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Připomínky uplatněné k návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ze dne 8. března 2012 o uložení 
povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických 
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě. 
 
Část, bod, 
písm., Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svaz měst a obcí 
České republiky (1) 

Svaz měst a obcí ČR požaduje: 
 
vypustit z bodu 2 stanovených hustotních kritérií slova „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 nebo jiný obdobný technický 
prostředek. Posuzuje se stav ve všech obcích v příslušné 
velikostní kategorii. Úrovně signálů GSM pro zajištění pokrytí 
stanovuje doporučení CEPT/ECC/REC (05)08“. 
 
V případě živelních pohrom např. povodně, větrná smršť nebo 
jiných mimořádných událostí může dojít k přetížení místních sítí 
mobilních operátorů vlivem nárůstu volání osob postižených 
mimořádnou událostí či dokonce k přerušení signálu z důvodu 
technologického výpadku mobilních sítí v přímé souvislosti 
s probíhající mimořádnou událostí, přičemž VTA se pak stává 
mnohdy jediným účinným prostředkem přivolání pomoci pro lidi 
v tíživé situaci. Z tohoto důvodu navrhujeme upravit bod 2 tak, 
aby platilo, že v obcích od 2000 obyvatel do 4999 obyvatel bude 
provozován 1 VTA nebo jiný obdobný technický prostředek, a to 
bez ohledu na pokrytí signálem GSM. 
 

Neakceptováno. 
 
Úřad tuto připomínku neakceptuje, 
protože nesměřuje přímo k návrhu 
rozhodnutí, který byl předmětem veřejné 
konzultace. 
 
Seznam VTA uvedený v konzultovaném 
návrhu rozhodnutí vychází z bodu I. 
části 1 písm. b) výroku rozhodnutí 
čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. 
(z 8. 3. 2012), kterým byla uložena 
povinnost v rámci univerzální služby 
poskytovat dílčí službu – služby veřejných 
telefonních automatů nebo jiných 
obdobných technických prostředků 
umožňujících přístup k veřejně dostupné 
telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. 
e) zákona o elektronických komunikacích.  
 
Uvedeným rozhodnutím z března 2012 je 
pro roky 2013 a 2014 stanoveno, že 
v každé obci od 2 000 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. Vydávaný seznam 
VTA pro poskytování univerzální služby 
v letech 2013 a 2014 je tedy v souladu 
s příslušně stanovenými kritérii pro toto 
období. 
 
Rozsah veřejných telefonních automatů 
v režimu univerzální služby pro roky 2013 
a 2014 Úřad rozhodnutím stanovil na 
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základě komplexního přezkumu potřeb 
a využitelnosti veřejných telefonních 
automatů. 
 
K rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-
610/VI. vyř. bylo možno vznést 
připomínky ve veřejné konzultaci, která 
probíhala od 17. ledna do 17. února 2012. 
V této veřejné konzultaci nebyla 
uplatněna žádná připomínka, a to ani od 
Svazu měst a obcí ČR. 
 
Úřad dále uvádí, že snížením počtu 
veřejných telefonních automatů 
provozovaných v rámci univerzální služby 
podle konzultovaného návrhu rozhodnutí, 
není nijak dotčeno provozování ostatních 
veřejných telefonních automatů 
v komerčním režimu. 
 

 


