
IČ: 70106975

Účastníci řízení

podle seznamu

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha

57 438/2007-611/XXI. vyř. Ing. Kuchařová/627   . července 2016

Oznámení o pokračování správního řízení

Dne 31. 7. 2007 bylo doručením žádosti společnosti O2 Czech Republic, a.s. zahájeno
správní řízení ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 
2006 podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 44 odst. 1 správního řádu. Po ověření výpočtu a shromáždění důkazů vydal Úřad dne 
27. ledna 2009 rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XIII. vyř. ve věci ověření správnosti a úplnosti 
podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006.

Následně začali být, na základě rozsudků týkajících se ztráty z poskytování univerzální 
služby za roky 2002, 2003 a 2005, za účastníky řízení považovaní kromě poskytovatele univerzální 
služby také všichni přispěvatelé na účet univerzální služby. Po novém projednání bylo 
dne 23. 7. 2010 vydáno rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XIX. vyř., které bylo napadeno rozklady 
společností T-Mobile a Vodafone, rozklady byly zamítnuty. Odvolatelé se dále domáhali svých práv 
žalobami, Městský soud v Praze jim dal za pravdu a zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 
1. 11. 2010, čj. ČTÚ-117 966/2010-603. Následně bylo rozhodnutím čj. ČTÚ-117 966/2010-
603/XVI. vyř. ze dne 19. 4. 2016 zrušeno rozhodnutí čj. 57 438/2007-611/XIII. vyř. a věc vrácena 
k novému projednání.

Správní orgán druhého stupně uložil v novém projednání doplnit důkazy k nehmotným 
výhodám, zejména k otázce nezahrnutí jména poskytovatele US na budkách v obcích do 5 tis. 
obyvatel, při posuzování neúnosné zátěže zohlednit všechna kritéria podle unijního práva a 
podrobněji rozvést závěry ohledně způsobu přiřazení režijních nákladů na náklady, kterým by se 
podnikatel vyhnul, kdyby neměl povinnost poskytovat univerzální službu. 



Úřad proto pokračuje ve správním řízení čj. 57 438/2007-611 ve věci stanovení výše 
čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2006.

Příloha: Seznam účastníků řízení čj. 57 438/2007-611
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ředitelka odboru ekonomické regulace




