
Připomínky uplatněné k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně 
postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům 
rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových zařízení 
 

K projednání Radou dne 13. června 2012  1/1 
 

Část, bod, 
písm. 

 
Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 

připomínky) 

 
Pozměňovací návrh 

 
Stanovisko ČTÚ 

Část II. 
výroku Poskytovateli se 

v souladu s § 45 Zákona 
pro poskytování dílčí 
služby koncovým 
zákazníkům stanovují 
tyto ceny: 

a) cena za pronájem 24,38 
Kč/měsíc bez DPH (tj. 
29,- Kč/měsíc včetně 
DPH), 

b) cena za prodej 379,17 
Kč bez DPH (tj. 455,- Kč 
včetně DPH). 

 

Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
(1) 

V tomto ustanovení jsou stanoveny ceny za pronájem a prodej, 
a to bez DPH i s DPH. Vzhledem k avizovaným změnám DPH 
v letech 2013 i 2014 požadujeme, aby ceny byly stanoveny 
pouze bez DPH, neboť při změnách sazeb DPH by bylo 
nezbytné vždy aktualizovat předmětné rozhodnutí. Je možné pak 
i stanovit, že „Cenu pro koncové uživatele stanoví poskytovatel 
služby včetně sazby DPH dle platného zákona o DPH v době 
realizace služby“.  
 
Další možností je ponechat stávající systém, tj. stanovení ceny 
bez DPH i s DPH, ale v tom případě požadujeme změnit cenu za 
pronájem, a to cena za pronájem 24,37 Kč/měsíc (tj. 29,24 
Kč/měsíc s DPH), neboť tyto ceny odpovídají platnému ceníku. 
Ceny s DPH jsou vždy stanovovány v haléřích, neboť 
k zaokrouhlování na celé Kč dochází až u celkové sumy v rámci 
vyúčtování. Pokud by byla zachována částka uvedená v návrhu 
tj. 24,38 Kč/měsíc bez DPH (tj. 29,- Kč/měsíc včetně DPH), pak 
částka včetně DPH neodpovídá platné sazbě DPH (v současné 
době 20 %). 

Akceptováno. 
 
Úřad vyhověl připomínce a ve výroku 
rozhodnutí uvádí pouze ceny bez DPH.  
 
Úřad má za to, že tímto způsobem se 
skutečně zpřehlední situace při změně 
DPH, zároveň se zjednoduší proces 
úpravy výsledné ceny ve chvíli, kdy 
ke změně DPH dojde. 

 


