
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad

Praha 7. ríjna 2009
Cj. 44424/2009-611

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný správní orgán podle
§ 108 odst. 1 písmo b) 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 výsledku verejné konzultace uskutecnené podle
§ 130 zákona, rozhodnutí Rady Úradu podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 2 zákona
a k provedení § 49 odst. 7 zákona vydává

opatrení obecné povahy c. OOP/17/10.2009-14,
kterým se stanoví procentní podíly výnosu

za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
za rok 2007.

Clánek 1
Úvodní ustanovení

Toto opatrení obecné povahy stanoví procentní podíly výnosu za poskytování služeb
uvedených v § 49 odst. 5 zákona jednotlivých plátcu na celkových výnosech za poskytování
služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona všech plátcu v daném zúctovacím období.

Clánek 2

Stanovení procentních podílu výnosu plátcu
na celkových výnosech

Pro zúctovací období kalendárního roku 2007 se stanoví procentní podíly výnosu
podle § 49 odst. 7 z celkových výnosu ve výši 124 477 162 tis. Kc takto:

Por.
Plátce ICProcentní

císlo
podíl

a

b cd

1
Advantel, a.s. 257669370,01878

2

Aston com s.r.o. 269155880,01129

3

AT & T Global Network Services Czech Republic s.r.o. 257854350,08294

4

AVONET,s.r.o. 253224780,03492

5

BOHEMIA TELEKOM s.r.o. 257320480,01270

6

BroadNet Czech, a.s. 262012240,15082

7

BT Global Ceská republika s.r.o. 262091010,02805

8

BT Limited, orqanizacní složka 708020250,30053

9

CASABLANCA INT S.r.o. 250798320,05501
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 Poř. 
číslo Plátce IČ  Procentní 

podíl  

a b c d 
10 CERBEROS s.r.o. 27071324 0,00984
11 CL-NET s.r.o. 25011022 0,05668
12 COMA s.r.o. 47471557 0,05617
13 COPROSYS a.s. 45534152 0,04854
14 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 0,00824
15 Coprosys NeTron, s.r.o. 25864980 0,01050
16 ČD - Telematika a.s. 61459445 0,17234
17 Česká síť s.r.o. 26088983 0,01006
18 České Radiokomunikace a.s. 27444902 1,36914
19 Český bezdrát s.r.o. 25902415 0,00947
20 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 0,87346
21 Dat, s.r.o. 25521233 0,01476
22 Dial Telecom, a.s. 1) 25135198 0,30671
23 Dragon Internet a.s. 27237800 0,03630
24 EMEA s.r.o. 26898101 0,03654
25 eNET, s.r.o. 26458837 0,01977
26 ERKOR, spol. s r.o. 47472995 0,02339
27 ERKOR OLOMOUC, s.r.o. 27466442 0,00940
28 ERKOR OSTRAVA, s.r.o. 27467163 0,01027
29 ETEL, s.r.o. 2) 25630636 0,09768
30 ETT ENERGETIKA, a.s. 26463806 0,00996
31 Euphony Czech Republic a.s. 27645690 0,16134
32 F.C.A. a.s. 61858137 0,01422
33 Faster CZ spol. s r.o. 60722266 0,02041
34 FOFRNET spol. s r.o. 25835548 0,01050
35 FORTECH, spol. s r.o. 48155811 0,03055
36 Freebone s.r.o. 25503286 0,00931
37 GiTy,a.s. 25302400 0,09886
38 GTS NOVERA a.s. 3) 61058904 4,51225
39 ha-vel internet s r.o. 25354973 0,06227
40 INet Home Cz, s.r.o. 27136108 0,01217
41 Ing. Jan Rýznar 46101802 0,01164
42 Ing. Martin Richtarik 73311693 0,00826
43 INTERNET Pb,spol. s r.o. 25729934 0,01382
44 INTERNEXT 2000, s.r.o. 25352288 0,03572
45 IPEX a.s. 45021295 0,03612
46 JaroNet s.r.o. 26969866 0,00856
47 JHComp s.r.o. 26051362 0,00889
48 KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 48150029 0,01017
49 Kabelová televize Kadaň, a.s. 46709584 0,01305
50 Kabelová televize Karviná, a.s. 25878310 0,01641
51 Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. 60318988 0,00805
52 Kabelová televize Přerov, a.s. 47672099 0,02856
53 Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. 48394980 0,01682
54 Karneval Media s.r.o. 4) 61776203 0,27661
55 KNET INT s.r.o. 27074269 0,00839
56 LICA s.r.o. 47542756 0,00925
57 Master internet, s.r.o. 26277557 0,02715
58 MATTES AD, spol. s r.o. 42868602 0,07182
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 Poř. 
číslo Plátce IČ  Procentní 

podíl  

a b c d 
59 MAXPROGRES, s.r.o. 25307126 0,01326
60 Mikenopa a.s. 26467704 0,02122
61 MobilKom, a.s. 48171000 0,03928
62 M - SOFT, spol. s r.o. 49434853 0,02483
63 NEW TELEKOM, spol. s r.o. 26690471 0,06223
64 NWT Computer s.r.o. 63469511 0,01490
65 OHŘE MEDIA  spol. s  r. o. 25452584 0,00886
66 OpavaNet a.s. 25860011 0,01417
67 OVANET a.s. 25857568 0,03114
68 Petr Golasovský 73188905 0,00818
69 PODA s.r.o. 25816179 0,06216
70 POHODA - SERVIS spol. s r.o. 62497901 0,01680
71 Radim Pytela 10106456 0,00831
72 RETE internet, s.r.o. 26404524 0,00821
73 RTV - 5, spol. s r.o. 5) 15528901 0,01023
74 SATT a.s. 60749105 0,01315
75 SELECT SYSTEM, s.r.o. 25382292 0,01169
76 SELF servis, spol. s r.o. 18826016 0,05182
77 SilesNet s.r.o. 25392280 0,01224
78 SkyNet, a.s. 25346687 0,08844
79 Sloane Park Property Trust, a.s. 25036459 0,11512
80 SMART Comp. a.s. 25517767 0,06289
81 SOFTEX NCP, s.r.o 62243608 0,01193
82 STARNET, s.r.o. 26041561 0,02400
83 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 46,29021
84 Telekom Austria Czech Republic, a.s. 6) 63080150 0,61893
85 TELEST, spol. s r.o. 47907665 0,00868
86 TERMS a.s. 14499037 0,02474
87 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. 7) 64788610 0,14402
88 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 26,28535
89 T-Systems Czech Republic a.s. 61059382 0,07929
90 Unient Communications, a.s. 63078171 0,02367
91 UPC Česká republika, a.s. 00562262 1,21425
92 VBC CZECH s.r.o. 26783801 0,01239
93 VIDEON Networking s.r.o. 26295954 0,01089
94 Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 15,10958
95 WMS s.r.o. 48289957 0,00860
96 WOLFSTEIN s.r.o. 27080552 0,00891

 
Vysvětlivky: 

1)  Jmění společnosti Dial Telecom, a.s. (IČ: 251 35 198) přešlo na společnost Dial Telecom, a.s. (IČ: 281 75 492). 
2)  U společnosti ETEL došlo k datu 27. září 2007 k fúzi se společností Czech On Line a.s. (v současnosti 

VOLNÝ, a.s.). 
3)  U společnosti GTS NOVERA a.s. (IČ: 610 58 904) došlo k datu 1. července 2009 k fúzi sloučením se 

společností GTS NOVERA s.r.o. (IČ: 284 92 170). 
4)  U společnosti Karneval Media s.r.o. došlo k datu 1. září 2007 ke sloučení se společností UPC Česká republika, 

a.s.  
5)  U společnosti RTV – 5, spol. s r.o. došlo k datu  1. června 2008 k fúzi se společností BKS Capital Partners a.s.   
6)  U společnosti Telekom Austria Czech Republic, a.s. došlo k datu  21. ledna 2009 ke změně obchodní firmy na 

VOLNÝ, a.s. 
7)  U společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. došlo k datu  23. března 2009 ke změně 

obchodní firmy na TS-Telekomunikace, s.r.o. 
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Článek 3  
Účinnost 

 
Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění 

v Telekomunikačním věstníku. 
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Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 49 odst. 7 zákona opatření, kterým se stanoví procentní 
podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona jednotlivých plátců na 
celkových výnosech za poskytování těchto služeb všech plátců v zúčtovacím období, kterým 
je kalendářní rok 2007. 

Na krytí čistých nákladů jsou povinni přispívat plátci, což jsou podle § 49 odst. 5 
zákona podnikatelé, poskytující na území České republiky v zúčtovacím období propojení              
a přístup k veřejně dostupné síti elektronických komunikací, veřejně dostupnou telefonní 
službu, službu pronájmu okruhů, službu přístupu k internetu nebo jinou veřejně dostupnou 
datovou službu, bez ohledu na to, zda mají na území České republiky sídlo nebo nikoliv.  

Na základě ustanovení § 49 odst. 6 zákona, podle kterého se za plátce nepovažuje 
podnikatel, jehož výnosy v zúčtovacím období z poskytování veřejně dostupné telefonní 
služby, služby přístupu k internetu nebo jiné veřejně dostupné datové služby jsou v souhrnu 
nižší než 10 000 000 Kč, byly do výpočtu zařazeny pouze podnikatelé uvedení v článku 2 
tohoto opatření, které mají výnosy vyšší než 10 000 000 Kč. 

Pro účely tohoto opatření se rozumí celkovými výnosy součet výnosů plátců za 
služby, které jsou uvedeny v § 49 odst. 5 zákona. Podíly výnosů se pro účely tohoto opatření 
rozumí podíly výnosů jednotlivých podnikatelů na výše definovaných celkových výnosech.  

Při stanovení okruhu podnikatelů Úřad vycházel z evidence podnikatelů, která je 
vedena Úřadem podle § 14 odst. 3 zákona.  

Úřad oslovil celkem 1329 podnikatelů, kteří podle § 13 zákona oznámili 
podnikání v elektronických komunikacích a jejichž oznámená a v rozhodujícím období 
vykonávaná činnost odpovídala rozsahu služeb podle § 49 odst. 5 zákona. Od těchto 
podnikatelů si Úřad vyžádal podle § 115 zákona informace, údaje a podklady nezbytné pro 
stanovení výše platby na účet univerzální služby. Zaslané podklady sloužily k výpočtu 
procentního podílu výnosů jednotlivých poskytovatelů na celkových výnosech z níže 
uvedených služeb elektronických komunikací a následně k výpočtu příspěvku ke krytí 
čistých nákladů vzniklých poskytovateli univerzální služby v roce 2007. 

Do výnosů z poskytování služeb přístup k veřejně dostupné síti elektronických 
komunikací, veřejně dostupná telefonní služba, služba pronájmu okruhů, služba přístupu                
k internetu nebo jiná veřejně dostupná datová služba Úřad zahrnul tržby z prodeje těchto 
služeb účtované v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v kalendářním roce 
2007. Úřad požadoval od oslovených podnikatelů jednotlivé druhy výnosů, včetně tržeb 
souvisejících s následujícími službami elektronických komunikací v členění: 

Propojení: 
─ velkoobchodní tržby za originovaný provoz v síti operátora, 
─ velkoobchodní tržby za terminovaný provoz v síti operátora, 
─ velkoobchodní tržby za tranzit, 
─ velkoobchodní tržby za pronájem okruhů za účelem propojení. 
V jednotlivých položkách jsou zahrnuty také tržby za roaming, za dial-up, za virtuální 

volací karty, za SMS a MMS. 

Přístup k veřejně dostupné síti elektronických komunikací: 
─ velkoobchodní tržby za zpřístupnění účastnického kovového vedení, plný i sdílený 

přístup, 
─ velkoobchodní tržby za kolokaci, 
─ velkoobchodní tržby za širokopásmový přístup, 
─ ostatní tržby za služby a činnosti v rámci přístupu, které nejsou obsaženy v jiných 

položkách tržeb za přístup k veřejně dostupné síti elektronických komunikací. 
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Veřejně dostupná telefonní služba: 
─ maloobchodní tržby za zřízení, přeložení, převod a zrušení účastnických přípojek, 
─ maloobchodní tržby za používání účastnických přípojek, 
─ maloobchodní tržby za aktivaci mobilních stanic a služeb (např. SIM karty), 
─ maloobchodní tržby od účastníků nebo koncových uživatelů pevných sítí za 

volání, 
─ maloobchodní tržby od účastníků nebo koncových uživatelů mobilních sítí za 

volání, 
─ maloobchodní tržby za přenesení čísla, 
─ velkoobchodní tržby za přenesení čísla, 
─ maloobchodní tržby za přeprodej telefonních služeb, 
─ ostatní maloobchodní tržby za veřejně dostupnou telefonní službu. 

Služba pronájmu okruhů:  
─ velkoobchodní tržby za pronájem okruhů (bez okruhů za účelem propojení), 
─ maloobchodní tržby za pronájem okruhů, 
─ tržby za přeprodej pronájmu okruhů. 

Služba přístupu k internetu: 
─ velkoobchodní tržby za službu přístupu k internetu, včetně dial-up, 
─ maloobchodní tržby za službu přístupu k internetu, včetně dial-up, 
─ tržby za přeprodej přístupu k internetu. 

Jiná veřejně dostupná datová služba: 
─ maloobchodní tržby krátké textové zprávy (SMS), 
─ maloobchodní tržby multimediální zprávy (MMS), 
─ maloobchodní tržby za VoIP (volání na čísla 910 a 970), 
─ ostatní maloobchodní tržby  za jiné veřejně dostupné datové služby, 
─ velkoobchodní tržby za přenos dat, 
─ přeprodej datových služeb. 

Ostatní činnosti elektronických komunikací: 
─ tržby a výnosy za ostatní činnosti v oblasti elektronických komunikací, které 

nebyly zahrnuty do předchozích položek. 

Ostatní činnosti podnikatelského subjektu: 
─ tržby a výnosy za ostatní činnosti v rámci podniku, včetně mimořádných a 

finančních výnosů.  
 

Předložené údaje byly posuzovány z hlediska shody s evidencí podnikatelů. Úřad 
kontroloval rozsah vyplněných výnosů s rozsahem služeb, jejichž poskytování podnikatelský 
subjekt oznámil podle § 13 zákona. Součet výše uvedených výnosů byl ověřen na základě 
interních zdrojů dostupných Úřadu a místních šetření, která byla provedena u některých 
podnikatelů. 

Jak je uvedeno výše, do výpočtu pro účely tohoto opatření byli zařazeni pouze 
podnikatelé uvedení v článku 2 tohoto opatření, u kterých Úřad zjistil, že mají výnosy vyšší 
než 10 000 000 Kč. Při posuzování toho, z jakých služeb mají být výnosy daného  
podnikatele uvažovány při ověření dosažení hranice 10 000 000 Kč za zúčtovací období 
podle § 49 odst. 6 zákona a při stanovení procentního podílu na celkovém souhrnu výnosů, 
vzal  Úřad v  úvahu ty služby (velkoobchodní  i  maloobchodní),  jejichž  výnosy  jsou  
účtovány  podnikatelem  v České republice a jsou předmětem daně z příjmu  tohoto 
podnikatele jako příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. I v případě, kdy je 
část služby fakticky využívána v zahraničí, např. služba mezinárodního roamingu, započetl 
Úřad výnos z této služby, neboť vycházel z toho, že se jedná o službu poskytovanou 
podnikatelem v České republice. Kromě toho v případech roamingového volání z/do České 
republiky dochází k přenosu a zpracování provozních údajů i na území České republiky.                
V případě maloobchodních služeb se navíc jedná o služby poskytované za podmínek 
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vyhlášených v České republice. 
 
V případě jednotlivých služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona započetl Úřad do 

výnosů i tržby za zřízení připojení k síti elektronických komunikací za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, např. přístupu k internetu nebo veřejné telefonní služby, 
neboť bez tohoto připojení není možno služby elektronických komunikací poskytovat. 
 

Celkové výnosy, ze kterých byly stanoveny procentní podíly jednotlivých plátců, byly 
stanoveny jako součet jednotlivých výnosů plátců z výše uvedených služeb elektronických 
komunikací. Součet výnosů jednotlivých plátců byl stanoven ve výši 124 477 162 tis. Kč, jak 
je uvedeno v článku 2 větě první tohoto opatření. 

Procentní podíly jednotlivých plátců uvedené v tabulce v článku 2 tohoto opatření byly 
stanoveny jako poměr výnosů jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování 
služeb uvedených v § 49 odst. 5 všech plátců v daném zúčtovacím období podle vzorce: 

 

 

   Vi 
Pi = 

                                              ∑ Vi 
 
kde je: 

  
Pi podíl i-tého plátce, 
Vi výnosy i-tého plátce za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona, 
∑ Vi součet výnosů všech plátců.  

 
 
Podíly jednotlivých podnikatelů jsou uvedeny v procentech, s přesností na pět 

desetinných míst. 
 

Účinnost opatření je stanovena v článku 3 opatření v souladu s § 124 odst. 2 zákona. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Úřad zveřejnil dne 25. května 2009 návrh opatření obecné povahy                       
č. OOP/X/XX.2009-Y v souladu s § 130 odst. 1 zákona podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu k provedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
ke konzultaci.  

Úřad v průběhu konzultace zjistil, že v případě jedné ze společností jsou dány důvody 
pro úpravu jejího podílu výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona,               
a proto na základě této skutečnosti provedl nový výpočet podílů výnosů u všech plátců 
uvedených v článku 2 tohoto opatření. 

Úřad zveřejnil dne 14. srpna 2009 nový návrh opatření obecné povahy                       
č. OOP/17/XX.2009-Y v souladu s § 130 odst. 1 zákona podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu k provedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
ke konzultaci.  
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Ve lhute 1 mesíce stanovené pro verejnou diskusi obdržel Úrad 1 pripomínku, ve
které bylo poukázáno na nesprávný postup Úradu pri stanovení rozsahu výnosu.
Pripomínkující subjekt se domnívá, že roamingové služby nejsou službami poskytovanými na
území Ceské republiky. Dále pripomínkující subjekt pro podporu svého tvrzení poukazoval
na to, že v definici verejne dostupné telefonní služby v § 2 písmo p) zákona nejsou uvedeny
roamingové služby poskytované v zahranicí.

Úrad pripomínku neakceptoval a požadavku na snížení výnosu o výnosy ze služeb
roamingu nevyhovel. Metodika výpoctu procentních podílu výnosu, kterou Úrad použil, je
v souladu s § 49 odst. 7 zákona. Pojmem "služby poskytované na území Ceské republiky" je
treba rozumet všechny velkoobchodní i maloobchodní služby, jejichž výnosy jsou vedené
v úcetní evidenci podnikatele v Ceské republice a zároven jsou zahrnuty do základu pro
výpocet daní z príjmu placených v Ceské republice jako príjmy plynoucí ze zdroju na území
Ceské republiky. To nevylucuje, že se muže jednat i o služby, jejichž cást je fakticky
využívána v zahranicí. Hlavním hlediskem pro zarazení výnosu do výpoctu procentních
podílu plátcu na úcet univerzální služby je to, že služba je nabízena, poskytována
a zpoplatnena na území Ceské republiky. Bez toho, aby byla poskytována v Ceské
republice, by nebylo možné ji využívat v zahranicí v rámci roamingu.

Definici roamingového volání lze nalézt v Narízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) c. 717/2007 o roamingu ve verejných mobilních telefonních sítích ve Spolecenství
a o zmene smernice 2002/21/ES. V narízení se uvádí, že roamingovým voláním se rozumí
mobilní hlasové telefonní volání. V § 2 písmo s) zákona se definuje volání jako spojení
uskutecnené prostrednictvím verejne dostupné telefonní služby, které umožnuje
obousmernou komunikaci v reálném case. Z toho vyplývá, roamingové volání je nedílnou
soucástí verejne dostupné telefonní služby.

Podrobné znení pripomínek a zpusob jejich vyporádání je uveden v tabulce
pripomínek zverejnené na diskusním míste.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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	Článek 1 
	Toto opatření obecné povahy stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona všech plátců v daném zúčtovacím období. 
	Pro zúčtovací období kalendářního roku 2007 se stanoví procentní podíly výnosů podle § 49 odst. 7 z celkových výnosů ve výši 124 477 162 tis. Kč takto: 
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	Úřad vydává k provedení § 49 odst. 7 zákona opatření, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování těchto služeb všech plátců v zúčtovacím období, kterým je kalendářní rok 2007. 
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