Vyjádření k mediálním zprávám o regulaci maloobchodních cen datových služeb
17. února 2017

Vážení akcionáři,

v nedávných dnech se v médiích začaly šířit informace o schůzce předsedy vlády, předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu dne 7. 2. 2017. Hlavním
tématem mají být maloobchodní ceny za mobilní datové služby a cesty k jejich snížení. Tyto zprávy se
minuly se zveřejněním našich finančních výsledků za rok 2016 dne 31. 1. 2017. V reakci na tyto zprávy
poklesl významně kurz akcií O2 Czech Republic a.s., aniž k tomu byl jakýkoli jiný racionální důvod.
Rádi bychom proto stručně dodatečně zareagovali.
Společnost O2 Czech Republic a.s. respektuje a sleduje neustále se měnící regulatorní rámec v oboru
služeb elektronických komunikací. Dlouhodobě jsme toho názoru, že regulace musí být aplikována
předvídatelně, konstruktivně a s určitou dlouhodobou vizí, neboť regulátor nese odpovědnost za rozvoj
celého odvětví. Na správně nastavených podmínkách závisí to, zda operátoři budou i nadále moci investovat
do velmi drahých technologií s výhledem, že se tyto investice vrátí.
Ačkoliv služby elektronických komunikací nejsou vidět, nevznikají samy od sebe. Nejsou přírodním úkazem,
který by vznikal zdarma, a bylo by ho neomezené množství. Sítě stejně jako všechno má z podstaty
omezenou kapacitu, kterou je třeba dopředu uvážlivě plánovat.
Společnost O2 Czech Republic a.s. se snaží komunikovat s regulatorními orgány a transparentně
vysvětlovat svá stanoviska i základní ekonomické zákonitosti. Stejně tak jsme toho názoru, že násobením
regulatorních zásahů a jednostrannou „protioperátorskou“ politikou se stěží objeví nové technologie a další
inovace.
Rádi bychom investory touto cestou ujistili, že společnost O2 Czech Republic a.s. dělá vše proto, aby
ochránila hodnotu pro akcionáře a prostor pro své další rentabilní podnikání a inovace pro zákazníky. Již
dříve jsme upozornili i na jev, který je pro působení regulátora typický a vyvolává potom nedůvodné obavy či
šíří nepravdivý a pokřivený obraz.
Regulátor se namísto konstruktivní a předvídatelné regulace zaměřil na boj s velkými operátory. Je ale třeba
připomenout, že regulatorní zásahy musí aplikovat podle zákonného rámce. A zde regulátor vyvolá svými
twitterovými výkřiky klamná očekávání a šíří nepřesné informace, což si v běžném správním řízení dovolit
nemůže.
Rádi bychom proto zdůraznili, že oba úřady jsou zřízeny jako odborné, apolitické, nezávislé regulatorní
orgány. Tyto úřady nemohou bez dalšího přijímat politické zadání, aby se „zaměřily na maloobchodní
ceny“.
Konečně sám Český telekomunikační úřad stanovil svým opatřením obecné povahy č.
OOP/1/04.2015-2 ze dne 1. 4. 2015 pouze 5 relevantních trhů. Jen na nich lze tudíž předpokládat
regulatorní zásahy (zahrnující v krajním případě i regulaci cen).
Ani jeden z trhů však není maloobchodní. Ani jeden se netýká mobilních datových služeb.
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Naopak, Český telekomunikační úřad trh ze seznamu stanovených regulovaných relevantních trhů vyřadil
v roce 2012 nově zařazený maloobchodní „trh č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných
mobilních telefonních sítích“. Sám totiž v analýze trhu z března 2016 konstatoval, že „trh nesplnil test tří
kritérií, a nelze jej proto nadále považovat za trh relevantní. Uplatnění ex-ante regulace na analyzovaném
trhu není možné.“
Společnost O2 Czech Republic a.s. vychází z předpokladu, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v
mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Stejně tak vycházíme z předpokladu, že
zájmem státu je prosperující ekonomika založená na soukromém vlastnictví a soukromém podnikání, se
ziskovými podniky ve všech odvětvích, které dávají lidem práci a jsou schopné dostát svým závazkům vůči
ostatním.
Český telekomunikační úřad má dostatek pravomocí k ex ante regulaci oboru elektronických komunikací.
Podle našeho názoru je třeba, aby svěřenou pravomoc využíval předvídatelně a konstruktivně tak, aby
neodrazoval od dalších investic, změn a inovací.
Stát měl možnost ukázat, jak umí spravovat a rozvíjet telekomunikační infrastrukturu, ovšem s důsledky jsme
se vypořádávali 20 let. Rádoby odborné hlasy od osob, které v životě nenesly podnikatelské riziko, že by to
uměly „lépe a levněji“, vyznívají falešně. Bohužel mohou ohrozit i důvěru investorů.
Proto bych rád ujistil akcionáře, že proti jakýmkoli krokům, které celé odvětví anebo zájmy naší společnosti
poškozují, jsme připraveni se bránit, protože nám to velí povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
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