
1"
2
3
4

5

Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 21. listopadu 2007
Cj. 63237/2007-610

6 Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy
7 podle § 108 odst. 1 písmo a) zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
8 a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení
9 pozdejších predpisu (dále jen "zákon"), na základe výsledku verejné konzultace uskutecnené

10 podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úradu podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 2
11 a k provedení § 47 odst. 3 zákona vydává

12 opatrení obecné povahy c. OOP/5/11.2007 -14,
13 kterým se stanoví obsah, forma a zpusob uverejnení informací o výsledcích
14 poskytování univerzální služby.

15 Clánek 1

16 Základní ustanovení

17 Poskytovatel univerzální služby uverejnuje informace o výsledcích poskytování
18 dílcích služeb v rámci univerzální služby ve verejné telefonní síti v hodnoceném kalendárním
19 roce v tomto rozsahu a forme:

Dílcí
Parametry a výsledné

Stanovená

služba
Název mezníVýsledná

podle
dílcí služby

ukazatele poskytování
hodnota

hodnota
zákona

univerzální služby

§ 38

Pripojení v pevnémDoba, za kterou je zrízeno
odst. 2

míste k verejnépripojení v pevném míste
písmoa)

telefonní sítik verejné telefonní síti1
a) pocet dnu, behem nichžbylo zrízeno pripojení-
v 95% prípadu ~10

kalendár.dnu
.............

-

v 99% prípadu ~15
kalendár.dnu

.............

b) procento prípadu zrízených pripojení

1) Podle § 3 odst. 1 písmo a) vyhlášky c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality univerzální
služby a jejich mezních hodnot
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v dobe dohodnuté
s uživatelem

100 %.............

Pocet pripojení v pevném míste

-.............
k verejné telefonní síti

§ 38

Prístup v pevnémDoba, za kterou je sestaveno
odst. 2

míste k verejnespojení2
písmo b)

dostupné telefonnía) prumerná doba, za
službe

kterou bylo sestaveno
spojení-

u národních volání ::;6 s.............

-

u mezinárodních volání ::;10 s.............

b) doba, za kterou bylo

sestaveno 95% spojení-
u národních volání ::;12 s.............

-

u mezinárodních volání ::;18 s.............

Míra neúspešnosti sestavení

spojení3
pomer vyjádrený

v procentech-
u národních volání ::;2,5 %.............

-

u mezinárodních volání ::;4%.............

Pocet spojen í sestavených v rámci prístupu v pevném místek verejné telefonní službe (v tis.)

-.............

§ 38

Pravidelné vydáváníTermíny zahájení distribuce a
odst. 2

telefonních seznamunázvy tištených telefonních-
písmo c)

císel úcastn íkuseznamu územních celku .............
verejne dostupné

telefonní služby a
Procentuální vyjádrení poctu-

prístup koncových
úcastníku jiných operátoru .............uživatelu k temto

-
seznamum

Cetnost aktualizace telefonních
seznamu

.............-

2) Podle § 3 odst. 1 písmo d) vyhlášky c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality univerzální
služby a jejich mezních hodnot

3) Podle § 3 odst. 1 písmo e) vyhlášky c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality univerzální
služby a jejich mezních hodnot
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Pocet vyžádaných seznamu.............

Pocet distribuovaných seznamu

-.............

§ 38

Informacní služba oDoba prihlášení obsluhy
odst. 2

telefonních císlechpracovište informacních služeb
písmo d)

úcastníku verejneo telefonních císlech4

dostupné telefonn í
a) prumerná doba

služby, dostupné pro
prihlášení obsluhy

koncové uživatele
pracovište:::;;8s.............

b) pomer poctu prihlášení
obsluhy pracovištev dobe do 20 s kcelkovému poctu volán ívyjádrený v procentech

~98%.............

Pocet uskutecnených volán í na
informacní službu o telefonníchcíslech (v tis.)

-.............

§ 38

Služba verejnýchMíra pohotovosti verejných
odst. 2

telefonních telefonních automatu5~91,5 %.............
písmo e)

automatu

Pocet verejných telefonníchautomatu poskytovanýchv rámci univerzální službya) v obcích do 999 obyvatel

-.............
b) v obcích od 1 000 do

4 999 obyvatel

-.............
c) v obcích od 5000 do

49 999 obyvatel

-.............

Pocet verejných telefonních stanic poskytovaných v rámciuniverzální služby

-.............

§ 38

Prístup zdravotnePocet pronajatých speciálne
odst. 2

postižených osobvybavených zarízení zdravotne-
písmo f)

k verejne dostupnépostiženým osobám celkem.............telefonní službe
rovnocenný

Pocet prodaných speCiálne
s prístupem, který

vybavených zarízení zdravotne-
využívaj í ostatn í

postiženým osobám .............koncoví uživatelé,
zejménaprostrednictvím

4) Podle § 3 odst. 1 písmo g) vyhlášky C. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality univerzální
služby a jejich mezních hodnot

5) Podle § 3 odst. 1 písmo h) vyhlášky c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality univerzální
služby a jejich mezních hodnot
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20

speciálne

vybavenýchtelekomunikacníchkoncových zarízení
§38

Doplnkové služby kePocetprípaduposkytnutí-
odst. 2 službám pripojení adoplnkovýchslužebpodle

písmo g)
prístupu v pevnémbodu 1) .............

míste k verejne
dostupné telefonní

Pocetprípaduposkytnutí
službe, uvedené v §

doplnkovýchslužebpodle-
38 odst. 2 písmo a) a

bodu 2) .............
b), kterými jsou:

1) postupné splácení
Pocet úcastníku, kterí si službu-

ceny za zrízení
podle bodu 3) objednali .............

pripojení k verejné
telefonní síti prospotrebitele2) bezplatnéselektivnízamezeníodchozích volánípro úcastníka3) bezplatnépOložkovévyúctován í cenypro spotrebitele

§38

Umožnit osobám sePocet prípadu poskytnutí techto-
odst. 3

zvláštními sociálnímislužeb .............
potrebami podle zákona o

Výše skutecné slevy s DPH-.............
elektronických komunikacích

Pocet nabízených cenových-
v rámci univerzální plánu .............

služby výber cen
nebo cenovýchplánu, které se lišíod cenových plánuposkytovaných zanormálníchobchodníchpodmínek tak, abytyto osoby melyprístup a mohlyvyužívat dílcí službya verejne dostupnoutelefonní službu
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21 Clánek 2

22 Zpusob uverejnení informací

23 (1) Informace podle cI. 1 uverejnuje poskytovatel univerzální služby zpusobem
24 umožnujícím dálkový prístup.

25 (2) Poskytovatel univerzální služby uverejnuje pouze informace podle cI. 1, které se
26 týkají jím poskytovaných dílcích služeb.
27
28 Clánek 3
29 Zrušovací ustanovení
30

31 Zrušuje se opatrení c. OOP/5/07.2005-8 ze dne 30. cervna 2005, zverejnené v cástce
32 9/2005 Telekomunikacního vestníku.
33
34 Clánek 4
35 Prechodné ustanovení
36

37 Informace požadované v tabulce cI. 1 ke službe podle § 38 odst. 3 zákona vykáže i
38 poskytovatel této dílcí služby, kterému byla povinnost jejího poskytování uložena pred
39 úcinností zákona c. 261/2007 Sb., o stabilizaci verejných rozpoctu.
40
41
42 Clánek 5
43 Úcinnost

44 Toto opatrení obecné povahy nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 2008.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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56 Oduvodnení

57 Úrad vydává k provedení § 47 odst. 3 zákona opatrení obecné povahy
58 c.OOP/5/11.2007-14 (dále jen "opatrení"), kterým se stanoví obsah, forma a zpusob
59 uverejnení informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Toto opatrení nahrazuje
60 opatrení c. OOP/5/07.2005-8 ze dne 30. cervna 2005.

61 Duvodem vydání uvedeného opatrení obecné povahy je potreba zajistit, aby byly
62 upraveny obsah, forma a zpusob zverejnování informací o výsledcích poskytování všech
63 dílcích služeb v rámci univerzální služby. Tím bude zajišteno, aby koncoví uživatelé meli
64 prístup k úplným, srovnatelným a prehledným údajum o všech službách poskytovaných
65 v rámci univerzální služby podle § 47 zákona, ve znení pozdejších predpisu.

66 Toto opatrení vychází z principu zakotvených v clánku 11 smernice Evropského
67 parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službe a právech uživatelu, týkajících se sítí
68 a služeb elektronických komunikací (smernice o univerzální službe).

69 Parametry kvality jsou stanoveny vyhláškou c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru
70 kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, a jsou prevzaty v nezbytném rozsahu do
71 tohoto opatrení v prípade, kdy je to možné s ohledem na druh dílcí univerzální služby.

72 Informace jsou uverejnovány ve forme tabulky, která obsahuje parametry kvality
73 a jejich mezní hodnoty odkazem na uvedenou vyhlášku.

74 Poskytovatel univerzální služby uverejnuje tyto informace zpusobem umoznuJlclm
75 dálkový prístup a v termínech podle § 47 odst. 2 zákona a umožnuje tak zejména koncovým
76 uživatelum prístup k úplným, srovnatelným a prehledným údajum.

77

78

79
80
81
82
83
84

85

86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

***

Na základe § 130 zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste, Úrad zverejnil návrh opatrení c.OOP/5/XX.2007-Y,
kterým se stanoví obsah, forma a zpusob uverejnení informací o výsledcích poskytování
univerzální služby a výzvu k uplatnení pripomínek k návrhu opatrení na diskusním míste dne
1. ríjna 2007. Pripomínky k návrhu opatrení obecné povahy bylo možné uplatnit do
1. listopadu 2007.

V této lhute uplatnily pripomínky 2 dotcené subjekty.

Soubor pripomínek uplatnený jedním ze subjektu smeroval k rozsahu a forme
uvádených údaju tak, aby koncový uživatel mel zajišten prístup k úplným informacím o
výsledku univerzální služby. Zejména bylo požadováno zverejnování údaju v takovém
rozsahu, aby byla umožnena verejná kontrola univerzální služby koncovými uživateli a ne
pouze ukazatele kvality dle vyhlášky c. 162/2005 Sb., o stanovení parametru kvality
univerzální služby a jejich mezních hodnot. Dále bylo požadováno, aby byl uváden zejména
pocet úcastníku, pripojení, pocet verejných telefonních automatu apod. a dále (cisté) náklady
spojené s poskytováním univerzální služby.

Správní orgán tyto pripomínky cástecne akceptoval a upravil text návrhu opatrení
obecné povahy tak, že obsahuje povinnost zverejnovat údaje týkající se poctu pripojení
v pevném míste k verejné telefonní síti, poctu spojení sestavených v rámci prístupu
v pevném míste k verejne dostupné telefonní službe (tis.), poctu distribuovaných seznamu,
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98 poctu uskutecnených volání na informacní službu o telefonních císlech (v tis.), poctu
99 verejných telefonních automatu poskytovaných v rámci univerzální služby, a to oddelene pro

100 obce s poctem obyvatel do 999, obce s poctem obyvatel od 1000 do 4999 a obce s poctem
101 obyvatel od 5000 do 49999, dále pripomínku týkající se poctu verejných telefonních stanic
102 poskytovaných v rámci univerzální služby.
103

104 K cásti pripomínky týkající se zverejnování cistých nákladu spojených s poskytováním
105 univerzální služby Úrad uvádí, že podle § 48 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích,
106 je poskytovatel univerzální služby povinen do 31. cervence kalendárního roku následujícího
107 po zúctovacím období, predložit úplné podklady umožnující správný výpocet cistých nákladu
108 na univerzální službu. K témuž datu je poskytovatel povinen predložit Úradu žádost o úhradu
109 cistých nákladu a Úrad pak urcí v rámci správního rízení a ve lhutách podle správního rádu,
110 zda výše cistých nákladu predstavuje pro poskytovatele neúnosnou zátež. Údaje o výši
111 cistých nákladu tak nemohou být k dispozici k uverejnení k datu 31. brezna predmetného
112 roku. Celkové cisté náklady na poskytování univerzální služby však jsou soucástí výrocní
113 zprávy uverejnované Úradem za dané zúctovací období.
114

115 V další pripomínce navrhoval dotcený subjekt sladit text clánku 1 se znením zákona
116 c. 261/2007 Sb., o stabilizaci verejných rozpoctu.

117 Správní orgán tuto pripomínku akceptoval a upravil text opatrení obecné povahy tak,
118 aby byl v souladu se zákonem ve znení pozdejších predpisu.

119 Dále doplnil text opatrení obecné povahy o prechodné ustanovení upravující údaje o
120 službe podle § 38 odst. 3 zákona, kdy podle zákona C. 261/2007 Sb., zákona o stabilizaci
121 verejných rozpoctu, úcinného od 1. ledna 2008, rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat
122 zvláštní ceny vydaná Úradem podle zákona zustávají v platnosti do právní moci rozhodnutí
123 Úradu o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny podle tohoto zákona. Úrad vydá tato
124 rozhodnutí nejpozdeji do 3 mesícu od ode dne nabytí úcinnosti tohoto zákona.

125 Poslední pripomínka smerovala k úprave textu oduvodnení tak, aby poskytovatel
126 univerzální služby uverejnoval informace vyplývající z tohoto opatrení obecné povahy pouze
127 zpusobem umožnujícím dálkový prístup.

128 Správní orgán tuto pripomínku akceptoval.

129 V tabulce vyporádání pripomínek zverejnené na diskusním míste je uvedeno znení
130 všech pripomínek a jejich vyporádání.

131

132

133

134
135
136
137
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za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

Predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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