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Praha 19. dubna 2017 
Čj. ČTÚ-13 336/2017-610/II.vyř. 

Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní 
službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí 
službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických 
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě  

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle 
§ 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), vyhlašuje s ohledem na konec účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-
43 493/2014-610/X.vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-33 735/2015-610/VII.vyř. a rozhodnutí 
čj. ČTÚ-53 346/2016-610/VI.vyř. (včetně příloh - pro rok 2015 zde, pro rok 2016 zde a pro 
rok 2017 zde), po konzultaci záměru s dotčenými subjekty, po zhodnocení výsledku veřejné 
konzultace a na základě § 39 Zákona výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně 
dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost v rámci univerzální služby 
poskytovat službu:  
služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických 
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 
2 písm. e) Zákona (dále jen „služba VTA“). 
 Vyhlášení výběrového řízení navazuje na záměr Úřadu uložit povinnost poskytovat 
službu VTA (dále jen „Povinnost“), který Úřad uveřejnil podle § 39 Zákona pod  
ČTÚ-102 178/2016-610/VI. vyř. dne 2. března 2017 na diskusním místě k veřejné konzultaci 
podle § 130 Zákona. V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky.  
I. Obecná ustanovení 

1. Cíl výběrového řízení 
S ohledem na konec účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X.vyř., ve znění 

rozhodnutí čj. ČTÚ-33 735/2015-610/VII.vyř. a rozhodnutí čj. ČTÚ-53 346/2016-610/VI.vyř. 
(včetně příloh - pro rok 2015 zde, pro rok 2016 zde a pro rok 2017 zde) je cílem výběrového 
řízení vybrat podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen 
„poskytovatel“), kteří podali přihlášku do výběrového řízení (dále jen „přihláška“) a vyhověli 
podmínkám účasti ve výběrovém řízení, jimž bude na základě rozhodnutí Úřadu uložena 
Povinnost, kterou budou povinni plnit tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost služby VTA na 
celém území České republiky ve stanovené kvalitě, za účelem uspokojení přiměřených 
potřeb koncových uživatelů a tak, aby podle § 39 odst. 4 písm. b) Zákona byly náklady na 
poskytování univerzální služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví pro účely výběrového řízení následující 
zásady výběrového řízení, lhůtu pro podání přihlášek, podmínky účasti ve výběrovém řízení, 
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požadavky na kvalitu a rozsah Povinnosti a kritéria hodnocení přihlášek do výběrového 
řízení.  

2. Zásady výběrového řízení 
a) Výběrové řízení se vyhlašuje dnem uveřejnění tohoto vyhlášení v Telekomunikačním 

věstníku v souladu s § 125 Zákona. 
b) Zásady výběrového řízení jsou stanoveny v § 39 Zákona, přičemž se rovněž přiměřeně 

použijí ustanovení o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku podle zvláštního právního 
předpisu1). Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle 
bodu 4. 

d) Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení ustaví předseda Rady Úřadu 
výběrovou komisi.  

e) Úřad zorganizuje pro zájemce o účast ve výběrovém řízení jednání, jehož účelem bude 
zodpovězení dotazů týkajících se předmětu výběrového řízení. Otázky zaslané Úřadu 
předem ve lhůtě podle bodu 3 písm. b) označené číslem jednacím tohoto výběrového 
řízení budou zodpovězeny přednostně.  

f) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky 
výběrového řízení nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, které mohou negativně 
ovlivnit plnění uložené Povinnosti, nemusí Úřad vybrat žádného podnikatele k uložení 
Povinnosti. 

g) Úřad si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené přihlášky. 
h) Úřad si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení. 
i) V případě postupu podle písmene f), g) nebo h) Úřad toto uveřejní stejným způsobem 

jako vyhlášení výběrového řízení podle písmene a). 
j) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky. Žádný 

předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který nesplnil podmínky pro účast 
ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla hodnocena ve výběrovém řízení, nemá 
nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. 

k) Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, a to 
ani v případě zrušení výběrového řízení2). 

3. Lhůty výběrového řízení 
a) Vyhlášení výběrového řízení – dnem uveřejnění vyhlášení v Telekomunikačním 

věstníku. 
b) Doručení otázek podle bodu 2 písm. e) Úřadu – do 28. dubna 2017. 
c) Zodpovězení otázek zájemců o účast ve výběrovém řízení – 5. května 2017 v 10:00 hod, 

v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v zasedací místnosti č. II. 
d) Podání přihlášek do výběrového řízení – do 31. května 2017. 
e) Otevírání obálek – 6. června 2017 ve 14:00 hod v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, 

v malé zasedací místnosti v 1. patře, číslo dveří 129. 

                                                 
1) § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2) § 39 odst. 12 Zákona.  
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f) Oznámení výsledku výběrového řízení – do 30 dnů od ukončení hodnocení a provedení 
výběru. 

Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách 
bude Úřad účastníky výběrového řízení předem informovat stejným způsobem jako 
o vyhlášení výběrového řízení podle bodu 2 písm. a).  

4. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Úřad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 Zákona stanoví následující podmínky 

účasti: 
a) výběrového řízení se může zúčastnit podnikatel, který:  

1. splnil požadavky podle § 8 a § 13 Zákona, 
2. předložil přihlášku do výběrového řízení podle bodu 7 a 8, 
3. ke dni podání přihlášky poskytuje veřejně dostupnou telefonní službu na celém území 

České republiky. 
b) Podnikatel, který předkládá přihlášku do výběrového řízení (dále jen „předkladatel 

přihlášky“), předloží spolu s přihláškou nabídku podle bodu 9. 
c) Předkladatel přihlášky dokládá ekonomické a finanční předpoklady k zajištění 

Povinnosti: 
1. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že předkladatel přihlášky nemá 

nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách 
a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční úřady. 
V případě, že předkladatel přihlášky předložil Úřadu takové potvrzení v době ne delší 
než 90 dnů přede dnem předložení přihlášky do tohoto výběrového řízení, postačí 
odvolat se na takto předložené potvrzení, 

2. čestným prohlášením o tom, že předkladatel přihlášky nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestným prohlášením o tom, že s předkladatelem přihlášky nebylo zahájeno 
insolvenční řízení. 

5. Lhůta pro podání přihlášek  
Lhůta pro podání přihlášek je stanovena do 31. května 2017. Přihlášky se zasílají na 

adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních 
služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 02, nebo podávají osobně v sídle Úřadu, 
Sokolovská 219, Praha 9, a to v pondělí a ve středu od 7:45 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek 
od 7:45 do 16:15 hod a v pátek od 7:45 do 14:45 hod.  

II. Požadavky výběrového řízení 

6. Požadavky na plnění Povinnosti 
Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví následující požadavky na kvalitu a rozsah 

plněné Povinnosti. 
Podnikatel vybraný v tomto výběrovém řízení bude povinen provozovat veřejné 

telefonní automaty nebo jiné obdobné technické prostředky umožňující přístup k veřejně 
dostupné telefonní službě (dále jen služba „VTA“) a poskytovat službu VTA v takovém 
rozsahu, aby byla zajištěna dostupnost na celém území České republiky za následujících 
podmínek:  
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a) od 1. ledna 2018:  
1. v každé obci do 699 obyvatel provozovat 1 VTA s tím, že tato povinnost bude splněna 

i provozováním veřejné telefonní stanice (dále jen „VTS“) nebo jiného obdobného 
technického prostředku; 

2. v každé obci od 700 obyvatel do 4 999 obyvatel bude poskytovatel univerzální služby 
provozovat 1 VTA nebo jiný obdobný technický prostředek v případě, že lokalita není 
pokryta signálem GSM v dostatečné kvalitě; 

b) od 1. ledna 2019: 
1. v každé obci do 399 obyvatel provozovat 1 VTA s tím, že tato povinnost bude splněna 

i provozováním VTS nebo jiného obdobného technického prostředku; 
2. v každé obci od 400 obyvatel do 4 999 obyvatel bude poskytovatel univerzální služby 

provozovat 1 VTA nebo jiný obdobný technický prostředek v případě, že lokalita není 
pokryta signálem GSM v dostatečné kvalitě; 

c) od 1. ledna 2020: 

1.  v každé obci do 199 obyvatel provozovat 1 VTA s tím, že tato povinnost bude splněna 
i provozováním VTS nebo jiného obdobného technického prostředku; 

2. v každé obci od 200 obyvatel do 4 999 obyvatel bude poskytovatel univerzální služby 
provozovat 1 VTA nebo jiný obdobný technický prostředek v případě, že lokalita není 
pokryta signálem GSM v dostatečné kvalitě. 

Při posuzování pokrytí konkrétních lokalit signálem GSM Úřad hodnotí dostupnost signálu 
alespoň dvou operátorů sítí GSM na místech, kde je instalován VTA. Posuzuje se stav ve 
všech obcích v příslušné velikostní kategorii. Úrovně signálů GSM pro zajištění pokrytí 
stanovuje doporučení CEPT/ECC/REC (05)08; 
d) v případě změny umístění stávajících VTA nebo jiných obdobných technických 

prostředků, provozovaných podle výše uvedených podmínek, respektovat oprávněné 
požadavky příslušných orgánů územní samosprávy, jako je docházková vzdálenost 
k VTA, vybavení VTA pro potřeby zdravotně postižených občanů nebo umístění VTA 
v objektech veřejného významu; 

e) zabezpečovat bezplatný přístup uživatelů k VTA nebo k jiným obdobným technickým 
prostředkům a zajistit pro uživatele nepřetržitou funkčnost VTA nebo jiných obdobných 
technických prostředků; 

f) zajistit možnost uskutečňovat tísňová volání z VTA nebo jiných obdobných technických 
prostředků s použitím evropského čísla tísňového volání „112“ a národních čísel 
tísňového volání bez nutnosti použití platebních prostředků; 

 
g) zajistit dodržení mezních hodnot kvality služby podle vyhlášky č. 162/2005 Sb., 

o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve znění 
vyhlášky č. 227/2012 Sb.; 

h) zajišťovat dostupnost VTA nebo jiných obdobných technických prostředků pro zdravotně 
postižené koncové uživatele v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

i) vybavit VTA nebo obdobné technické prostředky viditelně umístěným volacím číslem tak, 
aby uživatelé měli možnost v případě potřeby přijímat volání pomocí VTA nebo jiných 
technických prostředků; 
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j) zajistit vybavení VTA nebo jiného obdobného technického prostředku zřetelnou 
a jednoznačnou informací o: 
1. ceně za automaticky uskutečněná volání, 
2. existenci a podmínkách používání čísel tísňových volání podle písm. f), 
3. možnosti využití informační služby o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné 

telefonní služby, včetně ceny za volání na tuto službu; 

k) provozovat VTA nebo jiné obdobné technické prostředky zařazené v seznamu VTA (dále 
jen „Seznam“) podle výše uvedených podmínek. Seznam bude uveden v příloze 
rozhodnutí; 

l) poskytovatel má možnost zařadit do univerzální služby jiný VTA nebo jiný obdobný 
technický prostředek, a to do dvou procent celkového počtu VTA nebo jiných obdobných 
technických prostředků zařazených v Seznamu v případě, že poskytovatel nebude moci 
bez jakéhokoliv vlastního zavinění nadále provozovat některý z VTA nebo jiných 
obdobných technických prostředků uvedených v Seznamu při plnění povinnosti; 

m) plnit Povinnost ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2020. 

III. Požadavky na přihlášky  
 
Úřad stanovuje pro předkládání, formu a obsah přihlášek následující pravidla: 

7. Obecné požadavky  
a) Přihlášky se předkládají v listinné podobě a v českém jazyce. Předkládaný počet výtisků 

přihlášek je jeden originál a jedna kopie. Přihlášky jsou uspořádány do třech 
samostatných částí na listech formátu A 4, jejichž obsah je uveden dále. 

b) Originál přihlášky musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit. 
Za plnou shodu originálu přihlášky s její kopií odpovídá předkladatel přihlášky. Do první 
části přihlášky proto zařadí prohlášení o shodě originálu přihlášky s její kopií. Do 
originálu přihlášky zařadí v jednom vyhotovení originály dokladů, případně jejich úředně 
ověřené kopie, do kopie přihlášky lze zařadit i prosté neověřené kopie těchto dokladů. 

c) Originál přihlášky a kopie musí být předloženy společně v jedné zapečetěné obálce 
nebo jiném vhodném obalu, na kterém je uvedeno identifikační číslo zájemce (IČO) 
a číslo jednací tohoto vyhlášení výběrového řízení a text „NEOTEVÍRAT“. 

8. Požadavky na obsah první části přihlášky 
První část přihlášky bude obsahovat identifikační a další údaje a doklady 

o předkladateli přihlášky, a to: 
a) U právnické osoby obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, název, sídlo, 

popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, identifikační číslo 
předkladatele přihlášky. 

b) U fyzické osoby jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu zapsanou 
v obchodním rejstříku, bydliště (místo trvalého nebo přechodného pobytu nad 90 dnů na 
území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí), identifikační číslo předkladatele 
přihlášky.  

c) Jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat jménem předkladatele 
přihlášky ve věcech výběrového řízení, adresu pro doručování, včetně adresy datové 
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schránky, a číslo telefonu, faxu a adresu elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci 
tohoto výběrového řízení. 

d) Čestné prohlášení o splnění požadavků podle bodu 4 písm. a) podbod 3. 
e) Doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky podle 

bodu 4 písm. c). 
f) Kopii účetní závěrky a zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou podle 

zvláštního právního předpisu3) za poslední uzavřené účetní období. 

9. Požadavky na obsah druhé části přihlášky 
Obsahem druhé části přihlášky musí být nabídka obsahující návrh výpočtu čistých 

nákladů a podklady pro hodnocení technických a odborných podmínek předkladatele 
přihlášky pro plnění Povinnosti, včetně závazku plnit Povinnost podle požadavků uvedených 
v bodu 6. 

Předkladatel v nabídce uvede: 
a) Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na plnění Povinnosti a jejich předpokládanou 

výši za období uložení Povinnosti. 
Návrh výpočtu ročních čistých nákladů bude zpracován podle osnovy uvedené v příloze 
k tomuto vyhlášení. Výpočet čistých nákladů za období uložení Povinnosti, v členění 
podle přílohy, a to za každý rok odděleně, bude nedílnou součástí přihlášky do 
výběrového řízení. 
V souladu s § 48 odst. 1 Zákona bude navržený výpočet ročních čistých nákladů 
východiskem pro rozhodnutí o financování univerzální služby podle § 49 Zákona.  

b) Technické a odborné předpoklady předkladatele přihlášky k plnění Povinnosti v rozsahu 
podle jeho přihlášky a jeho zkušenosti z výkonu jiných činností srovnatelných 
s poskytováním předmětné služby. 

Obsah třetí části přihlášky – nepovinná část 
Tato část přihlášky je nepovinná a její rozsah není předepsán. V této části lze uvést 

zdůvodnění nebo širší rozvinutí údajů uvedených ve druhé části přihlášky, jako například:  
a) Způsob poskytování Povinnosti. 
b) Zavedení změn a zlepšení vůči stávajícímu řešení plnění Povinnosti, které z podhledu 

koncového uživatele povedou ke zkvalitnění této služby. 

10. Otevírání obálek 
a) V době podle bodu 3 písm. e) budou obálky otevřeny a bude posouzeno, zda: 

1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle 
bodu 4 písm. a), 

2. přihláška obsahuje náležitosti podle bodu 8, 
3. je přihláška zpracována v členění a způsobem stanoveným v bodech 7 a 9.  

                                                 
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výpočet ročních čistých nákladů na poskytování dílčí služby – služby veřejných 
telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících 

přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „služba VTA“) podle § 38 
odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 48 odst. 2 až 4 tohoto zákona 

Čisté náklady na poskytování služby VTA 
Čisté náklady1) na dílčí univerzální službu se vypočítají podle vzorce: 

ČN = EÚVNUS - EÚVN - TVUS + NIUS  

kde se rozumí   

ČN celkové čisté náklady na dílčí univerzální službu  

EÚVNUS efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
s povinností poskytovat univerzální službu 

EÚVN efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
bez povinnosti poskytovat univerzální službu 

TVUS tržní výhody podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu 

NIUS přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na poskytování dílčí 
univerzální služby  

Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele s povinností poskytovat dílčí 
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování této služby v kvalitě 
a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2). 
Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele bez povinnosti poskytovat dílčí 
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování dílčí univerzální 
služby v kvalitě a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 
Přiměřená míra návratnosti investic (dále jen „náklady vloženého kapitálu“) se určí jako 
součin procenta návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC ve výši 7,89 %3), 
a zůstatkové ceny investice prokazatelně nezbytné k poskytování dílčí univerzální služby, 
stanovené k prvnímu dni zúčtovacího období (dále jen „vložený kapitál“).  
Tržní výhoda z poskytování dílčí univerzální služby se určí jako součet výnosů 
z poskytování dílčí univerzální služby, výnosů souvisejících s poskytováním dílčí 
univerzální služby a peněžního vyčíslení nepřímých výhod, které má podnikatel 
s povinností poskytovat dílčí univerzální službu. Nepřímou výhodou je také úspora 
nákladů, dosažená v souvislosti s poskytováním dílčí univerzální služby. 

  

                                                           
1) § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, 

ve znění vyhlášky č. 227/2012 Sb. 
3) Hodnota stanovená v opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika 

účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných 
informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7. 
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Dílčí položky k výpočtu ročních čistých nákladů na poskytování služby VTA 

1. Náklady na připojení VTA k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné 
telefonní službě 
1.1. Odpisy síťové 
1.2. Pronájem sítě 
1.3. Provozní náklady 
1.4. Vložený kapitál  
1.5. Náklady vloženého kapitálu 

2. Koncové zařízení včetně kabin 
2.1. Odpisy koncových zařízení 
2.2. Vložený kapitál na koncová zařízení 
2.3. Provozní náklady (údržba a opravy koncového zařízení) 
2.4. Vložený kapitál na údržbu a opravy koncových zařízení 
2.5. Náklady vloženého kapitálu na koncová zařízení 
2.6. Odpisy kabin, v nichž jsou umístěny VTA 
2.7. Vložený kapitál na kabiny VTA 
2.8. Provozní náklady (údržba a opravy kabin) 
2.9. Vložený kapitál na údržbu a opravy kabin 
2.10. Náklady vloženého kapitálu na kabiny 

3. Náklady na volání uskutečněná z VTA 
3.1. Odpisy síťové 
3.2. Provozní náklady 
3.3. Společné (režijní) náklady 
3.4. Vložený kapitál na službu 
3.5. Náklady vloženého kapitálu na službu 

4. Výnosy 
4.1. Výnosy z provozování VTA 
4.2. Výnosy související s poskytováním služby VTA (např. výnosy z pronájmu 

reklamních ploch) 
4.3. Peněžní vyčíslení nepřímých výhod 

Předkladatel uvede způsob výpočtu jednotlivých výnosů. 

5. Údaje o fyzických jednotkách 
5.1. Počet VTA v členění 

5.1.1. V roce 2018  
5.1.1.1. VTA v obcích s počtem obyvatel do 699  
5.1.1.2. VTA v obcích s počtem obyvatel mezi 700 a 4 999 

5.1.2.  V roce 2019  
5.1.2.1. VTA v obcích s počtem obyvatel do 399  
5.1.2.2. VTA v obcích s počtem obyvatel mezi 400 a 4 999 

5.1.3. V roce 2020  
5.1.3.1. VTA v obcích s počtem obyvatel do 199  
5.1.3.2. VTA v obcích s počtem obyvatel mezi 200 a 4 999 

5.2. Průměrný počet minut provolaných z jednoho VTA 
5.3. Průměrný počet impulsů provolaných z jednoho VTA 
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6. Cenové údaje 
Navrhované ceny za automaticky uskutečněné místní a dálkové volání z VTA jsou 
určeny těmito proměnnými: 
6.1. Cena za impuls 
6.2. Interval mezi tarifními impulsy 

Jednotlivé údaje vyplní předkladatel do níže uvedené tabulky. 

Ceny za automaticky uskutečněné místní a 
dálkové volání z VTA 

Kč/impuls 
Maximální cena 

bez DPH 
Informativní cena

s DPH 21 % 
Každý tarifní impuls uskutečněný z VTA   
V národním telefonním styku se započítává jeden 
tarifní impuls – do pevné sítě 
 sekund
V národním telefonním styku se započítává jeden 
tarifní impuls – do mobilní sítě 
 sekund
Za volání na informační službu o telefonních číslech 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby se 
započítává jeden tarifní impuls za každých 
započatých (pokud existuje více tarifů volání na 
informační linky, uvede je předkladatel do více řádků) sekund
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 B. Informativní část 

46.	 Sdělení	 o	 vydání	 rozhodnutí	 čj.	ČTÚ-85	 681/2016-606/IX.vyř.	 ze	dne	 9.	 3.	 2017	o	 sporu	mezi	
osobami	vykonávajícími	komunikační	činnost

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 9. 3. 2017 pod čj. ČTÚ-85 681/2016-606/IX.vyř. bylo 
vydáno rozhodnutí ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti podle § 127 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komuni-
kacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem sporného řízení bylo rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit 
dlužnou částku za poskytování služeb elektronických komunikací v síti navrhovatele.

Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znění 
uveřejněno na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-85 681/2016-606 
odbor legislativní a právní
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