § 51 odst. 3
zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní úèinném v dobì vydání rozhodnutí,
rozhodnutím è. CEN/7/04.2010-68, podle § 51 odst. 8 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, podniku s významnou tržní silou na trhu è. 7 – ukonèení
hlasových volání (terminace) v jednotlivých veøejných mobilních telefonních sítích, spoleènosti
Telefónica Czech Republic, a.s.
(reprodukce dokumentu na str. 352–359)
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OdĤvodnČní:
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona (ve znČní platném v dobČ vydání analýzy) analýzu trhu þ. 7 – ukonþení hlasových
volání (terminace) v jednotlivých veĜejných mobilních telefonních sítích (dále jen „trh þ. 7“),
kterou zveĜejnil na úĜední desce dne 2. Ĝíjna 2009 pod þj. 81 425/2009-609 a po oznámení
Evropské komisi ji vydal jako opatĜení obecné povahy þ. A/7/09.2009-11 ze dne 22. záĜí
2009. Toto opatĜení bylo dne 2. Ĝíjna 2009 uveĜejnČno v þástce 17/2009 Telekomunikaþního
vČstníku. Výsledky analýzy prokázaly, že trh þ. 7 není efektivnČ konkurenþním trhem, neboĢ
na nČm pĤsobí podniky s významnou tržní silou. Z povahy trhu þ. 7 vyplývá, že každý
poskytovatel této služby je podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu, neboĢ má 100%
tržní podíl ve své síti. Rozhodnutím správního orgánu þ. SMP/7/03.2010-21 ze dne
23. bĜezna 2010, které bylo vydáno pod þj. 92 997/2009-609 a nabylo právní moci dne
25. bĜezna 2010, byl úþastník Ĝízení stanoven jako podnik s významnou tržní silou.
V pĜípadČ úþastníka Ĝízení analýza dále prokázala, že jsou naplnČny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které hodlá uložit podle § 51 odst. 5 písm. f) Zákona.
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 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 z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová.
Správní orgán provČĜil úroveĖ nákladĤ za poslední uzavĜené auditované úþetní
období na základČ výsledkĤ oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 všech tĜí
mobilních operátorĤ, kteĜí byli stanoveni jako podniky s významnou tržní silou. Správní orgán
vycházel z nákladĤ pĜedložených mobilními operátory, vykazovaných dvČma operátory jako
souþást oddČlené evidence nákladĤ a výnosĤ za rok 2010 a jedním mobilním operátorem za
období hospodáĜského roku konþícího 31. bĜezna 2011, vynaložených na ukonþení volání
v jejich sítích s využitím metody plnČ alokovaných historických nákladĤ. Z nich byly v souladu
s opatĜením obecné povahy þ. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika úþelového
þlenČní nákladĤ a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací,
ve znČní pozdČjších opatĜení (dále jen „OOP þ. 4“) a v souladu s Doporuþením o regulaci
sazeb za ukonþení volání v pevných a mobilních sítích EU (2009/396/ES, dále jen
„Doporuþení“) vylouþeny nČkteré neoprávnČné náklady. Dále správní orgán použil procento
návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním WACC ve výši 8,26 % stanovené v OOP þ. 4.
Na základČ operátory pĜedložených nákladĤ správní orgán upravil výši nákladĤ
vstupujících do kalkulace ceny za terminaci a vylouþil náklady vynaložené na SIM karty,
režijní náklady, náklady na využívání radiových kmitoþtĤ a náklady spojené s poskytováním
maloobchodních služeb (napĜ. péþe o zákazníka, marketing) a náklady, které se podle
OOP þ. 4 nepĜiĜazují. Postup úpravy nákladĤ na službu terminace byl stejný jako
v pĜedchozím rozhodnutí þ. CEN/7/04.2010-68.
S použitím takto upravených nákladĤ vyþíslil správní orgán jednotkové náklady
vþetnČ WACC za minutu terminovaného provozu jednotlivČ u tĜí mobilních operátorĤ, kterým
byla na základČ analýzy relevantního trhu þ. 7 uložena cenová regulace, a stanovil
maximální cenu za terminaci ve výši jednotkových nákladĤ, vþetnČ WACC 8,26 %, operátora
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vykazujícího nejnižší jednotkové náklady, tj. cenu 0,55 Kþ/min. Tuto maximální cenu
považuje správní orgán za cenu zahrnující efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní
orgán posoudil jednorázový pokles maximální ceny o 49 % (z poslední stanovené maximální
ceny v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/7/04.2010-68 z 1,08 Kþ/min) a s pĜihlédnutím
k jednorázovému vysokému dopadu na hospodaĜení a investiþní zámČry jednotlivých
mobilních operátorĤ (rozvoje NGN/NGA) navrhl uplatnit regulaci cen postupnČ ve dvou
krocích tak, aby v období od 1. þervence 2012 do 31. prosince 2012 nebyla pĜekroþena cena
0,72 Kþ/min a v období od 1. ledna 2013 nebyla pĜekroþena cena 0,55 Kþ/min. Celkové
snížení maximální ceny o 49 % tak bylo navrženo rozložit do dvou þasových intervalĤ (glide
path), v nichž se maximální cena snížila nejprve o 0,36 Kþ/min (od 1. þervence 2012) a poté
o 0,17 Kþ/min (od 1. ledna 2013).
S ohledem na výsledky notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí byl výrok
následnČ upraven tak, že úþinnost nákladovČ orientované ceny ve výši 0,55 Kþ/min byla
posunuta k 15. þervenci 2012 pro nové smluvní vztahy (resp. nejpozdČji k 15. záĜí 2012 pro
stávající smluvní vztahy).
S ohledem na proces ovČĜování nákladĤ pĜedložených operátory v rámci oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ a s ohledem na délku správního Ĝízení a notifikaci návrhu
rozhodnutí Evropskou komisí bylo možné pĜistoupit ke snížení cen za terminaci až od
15. þervence 2012, a nikoliv již k 1. lednu 2012, jak by odpovídalo dosud ÚĜadem aplikované
pĤlroþní dobČ pro platnost jednotlivých cenových stropĤ. Úþastník Ĝízení tak mČl možnost
úþtovat maximální cenu za terminaci, stanovenou pĜedchozím rozhodnutím o cenČ
(þ. CEN/7/04.2010-68), po dobu více než 12 mČsícĤ. I s ohledem na tuto skuteþnost proto
ÚĜad stanoví pro období od 15. þervence 2012 vČtší pokles maximální výše regulované ceny
(viz dále).
Pro tĜi mobilní operátory s postavením podniku s významnou tržní silou na trhu
terminace volání v mobilních sítích, u kterých je uplatnČna cenová regulace, je zachován
princip symetrické ceny, a to bez rozlišení silného a slabého provozu. Tento postup je
v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 a 3 a § 56 odst. 4 Zákona, neboĢ ceny stanovené
v bodech a), b) a c) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí odrážejí úþelnČ a efektivnČ vynaložené
náklady efektivního operátora.
ÚĜad bude nadále sledovat a provČĜovat vývoj nákladĤ na terminaci v následujícím
období u jednotlivých mobilních operátorĤ.
Správní orgán pĜedpokládá, že koncem roku 2012 rozhodne o nové výši maximální
ceny za terminaci volání vytvoĜené na základČ modelu pure BU-LRIC v souladu
s Doporuþením tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013.
K þásti II. výroku
Povinnost uplatĖovat ceny v souladu s bodem b) þásti I. výroku tohoto rozhodnutí od
15. þervence 2012 se vztahuje pouze na novČ uzavírané smluvní vztahy. Pro stávající
smluvní vztahy poskytuje správní orgán úþastníku Ĝízení dostateþnou dobu 2 mČsícĤ na
implementaci tohoto rozhodnutí tak, aby mohl sjednat dodatky ke smlouvám o propojení
v souladu s tímto rozhodnutím.
***

S ohledem na uvedené bylo dne 23. února 2012 s úþastníkem Ĝízení zahájeno
správní Ĝízení ve vČci zmČny povinnosti uložené na základČ § 51 odst. 3 (ve znČní platném
v dobČ vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím þ. CEN/7/04.2010-68 podle § 51 odst. 8
Zákona. Úþastník Ĝízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
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Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 14 dnĤ ode dne
doruþení oznámení.
V rámci þtrnáctidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl
úþastník Ĝízení do spisu dne 2. bĜezna 2012. Po seznámení se spisem úþastník Ĝízení zaslal
k zahájenému správnímu Ĝízení pĜipomínky dne 9. bĜezna 2012.
Ve své první pĜipomínce úþastník Ĝízení namítá, že nebyly naplnČny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Své tvrzení dokládá úþastník Ĝízení
poukazem na výši svých jednotkových nákladĤ na službu terminace, které pĜevyšují náklady
efektivního operátora. Z toho pak dále usuzuje, že ani na období poþínající 1. lednem 2012
nemohl snížit cenu, kterou ve svém pĜípadČ nepovažuje za nepĜimČĜenČ vysokou. Nadto
uvádí, že se k regulované cenČ nemohl ani postupnČ pĜibližovat, neboĢ mu pĜed zahájením
správního Ĝízení nebyla známa a nemohl se tak, jak tvrdil správní orgán v zaslaném návrhu
rozhodnutí o cenČ, tČmto nákladĤm v období od 1. ledna 2012 do 1. þervence 2012
pĜizpĤsobit.
Správní orgán nepovažuje první þást pĜipomínky úþastníka Ĝízení za relevantní, neboĢ
vyhodnocování podmínek pro uložení cenové regulace je souþástí analýzy relevantního trhu
þ. 7 (A/7/09.2009-11), nikoliv samotného rozhodnutí o cenČ. Správní orgán rekapituluje
v úvodu odĤvodnČní tohoto rozhodnutí, že analýza relevantního trhu (þ. A/7/09.2009-11)
prokázala naplnČní podmínek pro uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona.
Z principu symetrické regulace cen za terminaci volání v mobilních sítích, kterou správní
orgán dlouhodobČ uplatĖuje, stejnČ tak jako z Doporuþení, je zĜejmé, že správní orgán
nenastavuje cenu za terminaci ve výši jednotkových nákladĤ jednotlivých operátorĤ, ale (od
vydání Doporuþení) ve výši nejnižších jednotkových nákladĤ posuzovaných operátorĤ (jako
v souþasné dobČ nejlepší dostupný odhad jednotkových nákladĤ efektivního operátora).
Správní orgán proto nepovažuje za relevantní ani druhou þást pĜipomínky úþastníka Ĝízení,
že jeho jednotkové náklady pĜevyšují výši cen stanovené v bodech a), b) a c) þásti I. výroku
tohoto rozhodnutí.
Pokud jde o argumentaci úþastníka Ĝízení, že nemČl možnost pĜizpĤsobit se v období
od 1. ledna 2012 do 1. þervence 2012 navrhovaným cenám (resp. nákladĤm, na nichž byly
ceny stanoveny), pokud s výší tČchto cen nebyl pĜedem seznámen, správní orgán pĜíslušnou
þást odĤvodnČní vypustil.
Úþastník Ĝízení dále namítá, že cena stanovená správním orgánem je v rozporu
s § 56 odst. 4 Zákona, který stanoví, že: „…cena plynoucí z rozhodnutí ÚĜadu byla
pĜinejmenším nákladová“. Postup v souladu s Doporuþením úþastník Ĝízení neuznává, neboĢ
doporuþení Evropské komise nejsou závazná a správní orgán nemá žádnou zákonnou
povinnost se jimi Ĝídit.
Správní orgán se již pĜi vydání pĜedchozího rozhodnutí o cenČ rozhodl aplikovat
nČkteré postupy obsažené v Doporuþení a vylouþit v souladu s ním výše zmínČné náklady
nesouvisející se službou terminace. Plného souladu s Doporuþením pak správní orgán
dosáhne po stanovení ceny v souladu s aktuálnČ pĜipravovaným nákladovým modelem
pure BU-LRIC tak, aby tato cena nabyla úþinnosti poþátkem roku 2013. Správní orgán si je
vČdom možnosti odchýlit se od postupu obsaženého v Doporuþení, pokud pro takový odklon
najde náležité zdĤvodnČní. Správní orgán však nenachází dostatek argumentĤ pro odklonČní
se od postupu obsaženého v Doporuþení. Správní orgán dále dodává, že u rozhodnutí
o cenČ došlo pouze k aktualizaci nákladových vstupĤ pro výpoþet ceny, pĜiþemž metodika
zpĤsobu výpoþtu vycházející z Doporuþení zĤstala zachována v souladu s pĜedchozím
rozhodnutím o cenČ þ. CEN/7/04.2010-68.
Úþastník Ĝízení v tĜetí pĜipomínce uvádČl, že správní orgán nerozkládal celkové
snižování maximální ceny za terminaci do dvou þasových intervalĤ, ale pouze do dvou
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þasových okamžikĤ. Domníval se, že správní orgán nevytváĜí stabilní a pĜedvídatelné
regulaþní prostĜedí svým (pĤvodním návrhem) rozhodnutí o nové maximální cenČ za
terminaci od 1. ledna 2013 a následnČ v prĤbČhu 1. pololetí 2013, což by mohlo nabýt
úþinnosti ke dni 2. ledna 2013. Tímto postupem se dle úþastníka Ĝízení správní orgán
odklonil od své dosud uplatĖované regulaþní praxe, ve které byla nová cena za ukonþení
volání v mobilních sítích vždy uplatĖována minimálnČ po období následujících šesti mČsícĤ.
Správní orgán v minulosti stanovil délku jednotlivých intervalĤ vČtšinou na období
6 mČsícĤ. Neznamená to však, že i každý další stanovený þasový interval bude právČ
(þi minimálnČ) v délce 6 mČsícĤ. Správní orgán pĜi úvahách o délce þasového intervalu
zvažuje i další skuteþnosti, jako je napĜ. výše zmínČné Doporuþení (které samo stanoví
termíny pro dosažení plného souladu), výše poklesu ceny (nižší pokles ceny mĤže vést ke
kratšímu þasovému období a obrácenČ) nebo i délka pĜedchozího intervalu ve vztahu
k uplatĖované výši cen. PĜíkladem mĤže být rozhodnutí o cenČ þ. CEN/16/01.2009-2, ve
kterém byl interval pro první snížení regulované ceny stanoven v délce pČti mČsícĤ.
Výjimkou nejsou ani nČkteré þlenské státy EU (Bulharsko nebo Portugalsko, které pro rok
2012 nastavilo pokles ceny z 3,5 €centu/min. na 1,25 €centu/min. ve þtyĜech tĜímČsíþních
krocích), ve kterých k postupnému snižování cen dochází nepravidelným tempem.
Správní orgán pĜi pĤvodním stanovení glide path (v návrhu rozhodnutí, s nímž se
zahajovalo správní Ĝízení) zohlednil tu skuteþnost, že úþastník Ĝízení uplatĖoval v období od
1. þervence 2011 do 30. þervna 2012, tedy po dobu 12 mČsícĤ, regulovanou cenu ve výši
1,08 Kþ/min. bez DPH.
***
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 30. bĜezna 2012. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 30. dubna 2012. V této lhĤtČ uplatnil pĜipomínky
jeden dotþený subjekt, a to úþastník Ĝízení.
Úþastník Ĝízení navrhl v rámci pĜipomínky vypuštČní bodĤ b) a c) z þásti I. výroku
a úpravu bodu a) þásti I. výroku (pĤvodního návrhu rozhodnutí) tak, aby ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí nebyla pĜekroþena maximální cena 1,08 Kþ/min bez DPH.
Úþastník Ĝízení uvádí, že správní orgán navrženým postupným snižováním maximální ceny
ve výši 0,72 Kþ/min bez DPH pro období od 1. þervence 2012 (viz bod b) þásti I. výroku
pĤvodního návrhu rozhodnutí) resp. ve výši 0,55 Kþ/min bez DPH (viz bod c) þásti I. výroku
pĤvodního návrhu rozhodnutí), postupuje v rozporu § 56 odst. 4 Zákona. Úþastník Ĝízení dále
uvádČl, že správní orgán odkazem na to, že postupoval stejnČ jako v pĜedchozím rozhodnutí
þ. CEN/07/04.201-68, resp. na to, že nČkteré náklady vyluþuje nad rámec opatĜení obecné
povahy þ. OOP/4/03.2006-3 v souladu s Doporuþením o regulaci sazeb za ukonþení volání
v pevných a mobilních sítích EU (2009/396/ES, dále jen „Doporuþení“) nezdĤvodĖuje svĤj
postup. Podle úþastníka Ĝízení správní orgán pouze upozorĖoval na skuteþnost, že
z neznámého dĤvodu kombinuje dvČ fundamentálnČ odlišné metody alokace nákladĤ, totiž
dosud uplatĖovanou metodu plnČ alokovaných historických nákladĤ (FAHC) s metodou
pĜírĤstkových nákladĤ. Podle úþastníka Ĝízení správní orgán takovýmto postupem zkresluje
jeho náklady na poskytování služby ukonþení volání a postupuje tak v rozporu s § 56 odst. 4
Zákona.
K tomu správní orgán uvádí, že metodika, kterou využil, vychází z plnČ alokovaných
nákladĤ, pĜiþemž do ceny nebyly zahrnuty položky, jež s velkoobchodní službou terminace
vČcnČ nesouvisí (napĜ. marketingové a režijní náklady). Zákon nestanoví, jakou nákladovou
metodou má dojít k výpoþtu ceny za regulované služby a tato volba zĤstává v kompetenci
regulátora (s pĜihlédnutím k evropskému regulaþnímu rámci). Dle správního orgánu proto ani
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nedochází k porušení § 55 odst. 2 a § 56 odst. 4 Zákona, neboĢ cena stanovená správním
orgánem pokrývá efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady a pĜimČĜený zisk.
Správní orgán zdĤrazĖuje, že v návrhu rozhodnutí nehovoĜí o kombinaci plnČ
alokovaných historických nákladĤ s metodou dlouhodobých pĜírĤstkových nákladĤ, ale toliko
vyluþuje nČkteré druhy nákladĤ s poukazem, že tyto (vylouþené) náklady s velkoobchodní
službou terminace vČcnČ nesouvisí.
Skuteþnost, že správní orgán bude pĜi kalkulaci ceny na službu velkoobchodní
terminace pĜihlížet k Doporuþení o terminaþních cenách, avizoval již v rozhodnutích o cenČ
z roku 2009 (viz CEN/16/01.2009-2) a tento zámČr þásteþnČ uskuteþnil v roce 2010 v rámci
zmČny pĜedchozího rozhodnutí o cenČ (viz CEN/7/04.2010-68).
Správní orgán uvedl obecné principy postupu pĜi výpoþtu regulované ceny již
v rozhodnutí o cenČ CEN/16/01.2009-2 vydaném úþastníku Ĝízení, ve kterém poprvé došlo
od odklonu využívané metody váženého prĤmČru jednotkových nákladĤ všech tĜí
regulovaných operátorĤ a k pĜiklonČní se k metodČ stanovení cen ze srovnatelných trhĤ
(v souladu s § 58 odst. 2 Zákona), pĜiþemž srovnatelnými trhy jsou myšleny „terminaþní“ trhy
jednotlivých mobilních operátorĤ.
Správní orgán pro stanovení nové ceny za službu velkoobchodní terminace vycházel
z ekonomicky oprávnČných nákladĤ v posuzovaném období. Je v zájmu efektivní
hospodáĜské soutČže, aby uplatĖované ceny na trhu s podnikem, který byl stanoven jako
podnik s významnou tržní silou, odrážely ekonomicky oprávnČné náklady.
Vzhledem k prĤbČhu procesu notifikace návrhu rozhodnutí Evropskou komisí došlo
ke zpoždČní vydání rozhodnutí oproti pĤvodnímu pĜedpokladu, s nímž bylo správní Ĝízení
zahájeno. Správní orgán proto upravil termíny pro úþinnost nových cen, a to z 1. þervence
2012 na 15. þervence 2012 pro nové smluvní vztahy a z 1. þervence 2012 na (nejpozdČji)
15. záĜí 2012 pro stávající smluvní vztahy. Tím byla prodloužena lhĤta, po níž mohou mobilní
operátoĜi úþtovat cenu 1,08 Kþ/min, jež pĜevyšuje správním orgánem vypoþtenou cenu
pokrývající efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady. Správní orgán se proto rozhodl
neaplikovat pĤvodnČ navrženou cenu v prvním kroku „glide path“ (0,72 Kþ/min), ale posunout
úþinnost nákladovČ orientované ceny (0,55 Kþ/min) z 1. ledna 2013 na termíny stanovené ve
výroku tohoto rozhodnutí. Dle správního orgánu období, v nČmž bude moci úþastník Ĝízení
úþtovat cenu 1,08 Kþ/min namísto pĤvodnČ navržené ceny 0,72 Kþ/min vytvoĜí úþastníku
Ĝízení podmínky, jež mu pomohou zmírnit dopad na hospodaĜení a investiþní zámČry
(rozvoje NGN/NGA) a pomĤže mu kompenzovat dĜívČjší uplatĖování ceny 0,55 Kþ/min
i v období, na které byla pĤvodnČ navržena cena 0,72 Kþ/min.
Správní orgán tak má za to, že úþastníku Ĝízení jsou známy všechny relevantní údaje,
vysvČtlující postup pĜi stanovení cen a nedochází k porušení § 68 odst. 3 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VypoĜádání pĜipomínek k pĤvodnímu návrhu rozhodnutí zveĜejnil správní orgán na
diskusním místČ na svých internetových stránkách dne 18. kvČtna 2012.
***
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 3. kvČtna 2012 žádné pĜipomínky.
***
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Správní orgán podle § 131 Zákona konzultoval návrh rozhodnutí s Evropskou komisí.
Evropská komise ve svém vyjádĜení ze dne 18. þervna 2012 vznesla ve vztahu k pĜedmČtu
tohoto rozhodnutí požadavek, aby správní orgán aplikoval od 1. ledna 2013 ceny podle
pĜipravovaného modelu pure LRIC v souladu s Doporuþením a aby uspíšil práce na modelu
pro výpoþet ceny za terminaci. V pĜípadČ, že správní orgán nestanoví k 1. lednu 2013 cenu
podle pĜipravovaného modelu, vyzvala Evropská komise správní orgán k uplatnČní ceny
podle „benchmarku“ cen za terminaci tČch zemí, které již Evropské komisi oznámily ceny za
terminaci v souladu s Doporuþením. Evropská komise nesouhlasí s tím, aby od 1. ledna
2013 byla aplikována cena stanovená na základČ historických nákladĤ tak, jak ji správní
orgán navrhl v rozhodnutí, které zaslal k notifikaci.
Správní orgán se pĜipomínce Evropské komise rozhodl vyhovČt a uspíšit práce na
stanovení ceny podle pure LRIC tak, aby tato cena mohla být stanovena v rámci nového
rozhodnutí o cenČ již koncem roku 2012 s úþinností od poþátku roku 2013. Cenu 0,55 Kþ/min
vypoþtenou na základČ historických nákladĤ s pĤvodnČ navrženou úþinností od 1. ledna
2013 pak správní orgán uplatní pro nové smluvní vztahy podle bodu 1 þásti II. výroku tohoto
rozhodnutí (od 15. þervence 2012) a pro stávající smluvní vztahy podle bodu 2 þásti II.
výroku tohoto rozhodnutí (nejpozdČji od 15. záĜí 2012). Stanovení nižší ceny (0,55 Kþ/min)
než pĤvodnČ navrhované (0,72 Kþ/min) ceny ještČ v prĤbČhu roku 2012 bude mobilním
operátorĤm kompenzováno možností úþtovat cenu 1,08 Kþ/min pro stávající smluvní vztahy
až do nabytí úþinnosti nové ceny podle þásti II. výroku tohoto rozhodnutí. K výraznČjšímu
snížení ceny již bČhem roku 2012 tak správní orgán pĜistoupil i s ohledem na to, že období,
po nČjž budou mobilní operátoĜi moci úþtovat cenu 1,08 Kþ/min, bude pro stávající smluvní
vztahy delší, než pĤvodnČ navrhované.
Správní orgán rovnČž zvažoval, zda k upravenému návrhu rozhodnutí uspoĜádat
novou veĜejnou konzultaci s dotþenými subjekty podle § 130 Zákona. Nakonec se však pro
tuto možnost nerozhodl. DĤvodem byla skuteþnost, že samotný úþastník Ĝízení dostal pĜed
vydáním rozhodnutí pĜíležitost seznámit se se správním spisem i samotným návrhem
rozhodnutí a vyjádĜit se k nČmu. Navíc, jak je již uvedeno výše, správní orgán
nepĜedpokládá, že by upravený návrh rozhodnutí v porovnání s pĤvodním návrhem pĜinášel
úþastníku Ĝízení negativní dopady, na které by chtČl správní orgán bČhem veĜejné konzultace
upozornit (nad rámec možnosti úþastníka Ĝízení vyjádĜit se pĜi nahlížení do spisu pĜed
vydáním rozhodnutí). Správní orgán v novém návrhu rozhodnutí nemČní zpĤsob výpoþtu
ceny, ke kterému se již jak v rámci reakce na pĜipomínky úþastníka Ĝízení po zahájení
správního Ĝízení tak v rámci veĜejné konzultace jednou vyjadĜoval. ZmČny doznal pouze
termín pro uplatnČní nákladovČ orientované ceny. KoneþnČ dle správního orgánu není ani
v zájmu ostatních dotþených subjektĤ (tedy povČtšinou plátcĤ ceny za terminaci) protahovat
nadále správní Ĝízení vedením další veĜejné konzultace a odkládat tak termín, od nČjž by
správním orgánem nastavená cena mČla platit. Z tČchto dĤvodĤ se správní orgán rozhodl
k upravenému návrhu rozhodnutí nezahajovat novou veĜejnou konzultaci podle § 130
Zákona.
***
Úþastníku Ĝízení byla dána možnost, aby se vyjádĜil k podkladĤm rozhodnutí a navrhl
pĜípadné doplnČní. Úþastník Ĝízení nahlédl do spisu dne 2. þervence 2012 a uplatnil
následující pĜipomínky.
Úþastník Ĝízení trvá na svých pĜedchozích pĜipomínkách k návrhu maximální ceny za
terminaci v mobilní síti pĜedložených v rámci tohoto správního Ĝízení a uplatnČných v rámci
veĜejné konzultace. Úþastník Ĝízení dále požaduje, aby úþinnost nového rozhodnutí o cenČ
byla stanovena pro novČ uzavírané smluvní vztahy nejpozdČji od prvního dne následujícího
mČsíce po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V ostatních
pĜípadech pak nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce následujícího po mČsíci, ve kterém
došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. SvĤj požadavek odĤvodnil úþastník Ĝízení
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B. Informativní èást
34.

Sdìlení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílèí
službu pøístup zdravotnì postižených osob k veøejnì dostupné telefonní službì, k informaèní
službì o telefonních èíslech a k úèastnickým seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že Rada Úøadu vydala v øízení se spoleèností Telefónica
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IÈO: 60193336, rozhodnutí
èj. ÈTÚ-44 651/2012-610/X. vyø. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílèí službu pøístup
zdravotnì postižených osob k veøejnì dostupné telefonní službì, k informaèní službì o telefonních èíslech a
k úèastnickým seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení, v souladu s § 38 odst. 2 písm. f) zákona
è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických
komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Rozhodnutí bylo doruèeno dne 9. èervence 2012 spoleènosti Telefónica Czech Republic, a.s.
èj. ÈTÚ-44 651/2012-610/XI. vyø.
odbor regulace komunikaèních èinností
a poštovních služeb
35.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 56

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že prùkaz zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 56 na jméno Vosáhlová
Veronika, Ing., je neplatný. Používání prùkazu è. 56 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
èj. ÈTÚ-102 924/2012-604
odbor krizového øízení
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