
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha ;fr . ríjna 2008
Cj. 87435/2008-610

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy
podle § 108 odst.1 d) zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "Zákon"), na základe § 39 odst. 1 Zákona oznamuje svuj

zámer neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílcí služby:

A) pravidelné vydávání telefonních seznamu císel úcastníku verejne dostupné
telefonní služby a prístup koncových uživatelu k temto seznamum podle § 38
odst. 2 písmo c) Zákona,

B) informacní službu o telefonních císlech úcastníku verejne dostupné telefonní
služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písmo d) Zákona.

Oduvodnení

V soucasné dobe zajištuje na základe povinnosti uložené rozhodnutím Úradu
cj. 41709/2005-610/11 vyr. ze dne 21. prosince 2005 (dále jen "Rozhodnutí") obe dílcí služby
podle bodu A) a B) spolecnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále jen "T02") po dobu
3 let, tj. do 21. prosince 2008. O uložení této povinnosti rozhodl Úrad na základe výsledku
prezkumu provedeného podle § 143 odst. 2 Zákona, jehož výsledek Úrad zverejnil dne
5. ríjna 2005.

Podle § 39 odst. 3 Zákona Úrad alespon jednou za dva roky prezkoumává, zda trvají
duvody, na jejichž základe byla povinnost poskytování univerzální služby uložena. Úrad
proto dne 18. zárí 2007 zahájil prezkum trvání duvodu uložení povinnosti poskytování
predmetných dílcích služeb Pravidelné vydávání telefonních seznamu císel úcastníku
verejne dostupné telefonní služby a prístup koncových uživatelu k temto seznamum (dále jen
"jednotný telefonní seznam") a Informacní služba o telefonních císlech úcastníku verejne
dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele (dále jen "informacní služba").

Ve sdelení ze dne 14. ledna 2008 Úrad informovalo výsledcích první fáze prezkumu
s tím, že podle jeho zjištení není mimo režim univerzální služby k dispozici odpovídající
alternativa ke službe jednotný telefonní seznam, a v prípade informacní služby takové
alternativy existují, avšak nikoliv za zcela stejných podmínek jako v prípade této služby
poskytované na základe uložené povinnosti.

V záveru uvedeného sdelení Úrad konstatoval, že bude nadále sledovat a
vyhodnocovat dostupnost techto služeb a jejich alternativ. K tomu úcelu proto Úrad provedl
další vyhodnocení, vcetne sberu souvisejících údaju od dotcených podnikatelských
subjektu za období do 30. cervna 2008. Úrad se v rámci tohoto doplnujícího overování
dostupnosti alternativních služeb ke službám jednotný telefonní seznam a informacní služba
zameril na to, zda by takové alternativy uspokojily primerené potreby koncových uživatelu
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promítnuté do podmínek, které pro poskytování uvedených dílcích služeb stanovil Úrad
v rozhodnutí, kterým uložil povinnost poskytování techto služeb spolecnosti T02.

Ad. A) iednotný telefonní seznam

Duvodem pro uložení povinnosti vydávání telefonního seznamu v rámci univerzální
služby na základe prezkumu provedeného Úradem v roce 2005 podle § 143 odst. 2 Zákona,
že dríve vydávaný telefonní seznam nezahrnoval komplexní údaje o úcastnících všech
podnikatelu, kterí poskytují verejne dostupnou telefonní službu v pevných a mobilních sítích.

Po uložení povinnosti poskytovat službu jednotný telefonní seznam rozhodnutím
Úradu zajistil poskytovatel univerzální služby spolecnost T02 v uplynulém období vydání
tištených telefonních seznamu úcastníku všech podnikatelu verejne dostupné telefonní
služby pro jednotlivé územní celky. Soucasne pak zprístupnil dálkovým zpusobem i
elektronickou verzi tohoto telefonního seznamu na internetových stránkách www.cz.o2.com.

Podle zjištení Úradu je zajišteno a provádeno predávání údaju o úcastnících verejne
dostupné telefonní služby od ostatních poskytovatelu, vcetne mobilních operátoru,
poskytovateli univerzální služby. Jejich podíl na celkovém poctu údaju o císlech úcastníku
verejne dostupné telefonní služby (pri zahrnutí údaju o úcastnících T02) je však trvale nízký
(11,5 % k datu 30.6.2008). Tento stav podle zjištení Úradu zpusoben nízkým zájmem
úcastníku verejne dostupné telefonní služby ostatních poskytovatelu o uvedení v jednotném
telefonním seznamu v prípade, kdy mohou takové zarazení do seznamu odmítnout nebo
nevyjádrit aktivne souhlas.

Úrad se v této souvislosti zabýval i otázkou, zda je dostatecne zajištena možnost
získání údaju o úcastnících verejne dostupné telefonní služby pro prípady alternativního
poskytování seznamu úcastníku verejne dostupné služby, vedle povinnosti poskytovat tyto
údaje stanovenému poskytovateli univerzální služby podle § 41 odst. 3 Zákona. V této
souvislosti považuje Urad za duležité ustanovení § 66 Zákona, podle kterého je stanovena
obdobná povinnost podnikatele pridelujícího telefonní císla úcastníkum i v prípade
požadavku osob, poskytujících verejne dostupné informacní služby o telefonních císlech
nebo úcastnické seznamy mimo režim univerzální služby.

Pri hodnocení dostupnosti alternativ k jednotnému telefonního seznamu vzal Úrad
v úvahu i variabilitu formy takového seznamu, když vedle tištené verze muže být zajištena i
v elektronické podobe, která zahrnuje nejen císla pevných linek, ale i císla všech mobilních
operátoru. V prípade spolecnosti T02 Urad zjistil, že rovnež provozuje další elektronický
telefonní seznam na stránkách www.1188.cz a údaje o telefonních úcastnících jsou
dostupné i prostrednictvím jejího mobilního portálu 02 Activ. Podle dat získaných o poctech
prístupu v jednotlivých mesících (až do cervna 2008) byl zjišten trvale vyšší pocet prístupu
na elektronickou verzi seznamu na stránkách www.1188.cz oproti prístupum na verzi
dostupnou na stránkách www.cz.o2.com. Podle zjištení Úradu je z dostupných údaju
zrejmé, že pocet prístupu na komercní variantu elektronického jednotného telef. seznamu
zásadním zpusobem prevyšuje využívání povinne poskytovanou variantu.

Podle zjištení Úradu jsou údaje o úcastnících verejne dostupné telefonní služby
dostupné (vcetne doplnujících informací) soucasne i v tištené verzi telefonního seznamu (tzv.
Zlaté stránky) spolecnosti Mediatel spol s r.o. (dále jen "Mediatel"). Podle zjištení Úradu
v minulých letech výrazne klesal pocet odebíraných výtisku seznamu (spolecne s cástí tzv.
Bílé stránky - zajištovala spolecnost T02 v režimu univerzální služby). Na základe zmeny
strategie smerem k aktivní distribuci bylo k datu 31. prosince 2007 distribuováno 2 524 590
výtisku.
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Podle názoru Úradu je však z uvedeného zrejmé, že dosažená úroven "penertace"
tištených telefonních seznamu je spíše než vlastní potrebou uživatelu dána distribucní
aktivitou vydavatele.

Tomu odpovídá i zjištení z pruzkumu služeb elektronických komunikací, který pro
Úrad provedla v roce 2008 agentura STEM/MARK, a.s. Ten ukázal, že sice vetšina uživatelu
pevné linky vlastní tištený telefonní seznam, avšak každorocne aktivne vyžaduje nový
telefonní seznam jen 25 % dotázaných a obcas používá tento seznam ctvrtina respondentu.

Spolecnost Mediatel podle zjištení Úradu dále provozuje vlastní internetový portál na
kterém jsou uživatelum dostupné údaje o úcastnicích verejne dostupné telefonní služby jak
v rozsahu údaju uvádených v povinné verzi telefonního seznamu vydávaného ve spolupráci
s T02 (tzv. Bílé stránky), tak jsou prostrednictvím tohoto portálu k dispozici i údaje
z komercní cásti tištené verze telefonního seznamu (tzv. Žluté stránky), vcetne dalších
doprovodných údaju.

Podle zjištení Úradu je tento internetový portál využíván formou odkazu ci prímého
prostupu i radou dalších provozovatelu internetových informacních portálu pri vyhledávání
telefonních císel (napr. www.tohas.czltelefonni-seznam/ nebo www.telefonni-seznam.i
online.czl). Obdobne jsou z jiných internetových vyhledávacu (napr. www.Admninxp.czl)
smerovány odkazy na webový portál T02.

V rámci overení stavu poskytování alternativy (tištené ci elektronické) k jednotnému
telefonnímu seznamu u dalších poskytovatelu verejne dostupné telefonní služby, nezjistil
Úrad žádnou odpovídající službu. Pouze v prípade spolecností T-Mobile Czech Republic a
UPC Ceská republika Urad zjistit, že poskytují asistencní službu, resp. možnost vyhledávání
pres webový vyhledávac, nikoliv však s údaji nad rámec vlastních úcastníku - v prípade T
Mobile vcetne údaju spolecnosti Telefónica 02.

Z uvedeného pruzkumu služeb elektronických komunikací provedeného agenturou
STEM/MARK, a.s. soucasne vyplynulo, že telefonní seznam na internetu využívá ctvrtina
dotázaných a pravidelných uživatelu je zhruba stejne jako u tišteného telefonního seznamu.

Záver ke službe jednotný telefonní seznam

Podle poznatku Úradu zjištených v rámci provedeného prezkumu je v soucasné
dobe k dispozici alternativa k tištené verzi jednotného telefonního seznamu
vydávaného spolecností T02 v režimu univerzální služby a to tištená verze telefonního
seznamu spolecnosti Mediatel pod obchodním názvem Zlaté stránky.

Podle dostupných vyjádrení spolecnosti Mediatel má Úrad za to, že i v prípade
neuložení povinného poskytování této dílcí univerzální služby bude uživatelum tištená
verze jednotného telefonního seznamu nadále k dispozici s tím, že poskytování
potrebných údaju o úcastnících verejne dostupné služby jednotlivých operátoru bude
zajišteno v režimu podle § 66 Zákona.

Vzhledem k tomu, že poskytování této dílcí služby lze zajistit i prostrednictvím
elektronické verze jednotného telefonního seznamu, a s ohledem na v rámci prezkumu
zjištené alternativy této verze jednotného telefonního seznamu, bude podle názoru Úradu i
v prípade nového neuložení povinnosti, elektronická forma jednotného telefonního
seznamu nadále dostupná pro uživatele.
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Úrad v této souvislosti vzal v úvahu i tu skutecnost, že v rámci prípravy novely
Zákona je navržena i úprava podmínek pro získávání údaju pro úcely poskytování této
služby tak, aby tyto podmínky byly totožné v i mimo režimu univerzální služby.

Úrad tedy na základe zjištených poznatku a uvedených skutecnosti, a
s ohledem na zjištenou míru zájmu uživatelské verejnosti, dospel k názoru, že pro
nové uložení povinnosti poskytovat pravidelné vydávání telefonních seznamu císel
úcastníku verejne dostupné telefonní služby a prístup koncových uživatelu k temto
seznamum podle §38 odst. 2 písmo c) Zákona v režimu univerzální služby, není duvod.

Ad. Bl informacní služba

Duvodem pro uložení povinnosti poskytování informacní služby o telefonních císlech
úcastníku verejne dostupné telefonní služby v rámci univerzální služby na základe prezkumu
provedeného Úradem v roce 2005 podle § 143 Zákona byla skutecnost, že dríve
poskytovaná informacní služba o telefonních císlech úcastníku neposkytovala údaje o
úcastnících všech poskytovatelu verejne dostupné služby.

Po uložení povinnosti poskytovat informacní službu rozhodnutím Úradu zajistil
poskytovatel univerzální služby spolecnost T02 poskytování informacní služby na telefonním
císle 1180 (dále jen "infolinka 1180"). Cena za volání na tuto infolinku je rozhodnutím Úradu
o uložení povinnosti poskytovat tuto službu stanovena ve výši 4 Kc/minuta bez DPH
s výjimkou volání z verejných telefonních automatu.

Podle zjištení Úradu provozuje spolecnost T02 dlouhodobe i komercní variantu této
služby na telefonním císle 1188 (dále jen "infolinka 1188"), na které jsou dostupné vedle
údaju dostupných na infolince v režimu univerzální služby i další doplnující údaje. Cena za
volání na tuto komercní variantu informacní linky je cenou 14,19 Kc/minuta bez DPH.

Z údaju, které Úrad získal v rámci provádeného prezkumu, je zrejmý pretrvávající
vyšší zájem o využití komercní infolinky 1188 oproti povinne poskytované infolince 1180.
Pocet prístupu na infolinku 1180 cinil napr. za období 1. pololetí 2008 cca 83 % poctu
prístupu na její komercní alternativu.

Z vlastního pruzkumu u uživatelské verejnosti, který Úrad provedl prostrednictvím
dotazníku, bylo na omezeném vzorku respondentu zjišteno, že informacní službu o
telefonních císlech využívají zrídka (1x za rok a méne) cca 2/5 respondentu, pricemž
pravidelne nejméne 1x mesícne desetina respondentu.

Tento trend byl potvrzen i zjištením zminovaného pruzkumu spolecnosti
STEM/MARK.

Podle názoru Úradu je možné tento stav pricítat podstatne vyšší míre propagace
komercní infolinky 1188. Soucasne však, podle názoru Úradu, toto zjištení dokumentuje
ochotu uživatelu akceptovat i cca 3,5 x vyšší cenu volání oproti volání na infolinku v režimu
univerzální služby.

Spolecnost T02 vyjádrila v rámci provádeného prezkumu pripravenost, poskytovat
obe varianty informacní služby i v prípade neuložení nové povinnosti poskytování
informacní služby v rámci univerzální služby.

V rámci šetrení provádeného Úradem vyplynulo, že vedle komercní infolinky 1188
spolecnosti T02 poskytuje komercne informacní službu i spolecnost T-Mobile Czech
Republic, a.s. Tato služba pod obchodním názvem T-Mobile Asistent je dostupná na lince
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1183, a lze na ní zjistit vedle telefonních císel úcastníka síte spolecnosti T-Mobile i telefonní
císla z pevné síte úcastníka síte spolecnosti T02. Požadovaná informace je zaslána zdarma
formou SMS a je možnost prímého propojení na hledané císlo. Je zrejmé, že se nejedná o
zcela plnohodnotnou alternativu, pokud nejsou dostupná telefonní císla ostatních operátoru,
Úrad se však vzal poznatek o této službe v úvahu pri hodnocení dostupnosti alternativních
informacních služeb.

Záver k informacní službe

Podle poznatku Úradu zjištených v rámci provedeného prezkumu existuje
v soucasné dobe alternativa k informacní službe poskytované spolecností T02
v režimu univerzální služby, a to informacní služba poskytovaná na císle 1188.
V prípade této alternativy je pri shodném rozsahu údaju poskytována i rada doplnkových
informací. Vyšší cena za volání na tuto komercní variantu informacní služby pritom není
podle zjištení Úradu prekážkou jejího využívání.

Za urcitou alternativu lze podle názoru Úradu považovat i službu poskytovaná
spolecností T-Mobile pod názvem T-Mobil Asistent.

Podle vyjádrení spolecnosti T02 má Úrad za to, že i v prípade neuložení
povinného poskytování této dílcí univerzální služby bude uživatelum informacní
služba nadále k dispozici s tím, že poskytování potrebných údaju o úcastnících verejne
dostupné služby jednotlivých operátoru bude zajišteno v režimu podle § 66 Zákona. Úrad
v této souvislosti vzal v úvahu i tu skutecnost, že v rámci prípravy novely Zákona je navržena
i úprava podmínek pro získávání údaju pro úcely poskytování této služby tak, aby tyto
podmínky byly totožné v i mimo režimu univerzální služby.

Úrad tedy na základe zjištených poznatku a uvedených skutecnosti dospel
k názoru, že pro nové uložení povinnosti poskytovat informacní službu o telefonních
císlech úcastníku verejne dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele
(podle § 38 odst. 2 písmo d) Zákona) v režimu univerzální služby, není duvod.

***

Úrad bude stav v poskytování uvedených dí/cích služeb podrobne sledovat i poté, co
bude spolecnost T02 ukoncí jejich poskytování na základe uložené povinnosti. V záveru
prvního pololetí roku 2009 Úrad vyhodnotí, zda tyto služby jsou dostupné za podmínek
srovnatelných s požadavky na zajištení univerzální služby.

V prípade, kdy Úrad zjistí, že vývoj v poskytování techto služeb se odchyluje od
predpokladu, ke kterým dospel na základe provedeného prezkumu, bude postupovat podle
§ 39 odst.1 Zákona a zahájí proces k novému uložení povinnosti poskytování této dílcí
služby v rámci univerzální služby.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, Csc.
Predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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